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Podstawowe informacje
Jesteśmy instruktorami harcerskimi, w większości
działającymi przy hufcu Łódź Widzew. Od kilku lat
pracujemy bezpośrednio z harcerzami, szkolimy
liderów tej organizacji oraz przygotowujemy
wyjazdy, w tym wyjazdy zagraniczne, dla dzieci i
młodzieży należącej do Związku Harcerstwa
Polskiego.
Związek Harcerstwa Polskiego jest największą
organizacją wychowawczą w Polsce. Od wielu lat
prowadzimy współpracę międzynarodową. Dzięki tej

współpracy wychowujemy młodych ludzi na
otwartych i świadomych obywateli. Harcerze i
wędrownicy mogą poznać swoich rówieśników z
innych krajów i ich sposób widzenia świata oraz
przeżyć wspólną przygodę.
Hufiec Łódź Widzew skupia 600 młodych ludzi. Nasze
drużyny działają we wszystkich widzewskich
szkołach. Mamy 4 bazy obozowe, na których każdego
roku przeżywa letnią przygodę ok. 1500 osób.

Projekty,
które do tej pory współprowadziliśmy
lub koordynowaliśmy w ramach działalności harcerskiej:
• Obóz międzynarodowy w Bawarii, sierpień 2008 –
30 harcerzy z naszego hufca uczestniczyło w obozie
organizowanym przez skautów z Niemiec. Poznawali
kulturę i społeczeństwo naszych sąsiadów
• Udział w Światowym Jamboree w Anglii – było to
największe spotkanie młodych ludzi, zorganizowane
w 2007 roku, podczas setnej rocznicy powstania
ruchu skautowego. Na Jamboree nie było
przedstawicieli tylko dwóch krajów na świecie
• Konferencje skautowe w ramach projektu
„Eurotransit” – od kilku lat uczestniczymy w tym
projekcie spotykając się ze skautami z europejskich
państw zarówno podczas akcji letniej, jak i
konferencji organizowanych w czasie roku szkolnego,
między innymi w Berlinie, Marburgu czy Łodzi

• Współorganizacja międzynarodowych projektów
na terenie Polski, np. „Green Wave” w 2006 roku,
„Four elements” w 2007, „ETNA” w 2008,
• Praca z grupami partnerskimi podczas obozów
organizowanych przez nasz hufiec (grupy partnerskie
z Rosji, Rumunii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Białorusi,
Mongolii) oraz podczas ogólnopolskiego zlotu ZHP w
Kielcach w 2007 roku (grupy partnerskie z Białorusi i
Majorki)
• Udział w światowych i europejskich zlotach
skautowych jako IST (kadra pomocnicza), między
innymi podczas zlotu w Czechach – Orbis 2006, czy
Niemczech – InterCamp 2008
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Twój udział w projekcie

PRZEKROCZYĆ GRANICE – AFRYKA 2009
Pragniemy zaprosić Państwa do współpracy przy
projekcie PRZEKROCZYĆ GRANICE.

Opis projektu
Nasz projekt stanowi kontynuację działań
prowadzonych przez hufiec Łódź Widzew. Od wielu
lat jednym z najważniejszych obszarów działań hufca
jest współpraca zagraniczna. Przez ostatnie lata
współpracowaliśmy
z
kilkoma
organizacjami
skautowymi zarówno w Europie, jak i poza naszym
kontynentem, umożliwiając młodym ludziom z jednej
strony wyjazdy i poznawanie innych kultur, z drugiej pochwalenie się polskim dorobkiem w ramach
przyjmowania zagranicznych gości u nas. Powyżej
wymieniamy projekty, za które uczestnicy wyprawy
„przekroczyć
granice”
byli
bezpośrednio
odpowiedzialni. Każdy z tych projektów miał na celu
nie tylko poznanie innych kultur oraz praktykowanie
języka, ale przede wszystkim łamanie stereotypów i
nawiązywanie szczerych, otwartych relacji między
mieszkańcami z różnych krajów. W tym roku
chcielibyśmy przekroczyć horyzont naszych marzeń.
Wraz z kilkoma instruktorami organizujemy wyprawę
do Afryki. Mając możliwość przebywania z jej
mieszkańcami, poznania ich kultury, obyczajów, jak
również zwykłego, codziennego życia, możemy nie
tylko przełamać nasze stereotypowe podejście,
poznać świat, który dotąd znaliśmy tylko z książek.
Będziemy mieli również możliwość znalezienia
obszaru wieloletniej służby na rzecz potrzebujących z
Afryki.
Cel wyprawy
Jednym z najważniejszych punktów naszej
wyprawy jest zdobycie Kilimandżaro – najwyższego
szczytu Afryki. Tu przyświeca nam przede wszystkim
idea pracy nad sobą, rozwoju zarówno fizycznego, jak
i społeczno-organizacyjnego. Jako młodzi ludzie,
organizatorzy projektu, będziemy musieli zmierzyć
się nie tylko z problemem pozyskania pieniędzy na
wyjazd, ale i zdobycia potrzebnych informacji,

