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OD REDAKTOR NACZELNEJ

Choć za oknem mroźna zima, 
a w domowym zaciszu błyszczy 
choinka, nasi Harcerze nie zaży-
wają relaksu. Przy sklepowych 
kasach dzielnie i z uśmiechem 
na ustach pakują zakupy - przed-
świąteczne, przedsylwestrowe, za-
wsze mając w oczach tę magiczną 
iskierkę. W mundurach biegają z 
Betlejemskim Światełkiem Poko-
ju, zanoszą je do instytucji pań-
stwowych, kościołów, domów, tak 
aby każdy kto ma na to ochotę, 
mógł mieć w domu podczas świąt 
ten magiczny płomień. Oni mają 
go chyba w sercu. Kiedy myślę 
Harcerz, widzę przed oczami wie-
lu uśmiechniętych, radosnych, nie-
rzadko bardzo głośnych, młodych 
ludzi, ale widzę też osoby wrażli-
we i poważne, które potrafią wziąć 
na siebie tak trudne zadanie jak 
honorowanie poległych żołnierzy, 
oddawanie czci tragicznie zmar-
łym i pomoc  każdemu niezależnie 
od sytuacji. Ten miniony rok ob-

fitował w wydarzenia, w których 
Harcerze musieli pokazać się z 
każdej strony i choć nie zawsze 
my, wadowiccy harcerze, byliśmy 
w centrum tych wydarzeń, kiedy 
trzeba stawaliśmy na wysokości 
zadania. Zawsze dużą grupą, da-
waliśmy świadectwo, że jesteśmy 
i zawsze można na Nas liczyć. 
Mam nadzieję, że Nowy Rok nie 
przyniesie nam tak trudnych eg-
zaminów. Mam nadzieję, że bę-
dziemy mogli cieszyć się naszym 
harcerskim życiem, piękną pogodą 
w czasie biwaków, ciepłymi noca-
mi pod namiotami, śpiewaniem do 
późna przy ognisku i przyjaźnia-
mi - wiecznymi, niezachwianymi. 
Po prostu drugim człowiekiem, 
uśmiechniętym i pogodnym - tak 
jak my. Bo nie wiem jak Wam,  
ale mi każde harcerskie spotkanie 
daje siłę do pokonywania trudów 
codzienności…
O tym, co w numerze przekona-
cie się czytając kolejne artykuły, 
a wierzcie mi warto. Z tego miej-
sca pragnę też podziękować całej 
redakcji oraz phm. Annie Najbor, 
phm. Dorocie Polan oraz sam. Syl-
wi Gibek za możliwość wykorzy-
stanie ich tekstów.

pwd. Basia Łopata
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1. REDAKTOR NACZELNA 
 Słowo od redaktor naczelnej 
pwd. Barbara Łopata (s.2)

2. ZESPÓŁ PROGRAMOWY 
Andrzejki na Dalekim Wschodzie 
phm. Anna Najbor (s.3)

3. ZESPÓŁ PROGRAMOWY 
Święto Niepodległości phm. Dorota Polan 
Zjazd Chorągwi phm. Barbara Opoka 
INO phm. Aneta Homel (s.4)

4. ZESPÓŁ PROGRAMOWY 
Wyjazd do Lwowa phm. Barbara Opoka 
BŚP phm. Dorota Polan(s. 5)

5. NAMIESTNICTWO ZUCHOWE 
Andrzejki zuchowe dh. Monika Kwarciak 
(s.6)

6. NAMIESTNCTWO HARCERSKIE 
Mini gry phm. Dorota Sarapata (s. 7)

7. NAMIESTNICTWO STARSZO-
HARCERSKIE 
Czas na 100+ pwd. Sonia Knapczyk 
Andrzejki dh. Sylwia Gibek (s. 8)

8. NAMIESTNICTWO WĘDROW-
NICZE Warsztatowy biwak namiest-
nictwa... pwd. Dagmara Duda, Czas na 
małe co nieco pwd Barbara Łopata (s. 9) 

9. ROZKAZ KOMENDANTA (s. 10)

10. KOMISJA STOPNI INSTRUK-
TORSKICH 
Rola i działania opiekuna próby 
hm. Zbigniew Herzyk (s.11-12)

11. KSZTAŁCENIE 
phm. Barbara Opoka (s.12) 

12. PEŁNOMOCNIK DO SPRAW 
ZAGRANICZNYCH 
Na wakacje? Tylko zagranicę! 
phm. Anna Waga (s.13-14)

13. HARCERSKI KLUB RATOW-
NICZY  
Podręcznik pierwszej pomocy 
H.O. Piotr Gracjasz (s. 15)Czuwaj!

Ruszyły zgłoszenia do konkursu filmo-
wego „Poland is cool”. Udział w kon-
kursie polega na przygotowaniu przez 
drużynę krótkiego (od 1 do 4 minut) 
amatorskiego filmiku, mającego kształto-
wać u odbiorców pozytywny wizerunek 
Polski i Polaków. Filmy mogą dotyczyć 
różnych tematów, np. polskiej historii, 
kultury, atrakcji turystycznych, gospo-
darki, nauki i wynalazczości,  sławnych 
Polaków, rozwoju naszego kraju w ostat-
nich latach, pozytywnych zjawisk spo-

