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OD REDAKTOR NACZELNEJ

       Druhny i druhowie! To już trzeci 
numer Harcusia po zmianach redak-
cyjnych. Dochodzimy do coraz więk-
szej wprawy w przygotowywaniu tej 
gazetki, jednak każdy numer jest dla 
nas kolejnym wyzwaniem. Musimy 
przecież za każdym razem czymś 
was zaskoczyć i spowodować, że bę-
dziecie chcieli sięgnąć po następny 
numer. Tym razem nowością jest kon-

kurs organizowany przez nasz Hufiec. 
W stałych rubrykach znajdziecie  re-
lacje z imprez, wiadomości dotyczące 
HSR, zdobywania stopni instruktor-
skich i harcerskich jak również infor-
macje o zagranicznych nowościach. 
To tylko część tego co znajdziecie na 
łamach trzeciego numeru Harcusia. 
Przyjemnej lektury

pwd. Basia Łopata
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Redaktor naczelna: pwd. Barbara  Łopata
barbarałopata@op.pl

Opracowanie graficzne, skład: 
pwd. Barbara Opoka

Wydawca: Hufiec Ziemi Wadowickiej

Kontakt z redakcją:
Wszelkie sugestie, pytania oraz wnioski proszę 
kierować na do Redaktor Naczelnej na adres       
barbaralopata@op.pl
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SPIS TREŚCI BIEŻĄCYCH 
CZYLI W TYM NUMERZE

1. Słowo od redaktor naczelnej, podziękowania
pwd Barbara Łopata (s.2)

2. Rajd Powsinóg Beskidzkich
phm. Dorota Polan, dh Ola Ksiażek, dh Kaja Kotowiecka (s.3)

3. Inauguracja Roku Harcerskiego 
phm. Dorota Polan (s.4-5)

4. Zjazd hufca
hm. Robert Kadela (s. 5)

5. Namiestnictwo zuchowe
dh. Monika Kwarciak  (s.6)

6. Namiestnictwo harcerskie
phm Dorota Sarapata (s. 7)

7. Namiestnictwo starszoharcerskie
pwd Sonia Knapczyk (s. 8)

8. Nieśmy Światło Pokoju (s. 8) 

9. Namiestnictwo wędrownicze (s. 9-11)

10. Komisja Stopni Instruktorskich 
hm Zbigniew Herzyk (s.11)

11. Rozkaz Komendanta hufca
hm Marcin Homel (s.12) 

12. Pełnomocnik do spraw zagranicznych (s.13-14)

13. Zespół Kadry Kształcącej
pwd. Barbara Opoka (s. 14)

14. Polecam
pwd. Barbara Łopata (s. 15)

15. Harcerski Klub Ratowniczy
HO Piotr Gracjasz (s. 15)

Druhny i Druhowie, 

Serdecznie dziękuję wszystkim 
druhnom i druhom bez pomocy 
których nie powstałby ten numer 
Harcusia. Materiały do naszej 
gazetki nadesłali: hm. Marcin 
Homel, hm. Zbigniew Herzyk, 
hm. Robert Kadela, phm  Doro-
ta Sarapata, phm. Dorota Polan, 
phm. Aneta Homel, phm. Anna 
Waga,   pwd. Sonia Knapczyk HO, 
pwd. Barbara Opoka, dh. Monika 
Kwarciak, dh Ola Ksiażek oraz 
dh Karolina „Kaja” Kotowiecka. 
Dziękuję za Waszą pracę, termino-
we nadsyłanie materiałów  i liczę 
na dalszą współpracę 

pwd. Barbara Łopata 

KONKURS

Poszukujemy osób, które mają pomysł, jak 
zapełnić okładkę Harcusia. Tym razem to 
Ty możesz przesłać zdjęcie i zaproponować 
co ma się na niej znaleźć. Zdjęcie powin-
no mieć 3 Mb w dowolnym formacie. Jeśli 
masz jakiś inny pomysł (rysunek, komiks, 
szkic) to również przyślij jego skan na adres 
redakcji. Odpowiemy :)
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AKTUALNOŚCI

XXXIII Rajd Harcerski 
„Powsinogi Beskidzkie”

     XXXIII Rajd Harcerski „Powsinogi 
Beskidzkie” odbył się w dniach 8-10 
października 2010 r. Organizatorem 
rajdu był Hufiec Ziemi Wadowickiej 
ZHP oraz 130 DSTH „Stu trzydziestu 
z Mucharza” im. Księcia Józefa Po-
niatowskiego. Kadrę XXXIII Rajdu 
„Powsinóg Beskidzkich” stanowili: 
komendant – hm. Robert Kadela, in-
struktor programowy – phm. Dorota 
Polan, oboźny – sam. Agnieszka Ka-
dela.    Idea rajdu to przede wszystkich 
krzewienie wśród młodzieży zamiło-
wania do turystyki pieszej, ukazanie 
walorów Beskidów, 
promowanie kultury 
i historii regionu, w 
tym popularyzacja 
twórczości Emila 
Zegadłowicza i in-
nych artystów Zie-
mi Wadowickiej.
     Drużyny za-
meldowały się w 
piątkowe popołudnie w Szkole Pod-
stawowej w Jaroszowicach. Przyby-
ły: 1 DW „Jedyni” (patrolowy H.O. 
Grzegorz Piasecki), 3 DSTH „Hurag-
gan” (patrolowy H.O. Piotr Gracjasz), 
6 DSTH „Dioryt” (p.o. drużynowe-

go pwd. Wanda Sarapata), 
130 DSTH „Stu trzydziestu 
z Mucharza” im. ks. Józefa 
Poniatowskiego (drużynowy 
hm. Robert Kadela), PDSTH 
„Stop” (patrolowa dh. Sylwia 
Gibek), 1 DH „Błękitna” (dru-
żynowa phm. Anna Najbor), 2 
DH „Herosi” (drużynowa dh. 
Małgorzata Pływacz), 5 DH 
„Nasze ZOO” (drużynowa 
phm. Dorota Sarapata), patrol 
„Tradycyjnie spóźniony” (pa-
trolowa dh. Adrianna Białas), 

patrol „Wolne elektrony’ (patrolowa 
dh. Agata Magryta) – razem około 90 
harcerzy z drużyn wędrowniczych, 
starszoharcerskich i harcerskich. Wie-
czorem odbył się uroczysty kominek, 
podczas którego przypomniano histo-
rię początków skautingu i harcerstwa 
na świecie i w Polsce. Sobota to dzień 
przeznaczony na wędrowanie. Tra-
sa rajdu wiodła z Jaroszowic żółtym 
szlakiem na Jaroszowicka Górę, stam-
tąd czarnym szlakiem do Łękawicy, 
później do Zagórza, dnem przyszłego 

z b i o r n i k a 
w Świn-
nej Porębie 
w stronę 
Mucharza, 
dalej do 
Śleszowic 
i Jaszczuro-
wej, gdzie w 
gimnazjum 

harcerze zgłosili się na drugi nocleg. 
Na szlaku drużyny meldowały się na 
punktach patrolowych, wykonywały 
związane z rajdem zadania z zakresu 
metodyki harcerskiej i terenoznaw-

stwa.
     Niedziela to czas podsumowania 
rajdu, podczas którego harcerze mieli 
okazję poznania różnych form spędza-
nia czynnego wypoczynku, uczyli się 
poruszania po turystycznych szlakach, 
poznali smak przyjaźni, koleżeństwa, 
dzielenia radości z innymi. Najlepsi 
na tegorocznej trasie rajdu okazali się: 
6 DSTH „Dioryt” (I miejsce), 1 DH 
„Błękitna” (II miejsce) i 3 DSTH „Hu-
raggan” (III miejsce). Na apelu koń-
cowym komendant hufca hm. Marcin 
Homel przedstawił wyniki rywalizacji 
hufcowej za rok harcerski 2009/2010. 
Zwycięzcami zostali: 3 GZ „Ekolud-
ki” (pion zuchowy), 5 DH „Nasze 
ZOO” (pion harcerski), 130 DSTH 
„Stu trzydziestu z Mucharza” (pion 
starszoharcerski) i 3 DW „Altair” 
(pion wędrowniczy).
     Organizatorzy rajdu serdecznie 
dziękują dyrektorom szkół - pani Jani-
nie Kunowskiej (dyrektor Gimnazjum 
im. Janiny Barbary Górkiewiczowej 
w Mucharzu) i panu Mirosławowi Za-
dorze (dyrektor Zespołu Szkół w Jaro-
szowicach) za ugoszczenie harcerzy, 
udostępnienie sal lekcyjnych i zaple-
cza kuchennego, co umożliwiło orga-
nizację tegorocznego rajdu.