zorganizowania noclegu, odpowiedniego sprzętu
oraz transportu, nawiązania współpracy z
afrykańskimi skautami. Wszystko to niewątpliwie
przyczyni się do naszego usamodzielnienia, pomoże
nam zdobyć ważne w dzisiejszym świecie
umiejętności i doświadczenia.
Oprócz zdobycia szczytu, chcielibyśmy odkryć
Kenię oraz Tanzanię, okoliczne parki narodowe i
rezerwaty, spotkać się z afrykańskimi skautami (z
którymi utrzymujemy kontakt już od kilku miesięcy),
na kilka dni zamieszkać wśród afrykańskich rodzin,
poznając tym samym ich codzienne, zwykłe życie.
Mamy nadzieję zobaczyć nie tylko to, co
przewidziane zostało dla turystów, ale także
odwiedzić prawdziwą masajską wioskę, posmakować
afrykańskiego jedzenia, przeżyć kilka dni zapominając
o europejskim stylu życia.
Misja i perspektywy
Nasza wyprawa do Afryki będzie jedynie
początkiem większego programu, który chcemy
zrealizować wraz z harcerzami i instruktorami hufca
Łódź Widzew. Program ten, ma na celu pokazanie
ludziom, że realizacja marzeń leży w granicach
naszych możliwości. W dzisiejszym świecie wiele
mówi się o tym, że trzeba marzyć. Chcemy pokazać,
że nie wolno nam poprzestawać na samym tylko
marzeniu. Istotą jest realizacja marzeń, która
niejednokrotnie wydaje się czymś nieosiągalnym, na
tyle nierealnym, że ludzie nawet nie próbują. Ten
sposób myślenia ogranicza nas samych. Przez
najbliższy rok harcerski chcemy wraz z uczestnikami
programu realizować ich własne marzenia. Jak
również marzenia tych, którzy są wokół. Zdobycie
Kilimandżaro będzie oficjalnym rozpoczęciem
programu, który pozwoli nam już na wstępie pokazać
jego uczestnikom, że realizacja marzeń jest możliwa.
Z pewnością czyny przekonają ich bardziej niż słowa,
a tym samym przystąpią do realizacji własnych
marzeń z większym zaangażowaniem i wiarą.
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Nazwa naszego projektu to „przekroczyć
granice”. Nie jedną, ale wiele granic. Pod hasłem tym
rozumiemy zarówno fizyczne przekroczenie granicy
między krajami, kontynentami, ale również
przekroczenie granicy wysokości, a przede wszystkim
granic międzyludzkich oraz granic tkwiących w nas
samych. Wychodząc naprzeciw afrykańskim skautom
i innym mieszkańcom Kenii i Tanzanii, chcielibyśmy
wzorem Ryszarda Kapuścińskiego, od którego ideę
przekraczania granic zaczerpnęliśmy, spróbować
spojrzeć na tych ludzi z innej perspektywy. Nie z
dystansem, niczym światowi Europejczycy, ale z
otwartością, ciepłem, gotowością do wymiany
poglądów, zwyczajów, podejścia do świata. Poprzez
przekraczanie granic tkwiących w nas samych
rozumiemy
przede
wszystkim
złamanie
wewnętrznych barier i ograniczeń, które z jednej
strony przeszkadzają nam w nawiązaniu pełni
satysfakcjonującej, głębokiej relację z drugim
człowiekiem, ale i blokującą nasze możliwości
realizowania marzeń. Chcemy wyrwać się
codzienności i rutynie, pokazać, że człowiek jest w
stanie zrobić wiele dla realizacji tego, co dla niego

ważne. A jedyne faktyczne granice tkwią w nim
samym.
Od początku przyświeca nam to samo marzenie,
które
stało
się
przyczyną
pierwszej
podróży Kapuścińskiego:
...największe moje pragnienie, które nie
dawało mi spokoju, nęciło mnie i dręczyło, było
nawet skromne, bo mianowicie chodziło mi o
jedno tylko – o sam moment, sam akt,
najprostszą czynność przekroczenia granicy.
My dziś to pragnienie mamy już zrealizowane.
Każdy z nas przekroczył już jakąś granicę. Ale
podobnie jak Kapuściński odnaleźliśmy w tym radość,
pasję i sens. Dziś chcemy przekraczać nie jedną, nie
najprostszą granicę. Dziś chcemy iść dalej, wyżej i
głębiej, przekraczając granice zostawiać świat
odrobinę lepszym, tak jak nakazał nam naczelny
skaut świata – Robert Baden Powell.
Planowany termin wyprawy:
sierpień/wrzesień2009