łecznych, cech narodowych Polaków, 
życia codziennego, stosunku Polaków do 
swojego kraju itd. Również forma filmu 
może być rozmaita – od nagrań video, 
przygotowanych przez drużyny, poprzez 
sekwencje fotografii, po rysunkowe 
animacje. Termin zgłoszeń: 31 stycznia 
2011 r.
Bliższe informacje, zgłoszenia, inspiracje: 
www.polskamyslaca.zhp.pl/filmy.html

hm. Maciej Młynarczyk
szef Zespołu Wychowania Patriotycz-

nego i Obywatelskiego GK ZHP 



HARCUŚ 1/2011  STYCZEŃ 3

ZESPÓŁ PROGRAMOWY 

   To nie żart, należy jeszcze dodać, że 
były to andrzejki harcerskie i wszyst-
ko staje się jasne… /choć nie dla każ-
dego/, a Daleki Wschód okazał się 
być nie tak daleko, bo we Frydrycho-
wicach.
 Tutaj właśnie w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Jana Brzechwy od 
piątkowego wieczoru, 26.11., do nie-
dzieli – 28.11.2010r. gościli harcerze z 
Hufca Ziemi Wadowickiej bawiąc się, 
kultywując zwyczaje, integrując oraz 
doskonaląc harcerskie techniki i umie-
jętności, a cała „zabawa” przebiegała 
w klimacie dalekowschodnim. 
Organizatorem biwaku była 1DH 
„Błękitna” działająca od 3 lat we Fry-
drychowicach, a drużyny przybyły 
z szerokich okolic – m.in. z Łękawi-
cy- 9 DH „Nieustraszeni”, Lanckoro-
ny – „Krzyczące Orły”, z Przeciszowa 
- „Wagabunda”, ze Stanisławia Dolne-
go – 5 DH „Nasze ZOO”, razem ok. 
80 osób.
 Jak przystało na biwak harcerski 
wszystko zaczęło się punktualnie ape-
lem o godzinie 18.00, a potem już po-
szło… 
 Wieczorem wszyscy zasiedli przy 
harcerskim kominku, lecz zamiast 
tradycyjnego świecowiska na środku 
jaśniała rozświetlona pagoda. Druży-

ny przedstawiły siebie oraz przygoto-
wane scenki o tematyce chińsko-wiet-
namsko-mongolsko-japońskiej, a do 
wykorzystania miały kabaret lub teatr 
cieni, toteż śmiechu i radosnych okrzy-
ków było co niemiara. Należy wspo-
mnieć, że zaszczyciła nas obecnością 
Pani Wójt gminy Wieprz Małgorzata 
Chrapek /zresztą harcmistrz/ oraz pani 
dyrektor ZSP we Frydrychowicach - 

Stanisława Lukaj, które podzieliły się 
swoimi harcerskimi wspomnieniami 
oraz wspaniale się z nami bawiły.
 Późnym wieczorem w murach szko-
ły rozlegało się z japońska brzmiące 
hasło „ciojojadam kota” / z akcentem 
na ostatnią sylabę/, które otwierało 
drogę do odnalezienia złotego klucza 
do Zaginionego Miasta – bo taki był 
cel gry nocnej. Trzeba było dotrzeć na 
Pole Ryżowe, do Klasztoru Shaolin, 
Sypialni Gejszy, pod Mur Chiński i do 
Sushi- baru, gdzie po wykonaniu odpo-
wiednich zadań otrzymywało się szyfr 
do klucza. Aby nie było zbyt łatwo, gra-
czom ciągle przeszkadzali złośliwi Nin-
ja…Wszystko skończyło się pomyślnie 
- wygraną „Naszego ZOO”, ale każdy 
otrzymał złoty klucz, będący jednocze-
śnie plakietką biwaku.
 Po wyjątkowo krótkiej nocy i 
oczywiście śniadaniu - ale polskim - 
wszyscy wyruszyli na grę terenową 
„W Kraju Kwitnącej Wiśni i u sko-
śnookich sąsiadów”. Niestety aura 
nie rozpieszczała, ale przecież harce-
rzom to nie straszne…Na trzygodzin-
nej trasie, choć mgła nie pozwoliła 
podziwiać widoków czy wyznaczyć 
azymutu, harcerze malowali pagodę, 
układali przepisy na chińskie potrawy, 
ćwiczyli kaligrafię japońską, jedli ryż 
pałeczkami, składali origami, rozwią-
zywali sudoku i popisywali się znajo-
mością pierwszej pomocy oraz historii 
ZHP. W szkole na zmarzniętych dru-
hów czekała gorąca herbata z cytryną 
i pyszny bigos, za który dziękujemy 
paniom kucharkom z ZSP we Frydry-
chowicach.
 Rozgrzać się pomogły również 
rozgrywane w ramach Harcerskiej 
Ligi Sportowej mecze koszykówki. 
W walkach w systemie każdy z każ-
dym zwycięstwo przypadło 1 DH 
„Błękitna”.
 Andrzejki nie mogły obyć się bez 
tradycyjnych wróżb, które klimatycz-
nie przygotowali drużynowi - było 
więc lanie wosku, magiczne serca, 
rzucanie kości itp. Każdy mógł poma-
rzyć o przyszłości, bo uwierzyć trud-
no…
 I przyszła pora na bal – sala zaroiła 
się od pięknych gejsz, wojowników 
Ninja, karateków, mandarynów, sa-
murajów itp. mieszkańców Dalekie-

go Wschodu. Dekorację stanowiły 
również inspirowane kulturą dale-
kowschodnią lampiony i wachlarze, 
a centrum stołów – przysłowiowo 
szwedzkich – zajmowały chińskie cia-
steczka z wróżbą / w końcu to andrzej-
ki!/. 
 Pląsom, tańcom, zabawom nie było 
końca, ale jeszcze w sobotę biwak 
zasnął… Jednak nie na długo, bo kil-
kanaście minut po północy wszyscy 
zostali obudzeni alarmem, gdyż kil-
kunastu harcerzy miało złożyć przy-
rzeczenie… I tak się też stało – już 
w zimowej scenerii pamiętne słowa 
„Mam szczerą wolę…” wypowie-
dzieli członkowie „Nieustraszonych” 
i „Błękitnej”.
 W niedzielę, nieco niewyspani 

i zaskoczeni zimą, udaliśmy się na 
mszę świętą do kaplicy. Po powrocie 
- sprzątanie i apel pożegnalny… 
 Rywalizację biwakową wygrała 
5 DH „Nasze ZOO”, ale każda druży-
na wyjechała z jakąś nagrodą i czymś 
słodkim – dzięki Komendzie Hufca 
i Komisji ds. Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
- i na pewno z mnóstwem wrażeń.

