Zastęp 10 Świdnickiej Drużyny Wędrowniczej
„Mrówkojady

Świdnica, dnia 25 czerwca 2010 roku

Reprezentacja Hufca im. Szarych Szeregów
w Świdnicy

Raport z wykonania zadania przedzlotowego
„10 kroków do stulecia”

Nasz zastęp jako zadanie przedzlotowe wybrał krok 5. „Przygoda dla każdego” z 10
dostępnych. Uznaliśmy, że jest ono najbardziej pasujące do zainteresowao członków naszej drużyny
oraz stanowi doskonałe pole do rozwoju młodego człowieka. W trakcie realizacji skupiliśmy się na
działaniu pro-ekologicznym i doskonaleniu technik puszczaoskich.
XVI Setka z HAKI'em
Pod hasłem realizacji zadania przedzlotowego z pośród członków naszej drużyny została
wyłoniona mocna ekipa dowodzona przez Marka Kuźniara (przyboczny) która reprezentowała naszą
drużynę wiosną na XVI rajdzie "setka z HAKI'em". Patrol ten stanął przed nie lada wyzwaniem
przejścia stukilometrowej trasy, biegnącej przez Opolszczyznę, w dwadzieścia cztery godziny.
Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych oraz licznych utrudnieo natury stricte fizycznej,
nasi reprezentanci nie poddali się (aż do sześddziesiątego czwartego kilometra).
W trasie oprócz samej satysfakcji płynącej z wędrowania zespół miał niewątpliwą
przyjemnośd wynikającą z możliwości pomocy bliźniemu w potrzebie. Owym człowiekiem w
potrzebie okazał się pewien mieszkaniec okolicznej wsi, z zagrody którego wymknęła się pewna
przebiegła Koza Adela. Dzięki interwencji zespołu w oka mgnieniu udało się schwytad niesforną
Adelę. Po tym incydencie patrol wznowił marsz. Kolejnym urozmaiceniem na trasie okazało się
spotkanie myśliwych patrolujących pola.
Pokonywanie trasy w warunkach z jakimi przyszło się zmagad nie należało do łatwych zadao.
Przemoczone buty i podupadłe morale po całej nocy wędrówki zaowocowały licznymi odciskami i
znacznym spowolnieniem marszu.
Sam udział w rajdzie i przejście takiego dystansu uważamy za sukces, jednak, co zrozumiałe,
pojawił się lekki zawód związany z nieukooczeniem trasy.
W załączniku znajdują się zdjęcia z wyprawy.

Współpraca z lokalnym nadleśnictwem
Na początku roku w drużynie powstała inicjatywa współpracy z nadleśnictwem miasta
Świdnica. Patrol zadaniowy pod przewodnictwem Maksymiliana Żurmana wystąpił z podaniem do
odpowiednich władz o umożliwienie pomocy w działaniach nadleśnictwa. Pomimo początkowych
problemów natury formalnej, ostatecznie cały zastęp mógł uczestniczyd w cotygodniowych pracach
nadleśnictwa. Zespół działał zazwyczaj co weekend oraz w sytuacjach wymagających
natychmiastowej interwencji.
W trakcie współpracy członkowie zespołu nabyli wiele umiejętności dotyczących ekologii,
przyrody, zwierząt i roślin lasów rejonu oraz zaradności i odpowiedzialności w wykonywanych
działaniach.
Działania zespołu były wykonywane także w ramach zdobywania Znaku Służby Przyrodzie.

Biwak technik puszczaoskich
W połowie czerwca nasza drużyna wyjechała na biwak w Rudawy Janowickie w celu nabycia i
rozwinięcia technik puszczaoskich. Przez trzy dni z dala od cywilizacji i zdobyczy techniki uczyliśmy się
jak przeżyd w warunkach górskich i leśnych. Wymieniliśmy się wzajemnym doświadczeniem, dzięki
wyjazd był bogaty w takie punkty programowe jak:
 Zdobywanie i przygotowywanie pożywienia w lesie,
 Znajdywanie drogi w dziczy,
 Szacowanie odległości,
 Budowanie szałasów,
 Rozpoznawanie roślin,
 Rozpoznawanie śladów zwierząt.
Jak to zwykle bywa w dziczy, podczas wyprawy spotkało nas kilka przygód, takich jak bliskie
spotkania ze zwierzętami leśnymi i kilka sytuacji gdy zgubiliśmy drogę podczas nocnych wędrówek.
Wyprawa ta była dla wszystkich bardzo pouczająca i uświadamiająca pod kątem
przyrodniczym. Każdy miał okazję zobaczyd o co warto walczyd działając ekologicznie i jak delikatny
jest ekosystem naszej krainy. Wyjazd był na tyle udany, że nasza drużyna uznała, iż powinien byd
realizowany corocznie.

Podsumowanie:
Jak widad wybrany przez nas krok idealnie wpasował się w zainteresowania członków
drużyny. Bez trudu wychodzili oni z inicjatywą realizacji poszczególnych zadao. Wszyscy zgodnie
uznali, że nazwa - „Przygoda dla każdego” – idealnie pasuje do działao, które podjęliśmy, ponieważ każdy
przeżył podczas realizacji zadania swoją przygodę.

Drużynowy i komendant patrolu
10 ŚDW „Mrówkojady”
pwd. Jędrzej Kowalewski