Oferujemy Państwa Firmie:
Firmie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

świadomość udziału w niezwykłym przedsięwzięciu
możliwość wpływania na wychowanie młodych Polaków, na dobrych i otwartych obywateli świata
nadanie Państwa Firmie tytułu Patrona projektu „Przekroczyć granice”
umieszczenie informacji o Państwa Firmie na naszej stronie www, oraz na stronach współpracujących
z nami partnerów
wskazywanie na Państwa Firmę jako naszego partnera we wszelkich zestawieniach i podsumowaniach
zorganizowanie imprezy plenerowej (gra, piknik, zabawy) lub warsztatów (team-building, asertywność,
komunikacja, bycie liderem, itp.) dla studentów, pracowników lub dzieci pracowników Państwa Firmy
zaproszenie na imprezę podsumowującą wyprawę, połączoną z prezentacją zdjęć i partnerów, którzy
nas wspomogli
umieszczenie logo Państwa Firmy na materiałach promocyjnych dotyczących wyprawy
zdjęcie na szczycie Kilimandżaro z logo lub produktami Państwa Firmy
certyfikat zdobycia Kilimandżaro dla Państwa Firmy

W 2008 r. podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność
pożytku publicznego, w ramach limitu 6% dochodu. Ulga dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia
2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Od 2008 r. można odliczyć również darowizny na rzecz organizacji działających w
innych krajach UE.
By uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.pit.pl
ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź Widzew jest organizacją pożytku publicznego.
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Kosztorys wyprawy
Koszt wyprawy na jedną osobę
Przelot do Nairobi
Wejście na Kilimandżaro oraz pobyt w
Afryce
Wejście na teren parku narodowego,
wynajęcie przewodników, kucharzy,
noclegi, jedzenie
Ubezpieczenie
Szczepienia
Żółta febra
Dur brzuszny
Tężec
Żółtaczka A i B
Leki antymalaryczne
Promocja (strona www, ulotki...)
Wiza do Kenii i Tanzanii
Sprzęt
Plecaki, buty, kurtki, kijki trekingowe,
stup tuty, okulary z filtrem, bielizna
termoaktywna, apteczki

3800 zł
4000 zł

300 zł

150 zł
160 zł
30 zł
170 zł
200 zł
100 zł
400 zł
500 zł

Orientacyjny koszt wyprawy na osobę: 9810 zł
Podane ceny są orientacyjne ze względu na wciąż
zmieniające się ceny biletów lotniczych oraz kursu
dolara.
Poszukujemy pomocy w postaci zarówno pieniędzy,
jak i sprzętu, ubezpieczenia, leków, itd.

Nasz hufiec wspierają
Bank PKO BP, Urząd Miasta Łodzi, Urząd
Marszłakowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi,
Narodowe Centrum Kultury, Dziennik Łódzki, TVP3,
Radio Łódź

Miejsca i Liczby
5 – tylu jest uczestników naszej wyprawy
6 – tyle dni przeciętnie zajmuje
zdobycie Kilimandżaro
102 – tyle lat ma skauting
365 – tyle dni w roku można
przeżywać przygodę w ZHP
5985 – tyle metrów wysokości ma Kilimandżaro

Dane organizatora
ZHP Hufiec Łódź Widzew
al. Piłsudskiego 159
92-332 Łódź
Tel.: 042 6748665
REGON: 100376466
NIP: 727-012-60-45
KRS: 0000283814
PKO BP 3 o/Łódź

72 1020 3378 0000 1702 0160 0147

Kontakt
Na wszelkie pytania bądź wątpliwości
z przyjemnością odpowie:
Anna Książek
tel: 503399565
przekroczyc.granice@gmail.com
www.przekroczycgranice.pl
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Kim jesteśmy

Jeśli będą mieli Państwo życzenie

Więcej informacji o uczestnikach wyprawy

kontakt.

wspomóc konkretnego uczestnika
wyprawy – również prosimy o

urzeczywistnić wraz z grupą ważnych dla mnie ludzi.
Do tej pory zrealizowałam kilka innych, może
mniejszych, ale nie mniej ważnych dla mnie marzeń,
między innymi zdobyłam Mont Blanc, przeszłam
Camino de Santiago, zwiedzałam sporo europejskich
krajów (oraz Mongolie z krajów poza Europą),
przeszłam wzdłuż i wszerz najróżniejsze polskie góry.
Od kilku miesięcy moje myśli koncentrują się wokół
Afryki i wyzwań, które się z nią wiążą.