phm. Anna Najbor
Drużynowa 1DH „Błękitna”

ANDRZEJKI
NA DALEKIM 

WSCHODZIE???
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 W tym roku mija dziewięćdziesiąta druga rocznica odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji w Wadowicach odby-
ły się uroczystości patriotyczne, upamiętniające to wydarzenie. 
Dzień 11 listopada 1918 r. uważa się za jeden z najważniejszych 
w historii naszego kraju.  Stał się on symbolem dążenia wielu 
pokoleń Polaków do odzyskania utraconej 123 lata wcześniej 
Niepodległości. Upragnioną wolność Polacy wywalczyli sami, 
prowadząc podczas I wojny światowej wytrwałą działalność woj-
skową i polityczną oraz wykorzystując sprzyjające okoliczności 
– klęskę Niemiec, rozpad Austrii oraz rewolucję w Rosji.
 11 listopada 2010 r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem 
św. Piotra Apostoła w Wadowicach została odprawiona Msza 
Święta za Ojczyznę. Po Mszy Świętej w uroczystej defiladzie 
przemaszerowano ulicami miasta pod pomnik 12 p.p. Tu przy-
byłe na uroczystości delegacje złożyły kwiaty i znicze, oddając 
hołd tym, którzy za Ojczyznę oddali swe życie. W uroczystych 
obchodach Święta Niepodległości wzięła także udział liczna re-
prezentacja harcerzy Hufca ZHP Ziemi Wadowickiej. Harcerska 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej trzymała wartę pod pomni-
kiem, służbę pełniły poczty sztandarowe ze sztandarami: Hufca 
ZHP Ziemi Wadowickiej, Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Po-
litycznych. Pomocą służyła także Harcerska Grupa Ratownicza. 
W uroczystości uczestni-
czył Komendant Hufca 
hm. Marcin Homel wraz z 
instruktorami hm. Rober-
tem Kadelą, phm. Dorotą 
Polan, pwd. Edytą Kade-
lą, pwd. Klaudią Szczu-
rek, pwd. Bartłomiejem 
Wojewodzicem.
 Swoim udziałem w obchodach Święta Niepodległości har-
cerze uczcili również pamięć skautów wadowickich, którzy 
w pierwszych miesiącach wojny zostali wcieleni do kompanii 
batalionu „Sokołów”, włączonego do 3 pułku Piechoty Legio-
nów. W kolejnych dniach, miesiącach i latach wadowiccy skauci 
oddawali swoje życie na frontach europejskich, a pierwsi z nich 
zginęli na polu chwały już w dniu 29 września 1914 r. w starciu 
z Rosjanami pod Mołotkowem. 
 Święto Niepodległości to czas na zadumę i refleksję nad lo-
sami kraju i jego trudną historią. A także czas na uświadomienie 
sobie, że żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce – dzięki tym, 
którzy swoje życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny.

phm. Dorota Polan
 

 15 grudnia 2010 roku, podczas Zjazdu Hufca, zastało wybra-
nych trzech delegatów hufca na Zjazd Chorągwi Krakowskiej. 
Jednym z nich byłam ja.
      4 grudnia 2010 roku odbył się Zjazd Chorągwi Krakowskiej, 
który przyniósł wiele zmian w strukturze choragwi. Zjazd trwał 
całą sobotę, miał miejsce w Urzędzie Miasta Krakowa. Jego celem 
była ocena pracy Komendanta i Komendy Chorągwi oraz Rady 
Chorągwi, Komisji Rewizyjnej Chorągwi, Sądu Harcerskiego 
Chorągwi i innych oraz wybór nowych władz chorągwi. Długi 
czas trwała dyskusja 
nad pracą poszczegól-
nych osób, wiele padło 
pytań do kandydatów, 
którzy chcieli objąć 
nową funkcję.
     Około 17:00 rozpo-
częło się głosowanie do Rady Chorągwi jako władzy uchwało-
dawczej, czuwającej nad pracą komendy. Udało się wybrać 11 
członków Rady w pierwszym głosowaniu. Następnie odbyło 
się równocześnie głosowanie na Komendanta Chorągwi (spo-
śród dwóch kandydatów: hm. Pawła Grabki – dotychczasowego 
skarbnika chorągwi i hm. Andrzeja Żugaja – dotychczasowego 
komendanta chorągwi), Komisję Rewizyjną oraz Sąd Harcerski. 
Po szybkim przeliczeniu głosów podana została informacja o 
wyniku głosowania na komendanta. Nowym komendantem cho-
rągwi zastał wybrany hm. Paweł Grabka z liczbą głosów 42 (hm. 
Andrzej Żugaj – 16 głosów). Prawem komendanta chorągwi jest 
podanie propozycji i powołanie nowej komendy. Propozycję taką 
otrzymali: hm. Marcin Homel – z-ca komendanta chorągwi, hm. 
Mariusz Siudek – z-ca komendanta ds. organizacyjnych, pwd. 
Tomasz Karwala – z-ca komandanta ds. programowych, hm. 
Rafał Wąsik - skarbnik,  phm. Artur Walkowiak oraz phm. Bar-
tosz Zawisza - członkowie komendy. Zgodnie z decyzją Zjazdu 
została ogłoszona przerwa w Zjeździe do 11 grudnia 2010 roku, 
gdzie odbyła się druga część w lokalu Komendy Chorągwi. Ta 
część przebiegała zdecydowanie mniej burzliwie i w mniejszym 
gronie delegatów.
     Wszyscy nowo wybrani członkowie komendy i zespołów 
pozostają przy pełnieniu swojej dotychczasowej funkcji. Wybór 
jest dodatkową pracą na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego 
i świadczy o wielkim zaangażowaniu i oddaniu Druhów, a do-
datkowo jest wyróżnieniem i docenieniem pracy na rzecz Cho-
ragwi.