Czuwaj!
phm. Dorota Polan

 Rajd rozpoczął się 8.10.2010 roku. 
Pierwszą noc spędziliśmy w szkole w Ja-
roszowicach. Wszystkie drużyny miały 
dotrzeć tam do godziny 18.00. Drużyny 
sztabowa - Stu Trzydziestu z Mucharza po-
witała nas apelem. Oczywiście potem nie 
mogło zabraknąć kominka, na którym każ-
da drużyna przedstawiała swoją historię, 
później wszyscy chętnie śpiewali i pląsali. 
Jeśli komuś śpiewania było mało, mógł zo-
stać na śpiewankach.
 Wczesnym rankiem drużyny wyrusza-
ły w całodniową trasę. Powinno się zali-
czyć pięć punktów kontrolnych,  na któ-
rych m. in. trzeba było wyznaczyć azymut 

na mapie, ułożyć na czas jak najwięcej 
ognisk,  jeść na czas jabłka i układać puz-
zle. W czasie wędrówki, każda drużyna 
miała stworzyćz dostępnych materiałów 
dwumetrową laskę skautową.
Drugą noc spędzaliśmy w szkole 
w Jaszczurowej. Po przybyciu 
dostaliśmy ciepły posiłek, po 
którym rozpoczął się kominek. 
Na nim, opowiadaliśmy historię 
wędrówki oraz prezentowaliśmy 
nasze laski skautowe. Pomimo 
zmęczenia udaliśmy się na plą-
sowisko, po którym padliśmy jak 
muchy!  :) 

 W niedzielę rano drużyny poszły na 
mszę, po której odbył się apel pożegnalny. 
Na apelu wręczano nagrody za całoroczną 
pracę dla najlepszych drużyn. Oprócz tego 
otwarto okres próbny dla naszej drużyny 
starszoharcerskiej „STOP”. Działamy 
w Wadowicach, a nasze zbiórki odby-
wają się w środy o 17.00 w hufcowej                
harcówce. 
 Rajd możemy zaliczyć do niezapo-
mnianego, szczęśliwego i bardzo udane-
go. Z niecierpliwością czekamy na kolej-
ną imprezę hufcową!! :) 

dh Ola Ksiażek, dh Karolina Kotowiecka
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ZESPÓŁ PROGRAMOWY - Inauguracja Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej

       W dniach 17 – 19 września 2010 r. na terenie Wa-
dowic odbył się Zlot Chorągwi Krakowskiej ZHP, 
inaugurujący rok harcerski 2010/2011. Honorowy 
patronat nad Zlotem objęli: Chorągiew Krakowska 
ZHP im. Tadeusza Kościuszki, Hufiec Ziemi Wado-
wickiej i Urząd Miasta Wadowice. Komendę Zlotu 
stanowili: hm. Marcin Homel – Komendant Zlotu, 
phm. Maciej Kwiecień – kwatermistrz, pwd. Ja-
rosław Jesiołowski – oboźny, phm. Aneta Homel, 
phm. Anna Waga, pwd. Barbara Jamróz, pwd. Mo-
nika Glanowska, phm. Dorota Sarapata, pwd. Sonia 
Knapczyk, hm. Małgorzata Herzyk, hm. Zbigniew 
Herzyk – instruktorzy programowi, ćwik Piotr 
Gracjasz – szef Służby Porządkowej i Medycznej,  
hm. Robert Kadela – wizerunek Zlotu, phm. Dorota 
Polan – rzecznik prasowy.
 W piątkowe popołudnie do Wadowic przyjechało 
około tysiąca zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, 
wędrowników i instruktorów ZHP oraz drużyny 
Nieprzetartego Szlaku. Stadion „Skawy” Wadowice 
zamienił się na trzy dni w zlotowe miasteczko. Tu 
harcerze nocowali w namiotach, spożywali posiłki, 
uczestniczyli w niektórych zajęciach programowych. 
Już o godzinie 17.00 w Wadowickim Centrum Kul-
tury odbyło się pierwsze spotkanie zlotowe; wzięli 

Inauguracja Roku Harcerskiego 
Chorągwi Krakowskiej

w nim udział instruktorzy seniorzy. 
Tematem spotkania była historia wa-
dowickiego harcerstwa. Oficjalne roz-
poczęcie Zlotu nastąpiło w piątkowy 
wieczór w Parku Miejskim podczas 
uroczystości odsłonięcia pomnika 
i tablicy pamiątkowej poświęconych 
wadowickim harcerzom i instrukto-
rom w stulecie harcerstwa w Polsce. 
Odsłonięcia pomnika dokonali: Bur-
mistrz Wadowic, pani Ewa Filipiak, 
Komendant Chorągwi Krakowskiej 
hm. Andrzej Żugaj oraz Komendant 
Hufca Ziemi Wadowickiej hm. Mar-
cin Homel. Pomnik poświęcił ksiądz 
Tadeusz Kasperek, proboszcz Parafii 
Świętego Piotra Apostoła w Wado-

wicach. Po uroczystości odbyły się zajęcia w po-
szczególnych pionach: ogniska obrzędowe - pion 
harcerski i starszoharcerski, ogniobranie - pion 
wędrowniczy, pion zuchowy - Festiwal Zuchowej 
Piosenki Stulecia.
 W sobotę uczestnicy Zlotu wzięli udział w 
dwóch blokach programowych: grze terenowej 
połączonej ze zwiedzaniem atrakcji turystycz-
nych Wadowic i okolicy oraz  zajęciach warsz-
tatowych.  Na trasie gry znalazły się m.in.: Mu-
zeum Miejskie prezentujące wystawę „Wadowice 
Karola Wojtyły”, Klasztor Karmelitów Bosych, 
Bazylika ONMP, Izba Pamięci w Hufcu Ziemi 
Wadowickiej, Biblioteka Publiczna, Liceum Ogól-
nokształcące im. Marcina Wadowity, Kościół pw. 
św. Piotra, Park Miejski, wystawa na 100 - lecie 
harcerstwa na wadowic-
kim rynku. Niezwykle 
bogata była oferta zajęć 
warsztatowych:  paintball, 
decoupage, warsztaty pla-
styczne z masy solnej, 
zajęcia na basenie, warsz-
taty taneczne, warsztaty 
Karate, zjazdy na linach, 
warsztaty malowanie 
szklanek, robienia bre-
loczków, malowania pro-
porców, makrama – sztuka wiązania sznurków, 
warsztaty wokalne, malowanie lampionów, ścian-
ka wspinaczkowa, warsztaty robienia kolczyków, 
skrzynki, warsztaty bębniarskie, warsztaty gitaro-
we, strzelanie z karabinków, łuki. Uczestnicy Zlo-
tu mieli okazję wziąć udział w wycieczkach do 
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ZESPÓŁ PROGRAMOWY - Inauguracja Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej, Zjazd

Kalwarii Zebrzydowskiej – Lanc-
korony, na Zaporę w Świnnej Po-
rębie, do Suchej Beskidzkiej, do 
Dinolandii w Inwałdzie, do Parku 
Miniatur w Inwałdzie, do Parku 
Linowego „Czarny Groń” w Rzy-
kach – Praciakach, na kajaki do 
Łączan, wycieczka rowerowa. 
Harcerze zwiedzili także siedzibę 
Straży Pożarnej w Wadowicach 
oraz Komendy Policji w Wadowi-
cach. Wieczorem odbyły się kon-
certy zespołów „EKT Gdynia” 
oraz „Beltaine”. W nocy drużyny 
starszoharcerskie i wędrownicze 
wzięły udział w spotkaniu po-
dróżniczym oraz zwiedziły Dwo-
rek Emila Zegadłowicza.

  Niedziela to ostatni dzień 
Zlotu. O godz. 8.30 zlotowicze 
uczestniczyli we mszy świętej 
odprawionej w kościele pw. św. 
Piotra Apostoła w Wadowicach. 
Zlot zakończył się uroczystym 
apelem, podczas którego Ko-
mendant Chorągwi Krakowskiej 
hm. Andrzej Żugaj podziękował 
instruktorom za zaangażowanie 
się w organizację odbywającego 
się w sierpniu w Krakowie Jubi-
leuszowego Zlotu Stulecia Har-
cerstwa. Podkreślił zaangażowa-
nie wadowickich przewodników, 
oprowadzających wycieczki 
zlotowe po Kalwarii Zebrzydow-
skiej i Wadowicach. Na ape-
lu podsumowano rywalizację 
zlotową i współzawodnictwo 
hufców Chorągwi Krakowskiej 
w roku harcerskim 2009/2010. 
Hufiec Ziemi Wadowickiej zajął 
III miejsce. Wręczono drużynom 

i instruktorom złote, srebrne 
i brązowe Odznaki Chorągwiane 
„Rzeka pokoleń”.
  Podczas Inauguracji instruk-
torzy Hufca Ziemi Wadowickiej 
zostali wyróżnieni przez Komen-
danta Chorągwi Krakowskiej od-
znaczeniami i medalami. Krzyże 
za Zasługi dla ZHP otrzymali: w 
stopniu złotym hm. Janina Pająk, 
hm. Zdzisław Kawa, hm. Zbi-
gniew Herzyk oraz hm. Małgo-
rzata Herzyk, w stopniu srebrnym 
hm. Marcin Homel, w stopniu 
brązowym phm. Aneta Homel, 
phm. Dorota Polan, phm. Dorota 
Sarapata, phm. Anna Waga, phm. 
Mirosława Homel oraz  phm. Ma-
ciej Kwiecień. Komendant Hufca, 
hm. Marcin Homel otrzymał Me-
dal Stulecia Komendanta Chorą-
gwi Krakowskiej. Wyróżnienie 
spotkało hm. Roberta Kadelę, 
który odebrał Nagrodę im. Harc-
mistrza Zdzisława Trylskiego dla 
Instruktora Roku 2010 Chorągwi 
Krakowskiej. Wręczono także 
Honorowe Odznaki Przyjaciół 
Harcerstwa w stopniu srebrnym 
osobom wspierającym działania 
Hufca Ziemi Wadowickiej. Wśród 
nich znaleźli się: Nadaję Honoro-
wą Odznakę Przyjaciół Harcer-
stwa w stopniu srebrnym: phm. 
Kazimiera Florek, pwd. Jarosław 
Jesiołowski, Janina Kunowska, 
Grażyna Opyrchał, Danuta Ptak, 
Marcin Pyrek, Jerzy Wójs i  Ma-
rek Zięba. 
 Zlot chorągwiany zainauguro-
wał kolejny rok harcerski. Hufce 
i drużyny przystąpiły do realiza-
cji zadań programowych wpisa-
nych w bogaty kalendarz imprez 
harcerskich. Przed Hufcem Zie-
mi Wadowickiej kolejne wyzwa-
nie – w przyszłym roku harcerze 
świętować będą sto lat istnienia 
harcerstwa na Ziemi Wadowic-
kiej.

phm. Dorota Polan

 15 października 2010 roku 
odbyła sie Nadzwyczajna Zbiór-
ka Wyborcza Hufca Ziemi Wa-
dowickiej ZHP. Podczas zbiórki 
dokonano wyboru delegatów 
hufca na grudniowy Zjazd Cho-
rągwi Krakowskiej ZHP, który 
wybierze m.in. przyszłego Ko-
mendanta Chorągwi.
    Reprezentantami, a raczej re-
prezentantkami hufca, zostały: 
phm. Monika Glanowska, phm. 
Anna Waga oraz pwd. Barbara 
Opoka. Dodatkowo, na wnio-
sek Komendanta Hufca druhna 
pwd. Barbara Opoka została 
członkiem Komendy Hufca 
Ziemi Wadowickiej. Delegatem 
na zjazd Chorągwi pragnął zo-
stać także dh hm. Józef Marek 
z Kręgu „Ostoja”, jednak nie 
został wybrany.
         