Nazywam się Anna Książek. Od 4 lat jestem
studentką psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. W
tym roku piszę również pracę licencjacką na
kulturoznawstwie (na temat Afryki w polskim
reportażu), a kilka miesięcy temu zaczęłam
studiować pedagogikę. Oprócz bycia studentką,
jestem również instruktorem Związku Harcerstwa
Polskiego. Przez kilka lat pracowałam z dziećmi w
najróżniejszym wieku, w tej chwili zajmuję się
głównie szkoleniem liderów tej organizacji. W
wolnym czasie uczę się języków (angielski, niemiecki,
czasem hiszpański i esperanto), podróżuję, spotykam
się z ludźmi na szklankę herbaty i wielogodzinne
rozmowy. Pasjonują mnie góry, teatr, drama,
fotografia. Dwie najważniejsze dla mnie wartości to
marzenia i ludzie. Wierzę głęboko, że jedyne granice
leżą w nas samych, a realizacja marzeń to kwestia
naszej siły woli, czasu i determinacji. Od lat jednym z
moich największych marzeń było zdobycie
Kilimandżaro i poznanie afrykańskiej kultury. Kilka
miesięcy temu postanowiłam marzenie to

Nazywam się Katarzyna Subko, jestem studentką
czwartego roku zarządzania zasobami ludzkimi na
Uniwersytecie Łódzkim oraz pierwszego roku filologii
hiszpańskiej
w
Wyższej
Szkole
Studiów
Międzynarodowych. Jestem także instruktorką
Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie zajmuję się
wspieraniem i kształceniem liderów młodzieżowych.
W wolnych chwilach staram się poznawać świat na
różne sposoby. Podróżując, spotykając ludzi,
czytając, oglądając, słuchając, czując. Dotychczas
moje nogi poniosły mnie w wiele zakamarków Polski,
Europy i świata, najlepiej jednak czuję się w górach.
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Polskie Bieszczady nie mają przede mną tajemnic,
schodziłam też Karkonosze, Góry Stołowe, Gorce,
Tatry, a także Karpaty rumuńskie. Byłam miedzy
innymi w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii,
Mongolii. W podróżach tych zawsze najważniejsze
były dla mnie spotkania z ludźmi. Powtarzając za
Ryszardem Kapuścińskim - „moim lasem są ludzie”.
Wierzę w nich bez granic i wątpliwości. W wolnych
chwilach, bo i takie się czasem zdarzają, zakładam na
stopy baletki do tańca irlandzkiego, w którym
odnalazłam jeszcze jedną zapomnianą na kilka lat
pasję. Nie boję się marzyć, głęboko wierzę w to, że
nie ma marzeń „nie do spełnienia”. Wystarczy
chcieć...
Jednym z tych marzeń, które bardzo chcę
urzeczywistnić jest poznanie Afryki i zdobycie
Kilimandżaro.
Od pewnego czasu przechodzę kurs „
bezgraniczności”,
uczę się przekraczać kolejne
granice.
Jestem przekonana, że stać nas na
wszystko, co sobie wymarzymy, bez względu na to,
jak bardzo wydawałoby się to niewykonalne czy jak
wielkie byłyby przeszkody. Niezbędna jest wiara, w
to że wszystkie granice da się przekroczyć.

Nazywam się Magdalena Bartosiak. W zeszłym
roku skończyłam naukę w liceum dwujęzycznym.
dzięki czemu mogę być obecnie studentką
francuskojęzycznego kierunku – Gestion et
Technologie. Mimo, że pochłania on trochę czasu,
znajduje w ciągu dnia jeszcze kilka chwil na to, co
daje mi dużo satysfakcji, czyli naukę języków obcych chodzę na zajęcia z języka włoskiego i angielskiego, a

w niedalekiej przyszłości chciałabym zacząć uczyć się
jeszcze języka szwedzkiego. Oprócz bycia studentką