phm. Barbara Opoka
Dalegat na Zjazd z głosem decydujcym

Hufca Ziemi Wadowickiej

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2010 ZJAZD CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ

 INO jest w hufcu organizowa-
na już od sześciu lat  i cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród 
harcerzy. Celem imprezy była 
przede wszystkim integracja harce-
rzy jak również upowszechnianie 
aktywności ruchowej jako właści-
wego spędzania wolnego czasu po 
nauce i po pracy. 
  Impreza na Orientację polega-
ła na pokonaniu przez uczestników 
w określonym czasie  wytyczonej 
na mapie trasy. Patrole podczas 

pokonywania trasy potwierdzały na kar-
cie startowej swoją obecność w wyzna-
czonych punktach kontrolnych w terenie. 
Warunkiem pomyślnego ukończenia mar-
szu było dotarcie do wszystkich punktów 
kontrolnych i dobre podbicie punktów na 
karcie startowej. Dodatkowo uczestnicy 
swoją wiedzę z terenoznawstwa spraw-
dzili rozwiązując test. Za każde źle wy-
konane zadanie (źle podbity punkt, źle 
rozwiązany test, przekroczenie czasu na 
pokonanie trasy) były przyznawane punk-
ty ujemne.  

 W tegorocznej imprezie wzięło udział 
ok. 70 harcerzy. Rywalizowali oni ze sobą 
w dwóch kategoriach: harcerskiej oraz 
starszoharcerskiej. Wyniki INO przedsta-
wiają się następująco, drużyny harcerskie:
I miejsce 5 DH Nasze Zoo, patrol Zoo I
II miejsce 5 DH Nasze Zoo, patrol Zoo II
III miejsce 1 DH Błękitna
drużyny starszoharcerskie i wędrownicze
I miejsce PDSTH Stop, patrol Zimnioki
II miejsce 6 DSTH Dioryt
III miejsce 1 DW Zakarum

phm. Aneta Homel 
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     Mgła, deszcz, błoto i droga na Rawki… 
Przede mną ostatnie podejście i dzwoni 
telefon. Szybka decyzja, za tydzień wyjeż-
dżamy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie to, że to wyjazd z konkretnym 
celem. Celem,  który był w tej chwili nie 
tak daleko - Lwów . 
 Piątek, 19 listopada. Zbiórka pod Cra-
covią. Około 50 osób z Hufca Podkrakow-
skiego wyposażonych  w miotły, grabie 
i inne niezbędne narzędzia. Po co? Nasze 
najważniejsze zadanie – wizyta na Cmen-
tarzu Orląt Lwowskich, apel oraz zadbanie 
o kilka grobów polskich. Ale nie tak szyb-
ko… 

 Okazało się, że jeszcze wcześniej cze-
ka nas parę wyzwań. Do atrakcji naszego 
wyjazdu na pewno należą przejścia przez 
granicę, które dostarczały chyba najwięcej 
emocji. Kiedy już minęła noc piątkowa i 
zobaczyliśmy świt będąc już na Ukrainie, 
spotkała nas kolejna niespodzianka – kon-
takt z ukraińską Milicją. Ale bez większych  
przeszkód dotarliśmy na szczęście do Sta-
rego Lwowa, gdzie już z Panią przewodnik 
podziwialiśmy smutne, jesienne miasto. Po 
wizycie w Katedrze Grekokatolickiej św. 
Jury chwila wolnego, by później przejść do 
kulminacyjnego punktu programu: Cmen-
tarz Łyczakowskich  i Cmentarz Orląt 
Lwowskich. Tam po krótkiej lekcji historii 
oraz wspomnieniach Pani przewodnik od-
był się apel. Mogliśmy zamienić parę słów 
z osobami, które opiekują się grobami 
polskimi. Na ich twarzach niejednokrotnie 
był widoczny uśmiech, kiedy ujrzeli mun-
dur harcerski i usłyszeli polski język. Po 
zapaleniu kilku zniczy podzieliliśmy się 
na kilka grup i rozpoczęliśmy sprzątanie. 
Mieliśmy to szczęście, że z małą grupą z 

Hufca Ziemi Wadowickiej (hm. Robert 
Kadela, phm. Maciej Kwiecień, pwd. Dag-
mara Duda, pwd. Sonia Knapczyk, phm. 
Barbara Opoka) została Pani przewodnik i 
mogliśmy dowiedzieć się znacznie więcej 
o życiu w tym mieście – a nie jest ono ła-
twe. 

 Po wizycie na Cmentarzu udaliśmy się 
na obiad, by nabrać sił do dalszego zwie-
dzania. W planie pozostało wiele atrakcji. 
Najpierw udaliśmy się na Stary Rynek, 
podziwialiśmy piękną starówkę, następnie 
Wały Hetmańskie oraz Plac Mickiewicza. 
Niestety pogoda nam nie sprzyjała, co jakiś 
czas przypominała nam, że panuje jesień, 
a deszcze to normalne zjawisko. Jednym 
z bardziej interesujących miejsc był Teatr 
Opery i Baletu, gdzie spotkaliśmy około 
15 par młodych małżonków podczas zdjęć 
plenerowych. Dodatkowo zwiedziliśmy 
wystawę strojów teatralnych. Następnie 
udaliśmy się do kilku Katedr, najciekaw-
sza według mnie była Katedra Ormiańska, 
zupełnie ukryta pośród otaczających ją 
kamienic. Na sam koniec każdy sam mógł 
zmierzyć się z tym miastem i spróbować 
znaleźć pamiątki dla bliskich na miejskim 
bazarku. Później już pozostała tylko droga 
powrotna, by znów znaleźć się w mokrym 
Krakowie. Niewyspani ale szczęśliwi.