Podczas zjazdu odbyło się zo-
bowiązanie instruktorskie dru-
hen pwd. Małgorzaty Pływacz i 
pwd. Karoliny Paleczny, a tak-
że wręczenie nominacji na sto-
pień podharcmistrza druhnie 
Monice Glanowskiej i druhowi 
Rafałowi Smurzyńskiemu.
     W zjeździe uczestniczyło 
26 instruktorów hufca, Delegat 
Komendanta Chorągwi hm. 
Mariusz Siudek oraz Komen-
dant Chorągwi Krakowskiej 
hm. Andrzej Żugaj. Spotkanie 
prowadziła hm. Iwona Niedź-
wiedź, Szczepowa 3 SZDH 
„Cedron”.

hm. Robert Kadela

Zjazd hufca
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NAMIESTNICTWO ZUCHOWE

W dniach 17-19. września odbyła 
się Inauguracja Roku Harcerskie-
go w Wadowicach. Oczywiście 
nie zabrakło na niej ZUCHÓW! 
Spaliśmy w szkole, razem z dru-
żynami Nieprzetartego Szlaku. 
Zabawa była fantastyczna!
 W piątek wszyscy razem po-
szliśmy do parku. Tam nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie naszego 
pięknego pomnika. Po powrocie 
do szkoły czekało na nas mnóstwo 
atrakcji. Zaraz po kolacji rozpoczął 
się niesamowity, wspaniały, jedy-
ny w swoim rodzaju FESTIWAL 
PIOSENKI ZUCHOWEJ – oczy-
wiście impreza na skalę światową! 
Przybyły gwiazdy małopolskiej 
estrady, które porwały do zaba-
wy całe tłumy fanów! Każdy ze-
spół prezentował swój najnowszy 
singiel – piosenkę na 100-lecie 
harcerstwa. Faworytem publicz-
ności okazały się UCIEKAJĄCE 
KURCZAKI (Płyty jeszcze nie 
są dostępne w sprzedaży, ale spo-
kojnie... kwestia czasu) Piosenka 
„Zapraszamy na stulecie!” Towa-
rzyszyła nam do końca biwaku. 

 Festiwal dobiegł końca, a my, 
mając jeszcze w uszach słowa 
piosenek  udaliśmy się do naszych 
hotelowo – szkolnych apartamen-
tów, aby zwiedzić krainę snów. :-)
 Sobota była nie mniej atrakcyjna 
! Rano – pyszne śniadanko, żeby 
nabrać sił i dalej, w drogę, w po-
szukiwaniu przygód! Na początku 
malowaliśmy koszulki – oczywi-

ście specjalne, wyjątkowe, bo na 
100-lecie. Następnie gra terenowa. 

Jeju, jeju, tyle punktów odwiedzi-
liśmy, że ciężko wszystkie opisać. 
W rynku oglądaliśmy wystawę, w 
hufcu zwiedzaliśmy Izbę Pamięci, 
a w międzyczasie zdążyliśmy zjeść 
pyszną, prawdziwą, wadowicką 
kremówkę papieską! Po grze, uda-
liśmy się do szkoły na obiad, a po 
obiadku – kolejne atrakcje. Tym 

razem w parku miejskim. Tam to 
dopiero była zabawa! Dmuchana 
zjeżdżalnia, trampolina, piosenki 
i co najciekawsze MALOWANIE 
CHODNIKA, PROWADZĄCE-
GO DO OBELISKA ! Oczywiście 
drogę malowaliśmy kredą, było 
bardzo kolorowo! 
 Ach, po takim dniu aż ciężko za-
snąć. Tyyyyyle się działo :-) Ale to 
jeszcze nie wszystko ! Wieczorem 
odbył się koncert. Bawiliśmy się 
wybornie, niektórzy z nas mogą na-
wet pochwalić się nowymi płytami 
w swojej kolekcji! Były konkursy, 
były nagrody, były tańce, pląsy i za-
bawy! Po koncercie, do śpiworków, 
a rano pakowanie, msza, apel, roz-
danie nagród i do domku. 
 Będzie co wspominać! Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejny, 
TAKI biwak! 

dh. Monika Kwarciak

Inauguracja
za nami

KONKURS! 
Gdzie znajduje się 
przedstawiony na 
zdjęciu pomnik?

ODPOWIEDŹ PROSIMY 
PRZESŁAĆ

 DO 30 LISTOPADA NA 
ADRES 

promocja@wadowice.zhp.pl 
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 Jako członek Komisji Stopni Instruktorskich 
z radością zauważyłam dużą aktywność har-
cerzy starszych, wędrowników i instruktorów 
w zdobywaniu stopni instruktorskich. Na każ-
dym posiedzeniu KSI otwieranych i zamyka-
nych jest kilka prób.
 Obserwując harcerskie mundury, rzadko 
dostrzegam na pagonach belki czy krokiewki, 
czasem błyśnie gwiazdka. Czyżby drużynowi 
zapomnieli o ważnym instrumencie metodyki 
harcerskiej, dzięki któremu lepiej mogą wycho-
wywać harcerzy, wpływać na ich rozwój, wpro-
wadzić ich na drogę systematycznej pracy nad 
sobą, budować program działania drużyny?
„Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwa-
niem, które pozwala zmierzyć się z samym 
sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane 
cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć 
życiowych. Każdy stopień jest dla harcerki 
i harcerza także celem, którego osiągnięcie jest 
dostrzegane w środowisku”. 
Jakie problemy przeszkadzają w zdobywaniu 
stopni, i jak je rozwiązać?

1. Gdy w drużynie nie ma zwyczaju zdobywa 
  nia stopni:
- wytłumacz harcerzom czym są stopnie, np.  
 poprzez gawędę, ćwiczenia – do  podanych  
 idei stopni podać charakterystyczne zachowa 
 nia; ćwiczenia plastyczne
- pomóż harcerzom określić siebie, ich zdolno 

 ści, zainteresowania, możliwości np. poprzez  
 ćwiczenia plastyczne: „mój herb”, collage-  
 wyklejanki, plansze; rozmowy z harcerzami,  
 obserwacje.
- zachęcić harcerzy aby formułowali jasne zada 
 nia, żeby wiedzieli co mają zrobić, w jakim  
 czasie, jaki ma być efekt ich działania- prak 
 tyczny i pożyteczny, coś, co ma komuś słu  
 żyć.
- zadbaj, żeby karty próby były przejrzyste, ko 
 lorowe.
- niech każda próba będzie inna.
2.  Gdy brakuje systematyczności, motywacji  
 do zdobywania stopni:
- przeglądaj co miesiąc karty prób;
- pytaj harcerzy o przebieg realizacji próby;
- zrób sobie listę najważniejszych zadań swo  
 ich  harcerzy;
- sam zdobywaj stopnie;
- wprowadź obrzędowe, uroczyste nadanie   
 stopnia;
- zrób w harcówce „tablicę postępów” np. pęk  
 linek – każdy ma swoją, a na niej supełki –  
 zadania, które są rozwiązywane po realizacji  
 zadania; „drabina”, „drzewo”po których prze 
 suwamy jakiś przedmiot w określonym kie - 
 runku w miarę realizacji zadań
- podtrzymuj na duchu tych, którym coś się nie  
 udaje  
 Życzę powodzenia w zdobywaniu nie tyl-
ko pierwszego stopnia, lecz systematycznego  
zdobywania następnych. Umieszczajcie je na 
pagonach, niech wszyscy widzą wasze sukcesy 
i osiągnięcia. Wszystkiego o stopniach dowie-
cie się z harcerskiego poradnika. Każda druży-
na może wymyślić dodatkowo własne zadania, 
własną obrzędowość i zwyczaje w przyznawa-
niu stopni (zgodne z regulaminem).

phm . Dorota Sarapata
(„Stopnie i sprawności harcerskie”, 

wyd. Horyzonty W-wa 2007.
  „Propozycje” 1/98)

 Jedna z moich harcerek 
– dh Magda, przeprowadzi-
ła ankietę wśród mieszkań-
ców naszej miejscowości 
na temat: co sądzą o harcer-

stwie. Blisko jedna czwarta 
pytanych nie miała dobrego 
zdania o harcerzach lub byli 
im zupełnie obojętni. Zde-
cydowana większość do-

brze wyrażała się na temat 
działalności harcerzy, wielu 
przyznawało się, że kiedyś 
byli harcerzami i dobrze 
wspominali te czasy.p.

s.
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W ZHP nie ma żadnych oficjal-
nych dokumentów sankcjonują-
cych istnienie namiestnictwa i mó-
wiących o tym, czym właściwie 
jest namiestnictwo. Dlatego naj-
częściej namiestnictwo rozumia-
ne jest jako: zespół instruktorów 
działających na poziomie hufca 
dla drużynowych, koordynując 
ich pracę i motywujących ich do 
działania. Inna definicja to: zespół 
wszystkich drużynowych danego 
pionu działający na poziomie huf-
ca – drużyna drużynowych. Zatem 
spotkania namiestnictwa powinny 
być polem wymiany doświadczeń 
między drużynowymi, a także 
miejscem rozwoju instruktorów – 
drużynowych.

Przed namiestnictwem może stać 
wiele zadań. Ich ilość zależy od 
charakteru środowiska hufca. 
Przede wszystkim główne zadanie 
to wsparcie pracy drużynowych.
Zadania namiestnictwa można po-
grupować na kilka płaszczyzn.

Pomoc w realizacji programów 
drużyn, tworzenie i promocja roz-
wiązań programowo-metodycz-
nych, zachęcanie do korzystania 
z propozycji programowych hufca, 
chorągwi i Związku, doradztwo 
programowo-metodyczne, inspi-
rowanie i organizowanie przedsię-
wzięć programowych hufca.