jestem także instruktorką Związku Harcerstwa
Polskiego. Od 5 lat pracuję z grupą młodzieży,
głównie w wieku licealnym. Dodatkowo zajmuję się
kształceniem przyszłych liderów tej organizacji.
Moje przekraczanie granic zaczęło się dopiero
jakiś czas temu. Pierwsze kroki w tym temacie
dotyczyły granic kulturowych i granic tkwiących we
mnie - poznawanie ludzi z najbardziej odległych
zakątków
świata,
chodzenie
po
kładkach
zawieszonych 10 metrów nad ziemią to dopiero
początek.
Kocham podróże, a zwłaszcza te górskie.
Przeszłam już sporą część polskich gór i nie
wyobrażam już sobie wakacji bez odwiedzenia ich i
zaliczenia kolejnego szczytu. Uwielbiam poznawać
nowych ludzi. Niestraszne mi spędzenie 7 godzin w
pociągu tylko po to żeby spotkać się na pół dnia ze
znajomymi. Wierzę w to, że najważniejsi w życiu są
ludzie, zwłaszcza ci, dzięki którym jakiś czas temu
postanowiłam wziąć życie we własne ręce i zacząć
realizować marzenia, które kiedyś pojawiły się w
mojej głowie. Jednym (a zarazem największym) z
nich jest zdobycie Kilimandżaro. W te wakacje
postanowiłam urealnić tę myśl wspólnie z osobami
dla mnie ważnymi. Wierzę, że się nam uda, bo w
końcu nie ma rzeczy niemożliwych!
Nazywam się Marcin John. Od zawsze fascynują
mnie podróże. Kiedy nadarza się okazja, żeby chociaż
na chwile wyrwać się do nowych miejsc, korzystam z
niej bez wahania. Harasymowicz kiedyś powiedział:
„w górach jest wszystko co kocham” - ilekroć słyszę
te słowa w popularnej piosence nie mam
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wątpliwości, że miał racje. W górach naprawdę
wypoczywam, daleko od zgiełku ulic miast.
Odkrywałem
uroki
szczytów
bieszczadzkich,
tatrzańskich, karkonoskich.
Zwiedziłem również
Góry Świętokrzyskie, Gorce, Beskid Sądecki i
Żywiecki. Na co dzień studiuję na Wydziale
Psychologii UW. Tym samym mogę realizować moją
pasję jaką jest praca z ludźmi. Jako instruktor
Związku Harcerstwa Polskiego na co dzień wspieram
młodzież we wszechstronnym rozwoju, co i mnie nie
pozwala przestać pracować nad sobą.
Uwielbiam przekraczać granice.. te geograficzne,
ale również kulturowe czy osobiste. Staram się aby
moje życie było wyczynem, chcę pokazać sobie i
innym, ze nie ma muru nie do przeskoczenia.
Chciałbym pozostawić po sobie świat choć trochę
lepszym. Marzę o Kilimandżaro – dla siebie, dla
moich przyjaciół, z którymi tam pojadę, a także, dla
wszystkich ludzi, którzy nie wierzą, że jeżeli czegoś
się bardzo mocno pragnie, to wystarczy wyciągnąć
po to rękę, a na pewno się uda.
Nazywam się Zbigniew Supeł i jestem
szczęśliwym studentem pierwszego roku zarządzania
na Uniwersytecie Łódzkim. Planuję wyspecjalizować
się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jestem
otwartym i wesołym człowiekiem lubiącym dobrą
zabawę i spędzanie czasu w gronie przyjaciół. Jestem
pasjonatem piłki nożnej, ale lubię też podróżowanie
oraz zwiedzanie ciekawych miejsc. Liczne wycieczki
na terenie mojego własnego kraju utwierdziły mnie
w przekonaniu, że nie trzeba daleko jechać, aby
zobaczyć coś niezwykłego, jednak podróżowanie za
granice daje możliwość poznania innych kultur,
społeczeństw i pasjonujących miejsc. Miałem już
przyjemność zwiedzić Italię (wyjazdy te łączyły się ze

służbą pełnioną przeze mnie jako harcerza Związku
Harcerstwa Polskiego, którego członkiem jestem od
dawna). Byłem także w Grecji i we Lwowie na

Ukrainie. Istnieją jednak takie miejsca, które
szczególnie zachwycają swym pięknem – góry.
Przepiękne widoki zapierające dech w piersiach,
wielkie przestrzenie czy sama turystyczna
przyjemność zdobywania szczytów czynią chodzenie
po górach ciekawą przygodą. Przeszedłem dziesiątki
kilometrów po niższych Górach Świętokrzyskich i
zdobywałem szczyty w polskich Bieszczadach czy
Tatrach. Dziś marzę, by przekroczyć granicę własnego
kontynentu i spróbować zdobyć wyższą górę, a od
jakiegoś czasu zarażony jestem chęcią zdobycia
Kilimandżaro i poznania chociaż małego kawałka
Afryki i jej specyficznej kultury, co pozwoliłoby mi
przekroczyć również granice kulturowe i językowe.
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