p.s. Dziękujemy Druhowi Komendantowi 
za taką możliwość :)

phm. Barbara Opoka 

 W niedzielę 12 grudnia 2010 r. harce-
rze i instruktorzy Hufca ZHP Ziemi Wa-
dowickiej uczestniczyli w uroczystym 
przekazaniu Betlejemskiego Światła Po-
koju – w tym roku w Krakowie. Nasz hu-
fiec reprezentowały drużyny: 130 DSTH 
„Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. Jó-
zefa Poniatowskiego, 6 DSTH „Dioryt”, 
5 DH „Nasze ZOO”, 1 DH „Błękitni”, 8 
DSTH „Aqarius”, 4 DH „Granit”, 3 DW 
„Altair”, PDSTH „Stop” oraz Harcerski 
Klub Fotograficzny „Okno”. 

O godzinie 15.00 na Małym Rynku nie-
opodal Kościoła Mariackiego odbył się 
apel harcerzy Chorągwi Krakowskiej. 
Wzięła w nim udział Naczelnik ZHP 
hm. Małgorzata Sinica oraz przedstawi-
ciele Komendy Chorągwi Krakowskiej 
z komendantem hm. Pawłem Grabką i 
z-cą komendanta hm. Marcinem Hom-
lem. Władze Chorągwi przywiozły 
Betlejemski Światło Pokoju z Nowego 
Smokowca – tam przekazali je polskim 
harcerzom słowaccy skauci. Po apelu w 
Kościele Mariackim została odprawio-
na msza święta, której przewodniczył 
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. 
Podczas mszy harcerze uroczyście prze-
kazali Światło z Betlejem mieszkańcom 
Krakowa. Kardynał Stanisław Dziwisz 
został wyróżniony przez harcerzy Ho-
norową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa 
w stopniu złotym, otrzymał również 
na znak przyjaźni Skautową Laskę. Po 
mszy świętej na placu obok kościoła 
Światło Betlejemskie odebrali przedsta-
wiciele hufców, przekazując je następnie 
drużynom ze swoich środowisk. 
Dzięki akcji harcerzy Światło dotrze do 
mieszkańców całej Polski – harcerze 
Hufca Ziemi Wadowickiej przekażą je 
do swoich parafii oraz urzędów i insty-
tucji powiatu wadowickiego, suskiego i 
oświęcimskiego.

phm. Dorota Polan

WYCIECZKA DO LWOWA
Od deszczu wszystko się zaczęło...

BETLEJEMSKIE
 ŚWIATEŁKO POKOJU
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NAMIESTNICTWO ZUCHOWE

 Ptaszki ćwierkają, że bardzo 
głośno było w Brodach w pe-
wien listopadowy weekend... A 
i owszem, głośno to mało po-
wiedziane! A dlaczego? Tylko 
zuchy to wiedzą. Podkalwaryj-
ska szkoła zamieniła się na te 
dwa szczególne dni w Starożyt-
ną Grecję! Mogliśmy poznać 
bogów greckich, a co więcej 
rozmawiać z nimi, a nawet tań-
czyć!

 Wszystko zaczęło się w pią-
tek. Wieczorem na Olimpie 
spotkało się 79 (słownie sie-
demdziesiąt dziewięć!) zuchów 
i zuchenek. Żeby było miło i 
przyjemnie, na samym począt-
ku mieliśmy czas na integra-
cję. Poznaliśmy swoje imiona, 
dowiedzieliśmy się nawet kto 
kiedy się urodził! Zabawy było 
co niemiara :-) To jednak był 
tylko początek. Prawdziwe sza-
leństwa dopiero się zaczynały... 
! Po przebraniu się w boskie i 
cudowne greckie stroje zuchy 

złożyły dary dla Zeusa i jego 
pięknej żony. Bogowie, nie-
zmiernie uradowani podarun-
kami zaprosili nas na WIELKI 
BAL. Zaczęły się tańce, zaba-
wy, wróżby i inne takie wspa-
niałości (niestety nie o wszyst-
kich możemy powiedzieć... 
tajemnica ;-)) Okazało się, że 
czeka nas jeszcze słodka uczta, 
którą przygotowały boginki! 
Było przeeeepysznie! Po takim 

wieczorze trzeba się do-
brze wyspać, więc po-
żegnaliśmy dzień i cii... 
do-bra-noc.
 Sobota zapowiadała 
się nie mniej ciekawie. 
Dzień rozpoczął się od 
gimnastyki (bo przecież 
wszyscy chcemy mieć 
taką formę jak bogo-

wie!). Bardzo dobrze zrobił nam 
ten trening, bo dużo pracy nas 
czekało po śniadaniu. Naszym 
zadaniem było uwolnienie Kory 
z Hadesu. Zadanie co prawda 
nie było łatwe, ale po takiej za-
prawie nie 
mogło nam 
się nie udać! 
Zresztą, zu-
chy to zu-
chy, nie ma 
co polemi-
zować z ich umiejętnościami. 
;-). Z bogami jesteśmy na „ty”, 

Kora uwolniona, więc czas na 
obiadek i odpoczynek (wreszcie 
!!!).
 Jak wiadomo, każdy Grek 
musi być wyjątkowo sprawny 
i silny. Ale żeby takim się stał, 
powinien dużo ćwiczyć. O to 
także zadbali nasi boscy przy-
jaciele. Po zasłużonym odpo-
czynku nadszedł czas na spraw-
dzenie swoich umiejętności. 

Trąbka naszej wspaniałej oboź-
nej obwieściła otwarcie naszej 
sportowej olimpiady. Każda 
szóstka musiała wykazać się nie 

lada sprawno-
ścią! Okazało 
się jednak, że 
wszystkie zu-
chy zasługują 
na tytuł olim-
pijczyka.