Dokształcanie drużynowych 
i przybocznych, współpraca 
z hufcowa komisja stopni instruk-
torskich, motywowanie drużyno-

wych, dostarczanie drużynowym 
prasy harcerskiej, współpraca 
z zespołem kadry kształcącej, 
stwarzanie drużynowym okazji 
do wymiany doświadczeń, przy-
gotowanie kadry do HAL i HAZ.

Wspieranie drużynowych w orga-
nizowaniu akcji letniej i zimowej, 
koordynacja pracy drużyn, dbanie 
o właściwy przepływ informa-
cji miedzy hufcem a drużynami, 
rzecznictwo spraw drużynowych.
Oczywiście namiestnictwo nie 
powinno kształcić drużynowych, 
bo tym zajmuje się Zespół Kadry 
Kształcącej, ale zgłaszać ZKK 
wszelkie propozycje wynikające 
z potrzeb drużynowych na kursy 
i szkolenia.

Przejdźmy do pracy naszych na-
miestnictw. W naszym hufcu, któ-
ry jest bardzo aktywnym środowi-
skiem funkcję namiestnictw nie 
muszą być tak szerokie. W ciągu 
roku harcerskiego jest wiele pro-
pozycji imprez i działań. 
 Do tych organizowanych 
przez namiestnictwo zaliczamy: 
Andrzejki Starszoharcerskie, 
kwartałowe spotkania namiest-
nictwa, NAZ i NAL, odprawa 
wyjazdowa, pomoc w kursach. 
W tym roku harcerskim do zadań 
dołączyła też organizacja gry 
terenowej na inauguracji. A do-
kładny plan działań zostanie za-
twierdzony przez drużynowych 
namiestnictwa w czasie najbliż-
szego spotkania.
 Plan działania namiestnictwa 
starszoharcerskiego w kolejnym 
numerze „Harcusia”. Do zoba-
czenia na Andrzejkach!

pwd. Sonia Knapczyk HO
Namiestnik Starszoharcerski

Namiestnictwo

Ale po co?

Programowa

Kształceniowa

Co to jest?

Organizatorska

Na tyle teorii

Już 12 grudnia na Łysej Po-
lanie od skautów ze Słowa-
cji odbierzemy Betlejemskie 
Światełko Pokoju. To już 24 
raz skauci przekazywać so-
bie będą światełko zapalone 
w Grocie Narodzenia Jezusa 
w Betlejem. Sztafetom znów 
obiegnie całą Polskę.
11 grudnia 2010 r. w koście-
le św. Jana Bosko w Wied-
niu reprezentacje organizacji 
skautowych z różnych krajów 
Europy będą uczestniczyć 
w uroczystości przekazania 
Betlejemskiego Światła Po-
koju. Również oficjalna de-
legacja Związku Harcerstwa 
Polskiego weźmie udział 
w ceremonii.

Jesień jest zazwyczaj w krę-
gach harcerskich porą bardzo 
pracowitą. To doskonały czas 
na akcję naborową. Często 
jednak, mimo wielkiego wy-
siłku i pracy, ciężko zmienić 
wizerunek naszej organizacji. 
Dziś każdy z nas ma wielkie 
możliwości doboru narzędzi i 
form. I warto podpatrzeć jak 
to robią inni. Jeśli ktoś chce 
odświeżyć swoje spojrzenie 
na harcerstwo to zachęcam 
do obejrzenia krótkiego filmu 
pt. ”Think again” (do znale-
zienia na YouTube lub stronie 
WOSM). To krótki spot rekla-
mowy skautingu wyemitowa-
ny w Wielkiej Brytanii. Jest to 
dobry materiał do wykorzysta-
nia podczas akcji naborowej  
w drużynach.

N
ie

śm
y 

Św
ia

tł
o 

Po
ko

ju
!

Po
m

ys
ł n

a 
na

bó
r:

 T
hi

nk
 a

ga
in



HARCUŚ 3/2010 9

NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE

Specjalność to tradycyjna forma 
rozwoju zainteresowań w druży-
nach harcerskich. Od wielu lat 
drużyny specjalnościowe na trwa-
łe wpisały się z działalność har-
cerską - a zwłaszcza w działalność 
drużyn harcerzy starszoharcer-
skich, teraz wędrowniczych.

Z czego to wynika ?
Niewątpliwie wiek ok. 16 lat 
wzmaga w młodym człowieku 
potrzebę udowodnienia sobie i in-
nym swoich możliwości, spraw-
dzenia siebie, imponowania oto-
czeniu, kreowania obrazu siebie 
jako silnego, nieraz „twardego” 
człowieka, zdolnego do pokony-
wania trudności. 
 Coraz częściej się jednak dzie-
je tak, że drużyny nie wybierają 
jednej specjalności. W dzisiej-
szym świecie cenieni są ludzie 
wszechstronni i tacy chcą być 
nasi wędrownicy. Nie dziwią 
więc żeglarskie mundury na zi-
mowisku narciarskim czy zielo-
ne na zlocie drużyn wodnych... 
Stąd - swego czasu - tak wielka 
popularność drużyn proobron-
nych - bo one były bardzo wie-
lospecjalnościowe. 
Różnie się realizuje specjalności 
i nie zawsze jest ona „na zawsze” 
przypisana do drużyny. Często 
drużyny zmieniają specjalność - 
często nie mają „spisowo” przy-
pisanej żadnej specjalności, nato-
miast realizują ich bardzo wiele. 

O jednym trzeba pamiętać: nie-
zależnie od tego jak bardzo zwią-
żemy się z daną specjalnością nie 
możemy zapominać, że realizacja 
specjalności jest tylko środkiem, 
czy też narzędziem w dotarciu 
do nadrzędnego celu jakim jest 

wychowanie młodego człowieka 
zgodnie z przyjętym przez ZHP 
systemem wartości. 

Co nam daje specjalność ? 
1. Wychowanie - to po pierwsze - 
i najważniejsze (jak śpiewał Kult) 
jest środkiem realizacji celów wy-
chowawczych. Praca ze specjal-
nością znakomicie ułatwia nam 
zadanie wychowawcy - o czym za 
chwilę, 
2. Grupa - daje możliwość wspól-
nego przeżycia przygody co może 
integrować grupę, dawać jej po-
czucie wspólnoty, 
3. Program - pozwala wzbogacać 
propozycje programowe, rozwi-
nąć program harcerskich tech-
nik. Po trzech latach w drużynie 
harcerskiej trudno jest stworzyć 
atrakcyjny program. Opierając się 
o specjalność, łatwo może okazać 
się, że ciągle mamy coś interesu-
jącego do zaoferowania naszym 
harcerzom, 
4. Wyczyn - wyczyn najłatwiej 
realizować ze specjalnością. Spe-
cjalność ułatwia podejmowanie 
wyzwań. 
5. Zainteresowania - w drużynie 
pracującej ze specjalnością w na-
turalny sposób rozwijają się zain-
teresowania młodego człowieka, 
tu może odbyć swoją wędrówkę 
do wiedzy. 

Jak zdobyć specjalność ?
Jak pisałem na wstępie, coraz 
popularniejsze jest realizowa-
nie wielu specjalności. Nikt nie 
powiedział, że aby latem płynąć 
na wędrowny obóz żeglarski na 
Wielkie Jeziora Mazurskie - to 
trzeba być drużyną wodną, czy 
żeby jechać na weekend w góry - 
turystyczną. Niemniej, gdy jasno 
określimy, że zajmujemy się np. 
pożarnictwem - to możemy naszą 
pracę inaczej zaplanować i lepiej 
realizować. 

Propozycje pracy ze specjalnością 
mogą być następujące: 
1. Roczny program pracy drużyny 
oparty o jakąś (wybraną) specjal-
ność: np. rok działalności wodnej, 
rok wspinaczkowy itp.
 Takie podejście nie nakazuje 
nam wiązać się „na zawsze” z wy-
braną specjalnością. Może to też 
być test czy ten rodzaj zaintere-
sowań jest dla nas rzeczywiście 
dobry. Czasem mamy pozytywne 
wyobrażenie działalności a rze-
czywistość nas rozczarowuje. 
Jeden rok pracy z określoną spe-
cjalnością pozwala nam dobrze się 
rozeznać. 
2. Wielospecjalnościowość - re-
alizowanie wielu specjalności 
w  jednej drużynie.
 Takie działanie może przybrać 
formę realizacji specjalności w za-
stępach (każdy zastęp realizuje 
inną specjalność), bądź realizację 
wielu specjalności przez drużynę. 
W 4. RDH „STADO” z Radomia 
przez pewien czas funkcjonowały 
obok zastępów tzw. grupy specjal-
ności (nurkowa, ratownicza, wod-
na i górska), w których harcerze 
realizowali siebie. Można było 
należeć do wielu grup - ale tylko 
do jednego zastępu. 
3. Stały wyróżnik drużyny.
 Określenie jednoznaczne swo-
jej specjalności. Czasem nawet za-
wiera się w nazwie, obrzędowości 
itp. Wiele drużyn do swoich nazw 
dodaje np. wodna (np. 10. Harcer-
ska Drużyna Wodna z Chorzowa), 
czy pożarnicza czy inna. Tam, 
wędrownik wstępując do drużyny 
od razu wie czym ona będzie się 
zajmowała. Jest to doskonałe roz-
wiązanie na wieloletni program 
pracy, na budowanie odrębności 
swojej grupy, na wychowanie 
swojej kadry specjalistycznej, na 
skompletowanie sprzętu - co jest 
niemożliwe w trakcie jednego 
roku pracy ze specjalnością. 

