rze, do kina w „Multikinie”, do Centrum
Rozrywki Dziecięcej „Jaś”, do Stadniny
koni „MAAG”. Natomiast na terenie klu-

bu odbywały się warsztaty taneczne pod
okiem instruktora Włodzimierza Kwapisza oraz zajęcia z tenisa stołowego.
W Akcji LATO 2007 uczestniczyło w
sumie 86 osób
W lipcu drużyna piłkarska „Sokoliki”
działająca przy klubie „Miniatura”, reprezentująca KSM wzięła udział w VIII
Edycji Turnieju Piłkarskiego dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów „Wakacje z futbolem”. Turniej organizowany
był przez Gazetę Wyborczą, Radio Kielce
i Urząd Miasta. Mecze odbywały się
na stadionie międzyszkolnym przy ul.
Prostej. Nasza drużyna wzięła udział w
9 meczach - 4 były wygrane, 4 przegrane
i 1 zremisowany. 1 i 2 sierpnia odbył
się plener malarski członków KAP 65,
zwiedzaliśmy zabytki województwa
świętokrzyskiego.
Ewa Kraska
Lidia Bernatek

„PASAT” ma 30 lat
W Klubie „Miniatura” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 30-lecia istnienia 33
Kieleckiej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „PASAT”. Swoje żeglarskie szlify zdobyło tu
setki dzieci i młodzieży. Pierwszy obóz żeglarski i egzamin na stopień żeglarza jachtowego
odbył się w 1977 roku. Od 28 lat funkcję drużynowego pełni założyciel drużyny harcmistrz
Jacek Szrek.
Wychowanie dzieci i młodzieży w
duchu harcerskich ideałów i przekazanie im piękna sportu żeglarskiego
- takie cele postawili sobie założyciele drużyny i z powodzeniem je
realizują.
Od początku harcerze z 33. „żeglarskiej” odnoszą sukcesy w szkoleniu i
zdobywają kolejne trofea uczestnicząc
w regatach. Druhny i druhowie sami
budują jachty. Zaczynali od Mak- ów
606, a w latach 90. zapoczątkowali
samodzielną produkcję, na własne
potrzeby, jachtu szkoleniowego Test
550.
W 1998 roku zwodowany został flagowy „okręt” drużyny - Focus 660;
powstała Grupa Regatowa Kielce,
która w 2001 roku zdobyła tytuł Mistrzów Polski w klasie T2.
Co roku 33. Kielecka Harcerska
Drużyna Żeglarska „Pasat” organizuje
Akcję Letnią, podczas której wszyscy
chętni mogą poznać tajniki żeglowania
m.in. na kieleckim zalewie. Zarobione
w ten sposób pieniądze przeznaczane
są na rozwój drużyny, w której dziś

działa blisko 70. harcerek, harcerzy
i instruktorów. Na zbiórki uczęszcza
także 20. zuchów. Dzięki wsparciu
KSM, w osiedlu „Zagórska-Południe”
drużyna dysponuje harcówką, gdzie

odbywają się zbiórki drużyny i poszczególnych wacht oraz warsztatem
szkutniczym przy ul. Szczecińskiej,
gdzie przechowywany jest sprzęt
żeglarski i prowadzone są remonty
jachtów. Wolny czas wszyscy spędzają
w szkutni, gdzie przygotowują sprzęt
do kolejnego sezonu.
Tradycją drużyny są zimowiska narciarskie podczas ferii i biwak wigilijny
oraz pasowanie na żeglarza. 33 KHDŻ
„Pasat” jest drużyną środowiskową,
organizuje własne imprezy harcerskie
i żeglarskie na terenie Kielc i okolic.
Kolejne pokolenia wodniaków z
powodzeniem uczestniczą w regatach,
obozach i spływach na Mazurach, w
obozach wędrownych. 1 kwietnia rozgrywane są Prima Aprilisowe regaty
w centrum Kielc, na rzece Silnicy,
we wrześniu regaty na zalewie w Cedzynie o Puchar Prezydenta Miasta
Kielc.
Na przestrzeni 90. lat swej historii
harcerstwo udowodniło wartość ideałów i skuteczność własnej, harcerskiej
metody wychowawczej. Harcerze mają
możliwość ukierunkowania własnych
zainteresowań przez wybranie specjalności jako ścieżki rozwoju harcerza i
atrakcyjnej formy spędzania czasu.
33. Kielecka Harcerska Drużyna Żeglarska „Pasat” jest tego znakomitym
przykładem.
Dwa lata temu, we wrześniu 2004
roku dh Jacek Szrek, założyciel drużyny otrzymał Order Uśmiechu, jedyne odznaczenie przyznawane przez
kapitułę, w której zasiadają dzieci.
Stopy wody pod kilem.
(K)
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