 Wszystko co piękne ma swój 
koniec. Tak też było i tym ra-
zem. Nawet bogowie nie mo-
gli nic poradzić na upływający 
czas. Z uśmiechami na buźkach 
posprzątaliśmy sale, spakowa-
liśmy się i po apelu pożegnali-
śmy Olimp.
 Zabawa była BOSKA ! :-) 
Czekamy na kolejne spotkanie 
w tak wielkim składzie.
 

dh. Monika Kwarciak

ANDRZEJKI ZUCHOWE

„...Mogliśmy poznać bogów 
greckich, a co więcej roz-
mawiać z nimi, a nawet tań-
czyć!...”
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NAMIESTNICTWO HARCERSKIE
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1. Uczestnictwo

W grze uczestniczy skład 

5-osobowy, zespół liczy 10-

12 zawodników z jednej dru-

żyny w pierwszej i drugiej 

kwarcie występują dwie róż-

ne  „piątki” zawodników.

2. Przepisy gry

Zawody rozgrywane są piłką nr 5, kosze na 

wysokości 3,05 m, gra na pełnowymiarowym 

boisku.
Czas gry: 4 kwarty po 6-10 min. (decyduje orga-

nizator zawodów).

Obowiązują przepisy: 3 sekundy (tolerancyjnie) 

- „pole 3 sekund”, 5 

sekund, piąte i kolejne przewinienie zespołu 

karane jest rzutami osobistymi, piąte przewi-

nienie osobiste zawodnika dyskwalifikuje go 

do końca meczu. Nie uwzględnia się rzutu za 

3 punkty Zawodnik faulowany podczas celnego 

rzutu nie wykonuje dodatkowego rzutu 

osobistego. Zabrania się obrony strefowej, obro-

na „każdy swego” musi być czytelna.

Pozostałe przepisy zgodne z ogólnymi przepisa-

mi PZKosz.

MINI PIŁKA SIATKOWA 
1. UczestnictwoW grze uczestniczy skład 4-osobowy, zespół liczy 

10 zawodników z jednej drużyny.
W pierwszym secie gra 4 zawodników plus 1 

rezerwowy, w drugim secie gra 
pozostałych 4 zawodników plus 1 rezerwowy, 

w trzecim secie (rozgrywanym 
w przypadku remisu w setach) gra dowolna 

czwórka zawodników wyznaczona z 10 z do-

wolnymi zmianami.2. Przepisy gryZawody rozgrywane są piłką do siatkówki o 

pełnym wymiarze, wysokość siatki: 215 cm-

dziewczęta, 224 cm-chłopcy, wymiary boiska 

7x14m. Mecz rozgrywany do 
dwóch wygranych setów (set 
do 25 punktów), trzeci decy-dujący do 15 pkt. Dopuszcza 

się rozsądną tolerancję czy-stości odbićPozostałe przepisy zgodne z ogólnymi przepisami PZS.

MINI PIŁKA RĘCZNA

1. Uczestnictwo

W grze uczestniczy skład 7-osobowy (6+1)

2. Przepisy gry

Zawody rozgrywane są 

piłką do mini piłki ręcznej 

o obwodzie 50-52 cm, za-

lecane wymiary boiska w 

hali: dł. 32-40 m, szer. 16-

20 m. Czas gry 2x12 min. 

z 5 min. przerwą.

MINI PIŁKA NOŻNA -„7-ki piłkarskie”
1. Uczestnictwo
W grze uczestniczy 7 za-wodników (6+1), zespół li-czy 12 zawodników z jednej drużyny.

2. Przepisy gry
Zawody rozgrywane są piłką nr 4, na bo-isku trawiastym o wymiarach typowego boiska piłkarskiego.Zawodnicy grają w obuwiu miękkim. Zmiany zawodników systemem „hokejowym”. Gra bez „spa-lonego”.

HALOWA PIŁKA NOŻNA

1. Uczestnictwo
W grze uczestniczy 5 zawod-
ników (4+1), zespół liczy 10 
zawodników z jednej druży-
ny.
2. Przepisy gry
Czas gry: 2x10 min. z 3 min. 
przerwą.
Zmiany zawodników systemem „hokejowym”. 
Gra bez „spalonego” Zakaz gry „barkiem” i wy-
bijania piłki „wślizgiem”. Zakaz wprowadzania 
piłki do gry przez bramkarza poza linię środkową 
boiska. Aut wybijany nogą.
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NAMIESTNICTWO STARSZOHARCERSKIE

Światło z Betlejem 
nową światu da Nadzieję,

Pokoju płomyk nich ogrzewa nas!

 Zimowego, wietrznego i mokrego 
wieczoru, na dwanaście dni przed wi-
gilią Bożego Narodzenia, na Małym 
Rynku w Krakowie zostało przekaza-
ne Betlejemskie Światło Pokoju. To 
właśnie tutaj, w magicznym mieście, 
gdzie odbywały się główne obchody 
stulecia harcerstwa – Jubileuszowy 
Zlot Harcerstwa Polskiego – przeka-
zane zostało dla Polski Światełko. To 
już dwudziesty raz dociera do nasze-
go kraju od skautów, gdzie poprzez 
zastępy harcerzy i 
harcerek przekazy-
wane jest do władz 
państwowych i sa-
morządowych, in-
stytucji lokalnych, 
kościołów, szpi-
tali, szkół. Trafia 
do polskich rodzin 
i uświetnia oczekiwanie na kolejne 
Boże Narodzenie.   