Specjalność 
i wyczyn
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Zagrożenia
Decydując się na pracę ze specjal-
nością należy uważać na pewne za-
grożenia, które mogą spowodować 
wypaczenie pracy ze specjalnością. 
Pierwsze z nich to swoiście poj-
mowany „klubizm”. Atrakcyjność 
specjalności jest tak duża, że na 
plan dalszy odchodzą walory wy-
chowawcze pracy ze specjalnością. 
Klubizm - bo w takim przypadku 
praca drużyny nie różni się niczym 
od pracy klubu osiedlowego. Za-
grożenie to (niestety) dotyka często 
drużyn wodnych (choć nie tylko). 
Nierzadko bywa więc tak, że zimą 
harcerze pracują przy sprzęcie, 
wiosna szyją np. żagle, wychodzą 
na spływy, latem ciągle pływają itd. 
Tymczasem zanikają zbiórki (bo 
każdy wolny czas to szlifowanie!) 
nie zdobywa się stopni, zanikają 
gdzieś elementy harcerskiej pracy 
wychowawczej. 
 Drugie zagrożenie to życie ideą 
lub sławą drużyny. Taka patologia 
ma miejsce wtedy, gdy drużyna nie-
wiele realizuje ze swojej specjalno-
ści, jej ogólny poziom wyszkolenia 
jest niski, jest słaba specjalnościo-
wo, nie ma żadnych specjalistów 
mogących wspomóc ją w pracy. Ta 
„przypadłość” najczęściej dotyka 
część drużyn „czerwonych bere-
tów”, chociaż nie tylko. W takich 
drużynach, poza kolorem beretu, 
długim nożem i pozą, ze specjalno-
ści nie ma już nic. 
 W jednym i drugim przypadku 
błąd jest „grzechem zapomnie-
nia”. Zapomnienia - może drobne-
go szczegółu - że praca ze specjal-
nością ma przede wszystkim na 
celu wychowanie. 

Wyczyn
Młody człowiek potrzebuje wy-
zwań. Wyzwanie, któremu może 
sprostać i które pozornie znajdu-
je się poza jego możliwościami 
- może odszukać w drużynie wę-

drowniczej. Stawianie sobie celów 
„niemożliwych” do zdobycia i re-
alizowanie ich - to jeden z wyróż-
ników wędrownictwa - jako ruchu. 
O wyczyn najłatwiej w drużynie 
specjalnościowej. 
Wyczyn to taki nasz Mount Eve-
rest. Indywidualny. Dla każdego 
inny. Dla mnie moim Everestem 
będzie wejście na Świnice - dla 
kogoś innego na Mt. Blank. Dla 
jednej osoby będzie to zwycię-
stwo w regionalnym finale olim-
piady naukowej, dla kogoś innego 
zdanie matury. Ważne jest jedno. 
Gdy zdobędziemy swój Everest, 
należy natychmiast rozejrzeć się 
za następnym. Dobrze, jeśli obok 
będzie ktoś odpowiedzialny, kto 
wskaże wędrownikowi następne 
cele. To jest zadanie dla drużyno-
wego drużyny wędrowniczej. To 
między innymi dlatego praca dru-
żynowego w drużynie wędrowni-
czej jest mocno indywidualna. Nie 
każdy ma taki Everest jak inni. 
 Wyczyn pozwala udowodnić 
- sobie i innym - swoją wartość, 
pozwala dojrzewającemu człowie-
kowi przełamać swoje słabości, 
podnosić szacunek wobec siebie. 
W chwili gdy człowiek ma 16 lat, 
to bardzo ważne. 
 W wyczynie zespołowym prze-
jawia się też wędrownicza sa-
morządność. Jeżeli grupa stawia 
sobie zadania na miarę wyczynu, 
to wszyscy powinni być zaanga-
żowanie w proces jego realizacji 
wszyscy wędrownicy. Mają oni 
czuć, że to oni są autorami, reży-
serami i aktorami wydarzenia. Od 
nich zależy to jak zadanie przebie-
gnie i jak zostanie zrealizowane. 
Wyczyn zespołowy pozwala moc-
niej spoić grupę, przeżyć wspólnie 
przygodę. 
 Ważne, żeby wyczyn nie był 
rozpatrywany jedynie w katego-
riach fizycznych. Zadania można 
stawiać na płaszczyźnie organi-

zacyjnej, duchowej, charakterolo-
gicznej, intelektualnej. Rozumieć 
wyczyn należy tak, jak całe wę-
drownictwo. 

Bezpieczeństwo
Temu tematowi poświęcony jest 
w zasadzie każdy poradnik aktyw-
nej turystyki. Kwestia bezpieczeń-
stwa jest wysuwana absolutnie na 
pierwsze miejsce w pracy z mło-
dzieżą. A w niektórych kręgach 
pojawił się wręcz snobizm na 
bezpieczeństwo, czy pewnego ro-
dzaju moda. W dobrym tonie jest 
jeździć na rowerze w kasku, czy 
pływać na kajaku w kapoku. 
 Niewiele wyobraźni potrzeba, by 
zdać sobie sprawę, jak niewiele mu-
simy zrobić, by zapobiec groźnym 
dla nas wypadkom. Ta wyobraźnia 
każe nam w związku z tym zapo-
biegać wszelkim sytuacjom, które 
w skutkach mogłyby doprowadzić 
do zagrożenia życia lub zdrowia 
naszych podopiecznych. 
 Kilka reguł, które powinny stać 
się dla drużynowego drużyny wę-
drowniczej zasadą:
1. Miej zawsze sprawdzoną ap-
teczkę, 
2. Zawsze - niezależnie od pory 
dnia - zabieraj ze sobą na wyjazdy 
latarkę, 
3. Poruszając się po drogach pu-
blicznych wieczorem lub nocą, 
pamiętaj, że kolumna pieszych 
powinna być z przodu oświetlona 
światłem białym, a z tyłu światłem 
czerwonym, 
4. Jeżeli kolumna jest długa, co 
ok. 5 m. od strony jezdni, powinny 
znajdować się światła, 
5. Nie przeprowadzaj kąpieli bez 
ratownika WOPR, 
6. Planując trasę pieszą bądź ro-
werową staraj się ograniczać 
przejścia lub przejazdy ruchliwy-
mi drogami, 
7. Pamiętaj, że na każdym spo-
tkaniu harcerzy (biwaku, rajdzie, 
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obozie, zbiórce) na każdych 10 osób po-
winien przypadać 1 pełnoletni opiekun, 
8. W górach, na każdych 5 harcerzy po-
winien być obecny jeden pełnoletni opie-
kun, 
9. Na wycieczki zabieraj gwizdek, nóż, 
zapałki i zapasowe baterie do latarki, 
10. przed wyjazdem studiuj mapę. W trud-
nych sytuacjach łatwiej ci będzie oriento-
wać się w terenie, 
11. W górach powołaj funkcję „zamyka-
cza”. Niech nikt z harcerzy nie wychodzi 
przed prowadzącego i nie zostaje za za-
mykaczem. Utrzymuj kontakt z zamyka-
czem, 

Bezpieczeństwo fizyczne
Coraz częściej dochodzi do chuligańskich 
napadów na harcerskie obozy czy biwa-
ki. Często też jesteśmy zaczepiani przez 
różne „typy”. Problem bezpieczeństwa fi-
zycznego naszych harcerzy sprowadza się 
nie tylko do odwiecznego dylematu „bić 
czy nie bić”. To tak naprawdę niezwykle 
trudna sytuacja dla drużynowego. 

Co możemy zrobić ?
Przede wszystkim ograniczyć organizację 
zajęć w miejscach, gdzie potencjalnie może 
dojść do zagrożenia: w dzielnicach, czy par-
kach cieszących się „złą sławą”, w pobliżu 
miejsc spotkań drobnych pijaków itp. 
  Gdy jednak już dojdzie do napaści czy 
pogróżek, należy bezzwłocznie zwrócić 
się o pomoc do każdego, kto może nam 
pomóc. Najlepiej do pracowników czy 
funkcjonariuszy publicznych: konduktora 
w pociągu czy zawiadowcy stacji - jeże-
li jesteśmy w pobliżu stacji. Nie bójmy 
się też wezwać policji. Pamiętajcie, że 
w przypadku gdy dojdzie do napaści, w 
chwili rozpatrywania sprawy wasze za-
chowanie (jako opiekuna) będzie dokład-
nie rozpatrywane przez odpowiednie służ-
by. Odstąpienie więc od wezwania służb 
porządkowych będzie traktowane jako 
niedopełnienie obowiązków. 

hm. Rafał Klepacz 
Referat Wędrowniczy

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Komisja Stopni Instruktorskich to jedna z jednostek, która 
w sposób bezpośredni wpływa na kształtowanie polityki kadro-
wej w Hufcu. Jej celem jest stałe „dostarczanie” instruktorów 
posiadających stopnie, gdyż „instruktorzy powinni mieć stopnie 
instruktorskie” – takie jest powszechne przekonanie wyrażane 
na wszystkich szczeblach struktury ZHP. Jednocześnie Główna 
Kwatera publikuje niepokojące dane statystyczne. „W 2007 r. 
w ZHP było tylko 13 harcmistrzów poniżej 25. roku życia, 85 – 
w wieku do 30 lat. Ponad 87% harcmistrzów miało powyżej 40 
lat. To dobrze, że wielu dojrzałych harcmistrzów mamy w orga-
nizacji, źle – że tak mało przybywa młodych” (źródło: Czuwaj 
4/2009). Podobne dane dotyczą też niższych stopni instruktor-
skich. 
Wszyscy więc dwoją się i troją, by zachęcić świeżo upieczonych 
drużynowych do otwarcia prób na stopnie. Pytanie czy ta presja 
przynosi rezultaty? Czy warto zdobywać stopnie? 
W 2009 r. zmieniono regulaminy stopni instruktorskich po to by:
– zwiększyć liczbę młodych harcmistrzów w organizacji,
– zdynamizować zdobywanie stopni instruktorskich jako istot-
nego elementu pracy z kadrą,
– podnieść jakość prowadzonych prób.” (źródło jw.)
Ciekawe czy GK zadowolona jest z rezultatów zmian? 
Nasza Komisja Stopni Instruktorskich ma podobne dylematy 
i pytania. Dlatego proponuję wszystkim instruktorom posia-
dającym stopnie i  tym, którzy ich jeszcze nie mają, wypełnie-
nie anonimowej ankiety. Pomoże ona zorientować się komisji 
w oczekiwaniach instruktorów dotyczących różnych aspektów 
jej pracy. Ankieta będzie miała formę papierową i mailową. Ta 
pierwsza będzie dostępna w biurze Hufca od najbliższego po-
siedzenia KSI. Mailowa zostanie wkrótce rozesłana na wasze 
skrzynki. Proszę adresatów o niezawodną reakcję, bo tylko tak 
coś można zmienić na lepsze.
Oto pytania, które się w niej pojawią:
1. Czy posiadanie stopnia instruktorskiego nobilituje instruktora 
w środowisku?
2. Czy posiadacz stopnia odbierany jest jako instruktor o więk-
szej wiedzy, umiejętności, profesjonalizmie?
3. Jakie widzisz korzyści z posiadania stopnia? 
4. Czy zdobywanie stopni powinno być łatwiejsze czy trudniej-
sze? Jeżeli łatwiejsze, to z czego należy zrezygnować w próbie?
5. Jakie są główne przeszkody w zdobywaniu stopnia?
6. Czy ilość posiedzeń KSI jest wystarczająca? Jeżeli nie - jak 
często Twoim zdaniem i kiedy powinna się zbierać?
7. Czy dokumentacja próby tj. karta próby jest właściwie zreda-
gowana? Jeżeli nie, jakie elementy powinny być poprawione?
8. Jak oceniasz pracę opiekuna próby? 
9. Jakiej pomocy oczekujesz w realizacji próby od opiekuna?
10. Czy KSI powinna organizować szkolenia dotyczące realiza-
cji próby na stopień? Jeżeli tak, jakiej wiedzy Ci brakuje?
11. Czy korzystasz z propozycji programowych wymyślonych 
przez instruktorów w trakcie realizacji próby na stopień?
12. W jaki sposób KSI powinna upowszechniać dorobek instruk-
torów, by ułatwić korzystanie z niego?
Zastanówcie się solidnie nad odpowiedziami i piszcie prawdę 
w oczy.