 Podczas uroczystego przekazania 
Druhna Naczelnik Związku Harcer-
stwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica 
powiedziała ważne słowa, że właśnie 
tutaj w Krakowie kończymy obchody 
stulecia i zaczynamy pracę nad „100 
+”, budowanie przyszłości harcerstwa 
w Polsce. Słowa te zgodne były z ha-
słem tegorocznej sztafety Betlejem-
skiego Światła Pokoju, które brzmi 
„Ku przyszłości”. 
 Po apelu odbyła się Msza Święta 
w Katedrze Mariackiej pod przewod-
nictwem kardynała Stanisława Dzi-
wisza, Metropolity Krakowskiego. 
Po mszy kardynał został odznaczo-

ny przez Chorągiew Krakowską za 
wsparcie harcerstwa, a szczególnie 
wkład w obchody stulecia harcerstwa 
polskiego w Krakowie. Tradycyjnie 
już przekazanie BŚP licznie przyby-
łym reprezentacjom hufców odbyło 
się na Placu Mariackim wraz ze skła-
daniem życzeń oraz harcerskim krę-
giem.
 Mimo niesprzyjającej pogody, która 
doskwierała oczekującym na Małym 
Rynku, w chwili, kiedy pojawił się 
lampion z małym płomykiem Betle-
jemskiego Światełka Pokoju było coś 
magicznego. To coś pozwoliło szyb-
ko zapomnieć, o mokrym ubraniu, 
przemarzniętych dłoniach i stopach, 
przeciągających się minutach oczeki-

wania. Naj-
ważniejsze 
stało się to 
małe Świa-
tełko, które 
jest symbo-
lem tego, że 
na świecie 
jest jeszcze 

wielu ludzi chcących nieść swoją po-
moc, troskę, poświęcenie dla innych. 
Samo Światełko nie zdziałałoby nic, 
gdyby nie ludzie, którzy je niosą, nie 
tylko w grudniu, ale przez cały rok – 
w sobie.
 Przekazanie BŚP to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w harcerskim 
terminarzu, nigdy nie brakuje na tym 
polu służby, reprezentacji naszego 
środowiska – Hufca Ziemi Wadowic-
kiej. W Krakowie dopiero rozpoczę-
ła się droga Światełka w Polsce, za 
sprawą naszych drużyn docierało do 
lokalnych władz, kościołów, instytu-
cji, szpitali, by w końcu zagościć na 
wigilijnym stole.

pwd. Sonia Knapczyk
Namiestnik Starszoharcerski

CZAS NA... 100+

„...że właśnie tutaj w Krako-
wie kończymy obchody stu-
lecia i zaczynamy pracę nad 
„100 +”, budowanie przyszło-
ści harcerstwa w Polsce...”

 Andrzejki starszoharcerskie trwały 
w dniach 27-28 listopada 2010. Jak już 
to zapisane jest w tradycji odbyły się 
w Gimnazjum w Jaszczurowej. Orga-
nizatorem była po raz kolejny 2 DSTH 
„Pajątaki”.  Biwak ten był okazją do 
spotkania znajomych, a także szansą 
na zdobycie nowych harcerskich przy-
jaciół. Tegoroczne andrzejki odbyły się 
pod tematem lat 70-tych oraz ruchu hi-
pisowskiego.
 Po przybyciu na miejsce w sobotę 
odbył się apel powitalny. Po apelu mia-
ła być gra terenowa, jednak z powodu 
złych warunków atmosferycznych or-
ganizatorzy postanowili przeprowadzić 
ją w szkole. Mieliśmy okazję wykazać 
się znajomością ruchu hipisowskiego. 
Naszymi zadaniami były m.in.: malo-
wanie hipisa, wypisanie cech hipisa, 
wymyślenie i zaprezentowanie piosenki 
o hipisach. Po grze był czas na obiad;).  
Następnie na sali gimnastycznej odbył 
się turniej. Z każdej drużyny został wy-
typowany jeden uczestnik, a następnie 
wybrani harcerze zostali podzieleni na 
dwie drużyny, którym kibicowała pu-
bliczność. 

 Wieczorem miała miejsce zabawa. 
Każdy miał być przebrany za hipisa. 
Tak kolorowo ubrani mogliśmy się 
wyszaleć i wytańczyć, a także w trak-
cie trwania zabawy mogliśmy wróżyć 
i przepowiadać przyszłość. Harcerze 
czujący się na siłach mogli również 
spróbować później swoich sił w kara-
oke. Po skończonej „imprezie” Ci, któ-
rzy mieli ochotę i siły mogli obejrzeć 
film lub wziąć udział w śpiewankach. 
 Nazajutrz, po śniadaniu udaliśmy się 
na Mszę Świętą do kościoła. Później 
odbył się apel i zaczęliśmy opuszczać 
szkołę.
 Myślę, że biwak andrzejkowy moż-
na zaliczyć do udanych. Cel został 
osiągnięty. Teraz lata 70-te i ruch hipi-
sowski nie są nam obce. Mogliśmy jesz-
cze bardziej pogłębić nasze harcerskie 
znajomości. Sądzę, że wielu z nas czeka 
z niecierpliwością na kolejną okazję 
spotkania się z harcerzami z naszego 
hufca.
 sam. Sylwia Gibek 