Przewodniczący KSI
hm Zbigniew Herzyk
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ROZKAZ KOMENDANTA

Zwizek Harcerstwa Polskiego  
Komendant Hufca 
Ziemi Wadowickiej  

Wadowice., dn. 12.10.2010 r.

Rozkaz L 12/ 2010 

2. Hufiec

2.3.Powołanie i rozwizanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Rozwizuj z dniem 12.10.2010 r. Komend Inauguracji Roku Harcerskiego Chorgwi Krakowskiej w składzie: 

Skarbnik Zlotu: Tadeusz Zieliski  
Z-ca Komendant Zlotu ds. programu: phm. Aneta Homel  
Kwatermistrz: phm. Maciej Kwiecie  
Obony : pwd. Jarosław Jesiołowski  
Instruktorzy programowi: 
Pion zuchowy i NS: phm. Monika Glanowska 
Pion harcerski: phm. Dorota Sarapata  

Pion starszoharcerski: pwd. Sonia Knapczyk H.O. 
Pion wdrowniczy: phm. Anna Waga  
Pion starszyzny instruktorskiej: hm. Małgorzata i Zbigniew 
Herzykowie 
Rzecznik prasowy: phm. Dorota Polan  
Wizerunek Zlotu: hm. Robert Kadela 
Szef słuby porzdkowej i medycznej: wik Piotr Gracjasz

 Druhny i druhowie organizacji Inauguracji Roku Harcerskiego Chorgwi Krakowskiej dla blisko 1000-ca uczestników 
była ogromnym wyzwanie jak równie dowiadczeniem. Wspólna praca i czas spdzony na przygotowaniach pokazał jak 
wiele wspólnie moemy osign, za słub jak podjła cała komenda zlotu oraz wielu instruktorów i przyjaciół harcerstwa 
serdecznie dzikuj. 
 Dzikuje równie wszystkim harcerzom i instruktorom, którzy równie przyczynili si do realizacji przedsiwzi
zwizanych z obchodami 100-lecia harcerstwa tj. budowa pomnika w parku miejskim, wystawa fotograficzna na rynku 
Wadowickim, tworzenie izby tradycji, udział w Jubileuszowym Zlocie Zwizku Harcerstwa Polskiego w Krakowie.  

3. Druyny 
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów 
3.1.1. Nadaj 8 Druynie Starszoharcerskiej „Aquarius” działajcej przy szkole podstawowej w Zebrzydowicach imi Izabeli 
 Łuszczkiewicz. 

7. Mianowania instruktorów 
7.1. Zamknicia próby na stopie przewodniczki/przewodnika 
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.10.2010 zamykam prób, przyznaj stopie przewodnika i 
 dopuszczam do złoenia Zobowizania Instruktorskiego: 
 - druhn Małgorzat Pływacz druynowej 2 DH „Herosi” – opiekun próby hm. Marcin Homel  
 - druhn Karolin Paleczny druynowej 125 DH „Zoka” - opiekun próby phm. Dorota Polan 
 - druhn Mart Szymonek – druynowej 2 GZ „Wesołe Promyki” opiekun próby hm. Jolanta Szymonek 

7.2. Otwarcie próby na stopie przewodniczki/przewodnika 
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.10.2010 otwieram prób na stopie przewodniczki/przewodnika 
 nastpujcym druhnom i druhom: 
 - druhnie Marzenie Bienieckiej – opiekun próby phm. Monika Glanowska  
 - druhowi Sebastianowi Czubernat opiekun próby phm. Anna Waga  

7.3. Zamknicie próby na stopie podharcmistrzyni/podharcmistrza 
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.10.2010 zamykam prób i przyznaj stopie
 podharcmistrzyni/podharcmistrza  
 - pwd. Monice Glanowskiej druynowej 3 GZ „Ekoludki” - opiekun phm. Dorota Sarapata.  
 - pwd. Rafał Smurzyski druynowemu 1 DW „Jedyni” – opiekun hm. Jolanta Szymonek 

12. Pochwały, wyrónienia, nagrody 
12.1 Dzikuje druhnie pwd. Klaudii Szczurek za prac jako szef biura w czasie przygotowa do Inauguracji Roku 
 Harcerskiego Chorgwi Krakowskiej  
12.2. Dzikuje druhnie sam. Agnieszce Kadeli za prac w czasie przygotowa materiałów do izby tradycji w budynku hufca. 
12.3 Dzikuj druhowi pwd. Bartłomiejowi Wojewodzicowi za pomoc w przygotowaniu sprztu namiotowego na potrzeby 
 Inauguracji Roku Harcerskiego Chorgwi Krakowskiej oraz porzdkowaniu magazynów jak i pomieszcze hufca.  

Czuwaj !
hm. Marcin Homel
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Jeżeli jesteś harcerzem ZHP to 
mamy coś specjalnie dla Ciebie - 
Euro26 ZHP. To specjalna edycja 
Karty z logo Twojej organizacji 
i Twoim zdjęciem. Z Kartą ko-
rzystasz z sieci 100.000 zniżek 
w Europie i jesteś ubezpieczony 
przez cały rok. 
• Karta dla wszystkich członków 
ZHP od 7 do 30 lat 
• dostęp do 6.500 zniżek w Pol-
sce i 100.000 w Europie 
• całoroczne ubezpieczenie 
w trzech wariantach do wyboru 
Karta specjalnie dla Harcerzy
Na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Związkiem Harcerstwa 
Polskiego a Polskim Stowarzysze-
niem Kart Młodzieżowych powsta-
ła wyjątkowa karta dla Harcerzy 
- Euro26 ZHP. Karta przygotowa-
na została specjalnie dla członków 
Związku Harcerstwa Polskiego w 
wieku 7-30 lat i stanowi unikalne 
połączenie dokumentu ze zdjęciem, 
polisy ubezpieczeniowej i dostępu 
do zniżek Euro26.
Zniżki - z Kartą oszczędzasz! 
Karta daje Ci dostęp do naj-
większej w Europie sieci zni-
żek młodzieżowych. Korzystasz 
z 6.500 zniżek w Polsce i ponad 
100.000 w Europie. Dzięki niej 
oszczędzasz podczas zakupów 
(np. w sklepach ze sprzętem tury-
stycznym), podczas podróży (np. 
PKS), na noclegach (np. w schro-
niskach młodzieżowych) oraz na 
wyżywieniu (np. zniżki w wielu 
barach i restauracjach). 

Bezpieczeństwo przez cały rok.
Wykupując Kartę z odpowiednią 
polisą masz zapewnioną pomoc 
w nagłych wypadkach przez cały 
rok: (KL - pokrycie Kosztów Le-
czenia za granicą), ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) i ubezpiecze-
nie odpowiedzialności cywilnej 
(OC). Pozwala to zaoszczędzić 
np. na ubezpieczeniu oferowa-
nym w szkołach czy na uczelni. 
Do wyboru masz trzy polisy: 
WORLD, SPORT lub POLSKA
Jak wyrobić Kartę EURO 26
Karty EURO26 ZHP są wysta-
wiane przez  koordynatorów , 
których rekomenduje nam Głów-
na Kwatera ZHP. Koordynatorem 
Karty EURO26 ZHP może zostać  
instruktor z chorągwi lub z huf-
ca, który podejmie się tej funkcji 
i uzyska pisemną zgodę komen-
danta hufca lub chorągwi na peł-
nienie funkcji. 
Jeżeli w Twojej jednostce orga-
nizacyjnej ZHP nie ma jeszcze 
koordynatora, a chciałbyś jak 
najszybciej zamówić kartę  EU-
RO26 ZHP , to napisz do Głów-
nej Kwatery ZHP na adres eu-
ro26@zhp.pl w celu uzyskania 
informacji jak można tę Kartę 
zamówić. Główna Kwatera ZHP 
będzie wystawiała karty dla chęt-
nych harcerzy, w których hufcach 
lub chorągwiach nie ma jeszcze 
koordynatorów. W celu zamó-
wienia karty konieczne jednak 
będzie osobiste zgłoszenie się do 
GK ZHP w Warszawie przy ul. 
Konopnickiej 6, po uprzednim 
ustaleniu terminu. Docelowo GK 
ZHP planuje, aby koordynatorzy 
byli w jak największej liczbie 
hufców i chorągwi.
 Jeśli chciałbyś być koordynato-
rem i spełniasz wymagania ZHP 
(tzn. jesteś instruktorem hufca 
lub chorągwi, który podejmie się 
tego zadania i uzyskasz na piśmie 

rekomendację komendanta hufca 
lub chorągwi i scan pisma zosta-
nie przesłany na adres euro26@
zhp.pl) - napisz wiadomość na ad-
res euro26@zhp.pl , tam uzyskasz 
wszelkie informacje i pomoc w 
dystrybucji Kart EURO26 ZHP.
Ta wersja Karty nie podlega za-
mówieniom indywidualnym, 
oznacza to, że minimalne zamó-
wienie od jednego koordynatora 
to 5 Kart.
Jaka jest roczna składka za 
Kartę?
Ponieważ traktujemy członków 
ZHP jako partnera, do którego 
kierujemy
naszą ofertę,  roczne składki za 
Karty EURO26 ZHP są niższe niż 
oferowane dla indywidualnych 
odbiorców.
Jedynym wymogiem jest złożenie 
przez koordynatora zamówienia 
grupowego, które wynosi mini-
mum 5 kart. 
Składki za Karty EURO26 ZHP:

- Karta EURO26 ZHP bez ubez-
pieczenia 20 zł
- Karta EURO26 ZHP z ubezpie-
czeniem „Polska” 45 zł
- Karta EURO26 ZHP z ubezpie-
czeniem „World” 65 zł
- Karta EURO26 ZHP z ubezpie-
czeniem „Sport” 130 zł
phm. Agata Michalska
koordynator EURO 26 ZHP

Spotkanie kadry kontyngentu 
na Światowe Jamboree 2011 
22-24.10.2010 r. spotkała się 
w Warszawie kadra polskiego 
kontyngentu na 22. Światowe 
Jamboree Skautowe „Szwecja 
2011”: zastępowi 10-osobowych 
zastępów zlotowych, członkowie 
IST (International Service Team) 
– zlotowych służb, członkowie 
sztabu organizacyjnego (CMT – 
Contingent Management Team), 
komenda kontyngentu.

Nowe rozdanie kart 
EURO 26 dla ZHP 
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Skoro już artykuły w dziale 
kształcenia zaczęły krążyć 
wokół tematów postawy 
harcerskiej, przy niej i tym 
razem zostanę. Myślę, że 
to bardzo istotne, kiedy 
zastanowimy się nad pod-
stawą naszego działania. 
Mój poprzedni artykuł za-
kończyłam  myślą, że bycie 
członkiem ruchu zobowią-
zuje nas do odpowiedzial-
ności za siebie i innych. 

 Najbardziej odczuwają to 
pewnie Ci, którzy pracowali 
z zuchami. Najmłodsi są gotowi 
naśladować nawet gesty i słowa 
drużynowego – wodza. Podob-
nie jest wśród harcerzy, harcerzy 
starszych czy wędrowników kie-
dy natrafią na autorytet, na osobę, 
która im imponuje. Jednak ważne 
jest jeszcze to, co taka osoba ma 
do zaoferowania, można impono-
wać na różne sposoby  – dlatego 
tak istotną rolę odgrywa osobisty 
przykład instruktora i nasza sa-
mokrytyka.
 Na podstawie Prawa i Przy-
rzeczenia Harcerskiego możemy 
mówić o postawie harcerskiej. Ja 
stworzyłam własną listę i wciąż 
ją uzupełniam. Lista każdego 
harcerza czy instruktora jest 
inna, ale myślę, że pewne ha-
sła powinny się powtarzać na 

każdej. Tym samym powinno to 
mieć odzwierciedlenie w naszym 
życiu, naszą postawą reprezentu-
jemy stuletni ruch, któremu tyle 
zawdzięczamy.
 Postawa jest szerokim poję-
ciem, dlatego bardzo trudno jest 
ją kształtować, a tym bardziej 
oceniać. Z wielu różnych stron 
można spojrzeć na człowieka, 
wiele można o nim powiedzieć, 
w różnych sytuacjach go obser-
wować, ale też wiele złego uczy-
nić jego błędną oceną. 
Wpatrzeni w życiorysy instrukto-
rów harcerskich, którzy nas wy-
przedzili obserwujemy (…) ele-
ment odnajdywania siebie, swego 
szczęścia w służbie (…) Ich ta-
jemnica to umiejętność uzyskiwa-
nia równowagi pomiędzy wiedzą, 
a praktyką niezbędną do pełnienia 
funkcji instruktorskich, a stworze-
niem warunków do osobistego 
rozwoju. (Stefan Mirowski)
 Najlepszym sposobem kształ-
towania postawy jest osobisty 
przykład instruktora. Nic nas tak 
nie nauczy jak poczucie wstydu 
względem kogoś, do kogo mamy 
szacunek. Korzystajmy więc jak 
najczęściej z wypracowanych po-
staw starszych instruktorów, ich 
autorytetu, by potem nie wstydzić 
się za siebie.

pwd. Barbara Opoka
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Razem było to blisko 80 osób. 
W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele ZHP na Litwie, 
którego reprezentacja wchodzi 
w skład polskiego kontyngen-
tu. Towarzyszył im ich na-
czelnik Organizacji Harcerzy 
–  phm. Paweł Żebiełowicz.
Program spotkania uwzględ-
niał różne aspekty, związane 
ze zbliżającym się Jamboree. 
Obok zajęć mających na celu 
przedstawienie przybyłej ka-
drze strony organizacyjnej 
przedsięwzięcia oraz innych 
informacji przekazanych przez 
szwedzkich organizatorów. 
Odbyły się zajęcia służące bu-
dowaniu programu polskiego 
dla Jamboree, w tym promocji 
Polski podczas Dnia Polskiego 
i w ramach Namiotu Polskie-
go. Ponadto przeprowadzono 
zajęcia z zakresu pozyskiwania 
sojuszników, współpracy z me-
diami czy zdobywania środków 
na wyjazd. Istotnym elementem 
programu były także zajęcia 
wprowadzające uczestników 
w klimat Jamboree. Doskonałą 
okazją do tego stała się sobota, 
kiedy zorganizowano wieczór 
potraw regionalnych przygo-
towanych przez uczestników – 
podobne wydarzenie odbędzie 
się na samym zlocie.
W sobotni wieczór uczest-
ników spotkania odwiedzili: 
naczelniczka ZHP hm. Mał-
gorzata Sinica i komisarz 
zagraniczny ZHP hm. Rafał 
Bednarczyk. Opowiedzieli oni 
o swoich doświadczeniach, 
związanych z poprzednim 
Jamboree w Anglii w 2007 r. 
– dh. Małgorzata była zastępo-
wą, a dh Rafał komendantem 
kontyngentu.

phm. Mateusz Cebula HR
zastępca komendanta kontyngen-

tu ds. promocji i informacji
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CZAS NA MAŁE CO NIECO, HKR „WADOWICE”

Czas na małe co nieco... Czym jest HSR?
 Tym razem będzie krótko, gdyż dzielę kolumnę z dh Moniką. Chciałam 
wam polecić artykuł „Nie czuję się frajerem” Kuby Sieczko. Znajdziecie go 
wpisując w wyszukiwarce „Na Tropie” jego tytuł lub zasygnalizujcie mi, że 
chcecie go przeczytać, a na pewno Wam prześlę. Artykuł przedstawia dyle-
maty, przed którymi prędzej czy później staje każdy z nas: wybrać harcerstwo 
czy też rozwój szkolny czy zawodowy? Każdy sam musi odpowiedzieć sobie 
na to pytanie ale w tym artykule znajdziecie na pewno wskazówki, które po-
zwolą Wam wybrać właściwy szlak…
Kolejna pozycja warta polecenia to „Wilk, który nigdy nie śpi” ale o tym już 
dh Monika:
 Chciałabym zachęcić wszystkich do przeczytania książki „Wilk, który ni-
gdy nie śpi” autorstwa Waltera Hansena. Jest ona swego rodzaju biografią 
twórcy skautingu – Roberta Baden – Powella. Autor w bardzo ciekawy spo-
sób opisał życie i działalność Bi-Pi. 
 Robert Stephenson Smyth Baden - Powell Lord of Gilwell, bo tak na-
prawdę brzmi jego godność urodził się 22. lutego 1857 roku w Londynie. 
Tam uczył się i dorastał. Nie był dobrym uczniem, ale osiągnął bardzo dużo. 
Nigdy nie podobały mu się różnice majątkowe między ludźmi. Choć sam 
pochodził z bardzo bogatej rodziny, często bywał w slumsach. Obserwo-
wał tamtejsze życie, przeglądał się ludziom. Przy każdej wizycie było mu 
przykro, że osoby, które pozornie są takie jak on, nie mogą godnie żyć. 
Jako ośmiolatek powiedział, że będzie robić wszystko „aby biedni stali się 
równie bogaci jak my”. Baden – Powell miał ogromny talent. Bardzo dużo 
rysował. Był tak niesamowicie uzdolniony, że potrafił wykonywać rysunki 
dwoma rękami jednocześnie (jedną ręką rysował, drugą cieniował). Razem 
ze swoim dziadkiem stworzył mapę Hyde Parku. 
 Po skończeniu Collegeu, Bi – Pi miał w planach  kontynuować swoją na-
ukę na Oksfordzie. Był przeciętnym uczniem, do lekcji nie przykładał wiel-
kiej wagi, tak więc nie dostał się na swoją wymarzoną uczelnię. W zamian za 
to, postanowił spróbować swoich sił w szkole wojskowej w Sandhurst. Był 
to trafiony wybór, ponieważ otworzył mu drogę do spełnienia jednego z ma-
rzeń – wyjazdu do Indii. Bi-Pi przez cały czas swojego pobytu tam, uczył się 
języka Hindi. Choć sam język był bardzo trudny, a jego przyswojenie musiało 
zająć Bi – Pi sporo czasu, nauczył się go w wystarczającym stopniu. Rozmo-
wy nie sprawiały większego problemu, jeszcze większym zainteresowaniem 
cieszyły się zabawy, które pokazał im Baden – Powell. 
 Gdy Bi – Pi został porucznikiem, musiał szkolić rekrutów, co okazało się 
nie być najprostszym zadaniem. Opracował on wtedy system pracy w małych 
grupach. Każdy mógł się wykazać, nikt nie zostawał pominięty.
 Baden – Powell był człowiekiem niesamowicie kreatywnym. Cały czas 
zaskakiwał nowymi pomysłami i przedsięwzięciami. Podczas wojny w 
Afganistanie organizował różnorodne przedstawienia dla żołnierzy. Pod-
czas jednego z nich, przebrał się za pewnego generała, który miał odwie-
dzić żołnierzy. Bali się oni jego reakcji na formę rozrywki, jaką zapropo-
nował Bi – Pi. 
 Po wielu przeżyciach, związanych z wojnami, szkoleniami i wyjazda-
mi, Lord Baden – Powell postanowił powrócić do Anglii. Miał już bardzo 
dokładnie obmyślony ruch skautowy. Całą teoria wyglądała pięknie, lecz 
Bi – Pi trochę obawiał się, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. 
W 1907 r., zorganizował więc pierwszy obóz dla skautów. Wyjazd udał się 
w pełni, Baden – Powell wydał książkę „Skauting dla chłopców” i głów-
nie dzięki temu powstało wiele drużyn skautowych na świecie. 
 W 1941 r. twórca skautingu zmarł. Na jego grobie wykuto krąg z krop-
ką w środku, co miało oznaczać „Wykonałem swoje zadanie i poszedłem 
do domu”.
 Książka Hansena, choć na pozór prosta i klarownie napisana zawiera 
mnóstwo przesłań, które zmuszają do refleksji. Warto zastanowić się, od 
czego tak naprawdę wszystko się zaczęło, a książka ta doskonale pozwoli 
to zrozumieć.

Polecają dh. Monika Kwarciak i pwd. Basia Łopata

 Harcerska Szkoła Ratownictwa (HSR) jest jed-
nostką Wydziału Specjalności Głównej Kwatery 
Związku Harcerstwa Polskiego odpowiedzialną za 
specjalność ratowniczą, czyli to wszystko w harcer-
stwie, co dotyczy promocji zdrowego trybu życia 
oraz nauczania i udzielania pierwszej pomocy. Misją 
ZHP jest wychowanie młodego człowieka i wspie-
ranie go we wszechstronnym rozwoju, a HSR re-
alizuje tę misję prowadząc swoją działalność. HSR 
oferuje kilka rodzajów kursów:
• Kurs Instruktorski – dwutygodniowe szkolenie 
obejmuje naukę pierwszej pomocy, dydaktykę ra-
townictwa, motywowanie do czynności ratowni-
czych, komunikację interpersonalną, umiejętność 
pracy z grupą i radzenie sobie w trudnych sytuacjach 
szkoleniowych, a także prawne i etyczne aspekty 
związane z udzielaniem i nauczaniem pierwszej po-
mocy. Kurs adresowany do osób pełnoletnich, które 
chcą nauczać pierwszej pomocy zgodnie z metody-
ką pracy HSR.
• Kurs Pierwszej Pomocy – 2 weekendowe szko-
lenie z pierwszej pomocy, czyli tego wszystkiego, 
co może uczynić świadek na miejscu zdarzenia, 
aby pomóc poszkodowanemu w przeżyciu aż do 
przyjazdu profesjonalnych służb. Realizm sytuacji 
pozwala kursantom oswoić się z tym, jak może 
naprawdę wyglądać udzielanie pomocy w miejscu 
zdarzenia. Kurs jest adresowany do wędrowników.
• Kurs Podstaw Pierwszej Pomocy – ośmiogo-
dzinne szkolenie, które składa się z wykładów 
i ćwiczeń. Kursanci zapoznają się ze sposobami po-
stępowania w najbardziej powszechnych sytuacjach 
życia codziennego. Adresatami kursów są harcerki 
i harcerze starsi, a także wszystkie te osoby, które 
chcą zapoznać się z podstawami pierwszej pomocy.
 Kursy Instruktorskie są organizowane przez Sze-
fostwo HSR dwa razy w ciągu roku, zimą i latem, 
zaś za szkolenie na kursach Pierwszej Pomocy HSR 
i Podstaw Pierwszej Pomocy odpowiadają chorą-
gwiane Inspektoraty Ratownicze.
 Nad merytoryczną poprawnością szkoleń ofe-
rowanych przez HSR czuwa Rada Programowa. 
Przewodniczącą Rady jest dr Małgorzata Zembrzu-
ska, Sekretarzem Rady jest hm. Katarzyna Kraw-
czyk (e-mail: katarzyna.krawczyk(at)hsr.pl), w jej 
skład wchodzą ponadto: prof. Janusz Andres, prof. 
Wojciech Gaszyński, dr hab. Tomasz Łazowski, dr 
Ignacy Baumberg, Krzysztof Panufnik, hm. Rafał 
Klepacz. Wiedza przekazywana na kursach HSR 
jest zgodna z wytycznymi Polskiej Rady Resuscy-
tacji oraz procedurami ratowniczymi Państwowej 
Straży Pożarnej, z którymi podpisane są stosowne 
porozumienia.
 HSR odpowiada za działalność drużyn i jedno-
stek ratowniczych w ZHP, szczególnie zaś Harcer-
skich Klubów Ratowniczych i Harcerskich Grup 
Ratowniczych, a także kieruje propozycje progra-
mowe do wszystkich drużyn, także tych, które nie 
pracują na stałe ze specjalnością ratowniczą.

http://hsr.zhp.pl



D
ru
y

no
w

y 
Su

m
a

pu
nk

tó
w

ZU
C

H
Y

1 
G

Z 
"S

ło
ne

cz
ne

 W
ilk

i"
M

on
ik

a 
K

w
ar

ci
ak

18
2

20
2 

G
Z 

"W
es

oł
e 

P
ro

m
yk

i"
sa

m
. M

ar
ta

 S
zy

m
on

ek
2

2
-2

2
2 

G
Z 

"B
ra

ct
w

o 
T

cz
y"

sa
m

. N
at

al
ia

 W
or

w
a

-2
-2

-4
3 

G
Z 

"E
ko

lu
dk

i"
ph

m
. M

on
ik

a 
G

la
no

w
sk

a
2

20
2

24
4 

G
Z 

"S
kr

za
ty

 z
 L

e
ne

j K
ra

in
y"

hm
. I

w
on

a 
N

ie
d

w
ie

d
0

0
0

H
AR

C
ER

ZE
2 

D
H

 "H
er

os
i"

pw
d.

 M
ał

go
rz

at
a 

P
ły

w
ac

z
2

-2
2

2
1 

D
H

 "B
ł

ki
tn

a"
ph

m
. A

nn
a 

N
aj

bo
r

0
20

2
22

3 
D

H
 "B

ad
yl

e"
ph

m
. A

nn
a 

W
ag

a
-2

0
-2

4 
D

H
 "G

ra
ni

t"
po

. H
m

. I
w

on
a 

N
ie

d
w

ie
d

0
0

0
5 

D
H

 "N
as

ze
 Z

oo
"

ph
m

. D
or

ot
a 

S
ar

ap
at

a 
2

20
2

24
8 

D
H

 "E
nt

y"
pw

d.
 P

au
lin

a 
C

zu
be

rn
at

-2
-2

-4
7 

D
H

 "N
ad

w
i

la
s

ka
 B

ra
"

pw
d.

 R
en

a 
S

oc
ha

ck
a

-2
-2

-4
7 

D
H

 "O
m

eg
a"

pw
d.

 K
la

ud
ia

 S
zc

zu
re

k
22

-2
20

9 
D

H
 "N

ie
us

tra
sz

en
i"

Te
re

sa
 S

tu
dn

ic
ka

2
-2

0
12

5 
D

H
 "Z

o
ka

"
pw

d.
 K

ar
ol

in
a 

P
al

ec
zn

y
-2

2
0

P
D

H
 "N

az
na

cz
en

i" 
z 

In
w

ał
du

P
at

ry
cj

a 
S

ze
m

ik
2

2
-2

2
51

 W
P

D
H

 "W
d

ro
w

ni
cy

"
hm

. Z
bi

gn
ie

w
 H

er
zy

k
2

18
-2

18
H

AR
C

ER
ZE

 S
TA

R
SI

1 
D

S
H

 "W
ag

ab
un

da
"

hm
 J

ol
an

ta
 S

zy
m

on
ek

0
-2

2
0

2 
D

S
TH

 "P
aj
t

ak
i"

pw
d.

 B
ar

tło
m

ie
j W

oj
ew

od
zi

c
2

2
4

6 
D

S
TH

 "D
io

ry
t"

ph
m

. M
ac

ie
j K

w
ie

ci
e

2
2

4
8 

D
S

TH
 A

qu
ar

iu
s

pw
d.

 S
on

ia
 K

na
pc

zy
k

2
38

2
42

9 
D

S
TH

 "K
rz

yc
z

ce
 O

rły
"

pw
d.

 M
ac

ie
j S

zy
m

an
ow

sk
i

-2
-2

-4
3 

D
S

TH
 "H

ur
ag

ga
n"

M
ac

ie
j S

to
pk

a
2

2
2

6
13

0 
D

S
TH

 "S
tu

 T
rz

yd
zi

es
tu

 z
 M

uc
ha

rz
a"

hm
. R

ob
er

t K
ad

el
a

2
2

4
W


D
R

O
W

N
IC

Y
1 

D
W

 "Z
ak

ar
um

"
pw

d.
 M

ar
ci

n 
M

at
yj

as
ik

2
-2

0
2 

D
W

 "O
gi

e
"

sa
m

. A
dr

ia
nn

a 
Jo
c

zy
k

2
-2

0
3 

D
W

 "A
lta

ir"
pw

d.
 G

rz
eg

or
z 

C
hl

ew
ic

ki
2

20
2

24
1 

D
W

 "J
ed

yn
i"

ph
m

. R
af

ał
 S

m
ur

zy
s

ki
0

2
2

4

P
a

D
ru
y

na
P

la
n 

P
ra

cy
St

ro
na

 
w

w
w

W
rz