ANDRZEJKI 
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WARSZTATOWY BIWAK NAMIESTNICTWA WĘDROWNICZEGO… I WIGILIJKA
 Ostatni weekend przed świętami wę-
drownicy spędzili dość intensywnie. 
Najwięksi śmiałkowie pomimo mrozów 
przybyli już w piątkowy wieczór do zato-
pionej w śniegach Dąbrówki. Nagle w tej 
szkole oddalonej od zgiełku miejskiego, 
rozbrzmiały słowa „służba”, „wyczyn”. 
Rozgorzały dyskusje, przemyślenia nad 
byciem wędrownikiem. 
 Kominek choć miał raczej charakter 
zabaw powiązanych ze specyfiką wę-
drowniczą, to jednak przeciągnął się na 
rozmowach dotyczących wędrowników w 
obecnych czasach. Na zakończenie dnia 
przy blaskach świeczki każdy podzielił 
się swoimi refleksjami. 
 Drogę wędrownika rozświetla watra, 
ale żeby on mógł dobrze się nią kiero-
wać musi ją właściwie rozumieć. Dlatego 
utworzone patrole wyszły na trasę, aby 
znajdować poszczególne jej elementy 
oraz zgłębiać jej symbolikę. Wszyscy na 
własnej skórze odczuli trudy siły ciała, 
siły rozumu, siły ducha służby, szukania 
swego miejsca w społeczeństwie, pracy 
nad sobą.
 Podczas zajęć z form pracy wędrowni-
czych obaliliśmy mit, że dyskusje są nud-
ne i trudne. Szybko okazało się, że wła-
ściwie je stosując oraz używając różnych 

ich rodzajów można się też dobrze bawić 
i wiele z nich skorzystać. A z zimnej Dą-
brówki przenieść się na gorącą, bezludną 
wyspę, gdzie twórczo myśląc i dyskutując 
miedzy sobą można przetrwać.
 Przez całe warsztaty zmagaliśmy się 
też z rozwiązywaniem problemów towa-
rzyszących obecnie wędrownikom, które 
ciągle gdzieś nam się wplatały w zapla-
nowane zajęcia. Na zakończenie odbyło 
się jeszcze spotkanie 
namiestnictwa, na 
którym postawiliśmy 
sobie cele co chcemy 
osiągnąć , zaplano-
waliśmy co chcemy 
zrobić, powołaliśmy 
kapitułę wędrowni-
czą. Oficjalnie nasze 
warsztaty zakończyliśmy apelem.
 Teraz przenosimy się w bardziej świą-
teczne klimaty. Za oknem nadal pada 
śnieg, drużyna „Ogień” jak co roku przy-
gotowuje wigilijkę wędrowniczą. Wolno 
zjeżdżają się ludzie na to spotkanie. Gro-
madzą się prezenty ręcznie robione. W 
kuchni gotują się potrawy na wieczerzę. 
Ktoś się zjawił niespodziewanie. Nie, to 
nie Święty Mikołaj, tylko Druh Komen-
dant. Zamienia kilka zdań z wędrownika-

mi i nagle znika.
 Nadchodzi czas zasiąść przy stole. Naj-
pierw jednak przedstawienia współcze-
snych jasełek. I w końcu ten czas łamania 
chleba, życzeń, uśmiechów i wzruszeń. 
Powoli ludzie przystępują do jedzenia 
żurku, a potem pierogów. Na stole jesz-
cze ciasta, ciasteczka, owoce, smakołyki. 
Posiłek przerwała jednak wiadomość, że 
Mikołaj nie przyjdzie. Zerwaliśmy się na 

równe nogi z myślą, 
że musimy z tym 
coś zrobić. Przez 
śniegi dotarliśmy do 
duchów świąt prze-
szłych, potem teraź-
niejszych i na końcu 
przyszłych, u których 
skrzętnie pisaliśmy 

list do Świętego Mikołaja, ale w różnych 
językach. Gdy wykonaliśmy naszą misję, 
Mikołaj już na nas czekał zadowolony z 
naszych listów. Rozdał wszystkim grzecz-
nym upominki i nagle zniknął. Czas mijał 
na śpiewach, rozmowach i mało kto zo-
rientował się, że zapadła głęboka noc.

pwd. Dagmara Duda
Namiestnik Wędrowniczy

CZAS NA MAŁE CO NIECO

 Nowy numer Harcusia i nowe ar-
tykuły, które odnalazłam w interne-
cie. Choć może dwa pierwsze, które 
chcę Wam zaproponować, bardziej 
znalazły mnie, niż ja je. Oba są z 
Magazynu Chorągwi Mazowieckiej 
ZHP „KRĄG” Nr 1 Listopad 2010 
(gdyby ktoś chciał przeczytać cały 
numer proszę dać znać – prześlę). 
Pierwszy artykuł przykuł moją uwa-
gę obcobrzmiącymi wyrazami, tak 
nieco z angielska. Geocaching, ke-
sza, logbook – nic Wam to nie mówi, 
prawda? Ale te obce słowa tworzą 
grę w poszukiwanie skarbów. Grę 
niezwykłą i fascynującą. Nie jest to 
gra łatwa i na pewno nie we wszyst-
kich jej elementach mogą brać udział 
wszystkie piony, ale z pewnością 
jest to gra, która przynosi ogrom-
ną satysfakcję. Na początku trzeba 
wejść na stronę www.opencaching.
pl, tam się zalogować i ruszyć na in-

ternetowe poszukiwania. Szukamy 
danych na temat skarbów ukrytych 
przez inne drużyny (sami też może-
my dodawać skarby). Gdy wiemy 
który skarb chcemy odnaleźć, rusza-
my na poszukiwania w prawdziwym 
świecie. Nie wszystkie skarby są ła-
twe do odnalezienia, do niektórych 
przydałby się nie zwykły kompas, 
a GPS! Ale przecież dla harcerzy nie 
ma rzeczy niemożliwych.
 Drugi artykuł dotyczy spraw bar-
dziej przyziemnych, czyli akcji za-
robkowych w drużynie. W bardzo 
przyjemny sposób podane są zasady 
przeprowadzania akcji jak również 
pomysły na akcje wykraczające 
poza te znane już w naszym środo-
wisku. Ale nie zdradzę tu nic więcej, 
jeśli chcecie przeczytać ten poradnik 
napiszcie do mnie, a ja prześlę Wam 
materiał.
 Ostatnim już artykułem poleca-
nym w tym numerze Harcusia jest 
tekst z  CZUWAJa 11/2010 i choć 
Święta już za nami może warto na 

chwilkę cofnąć się w czasie… Ar-
tykuł „Jak zwykle?” jest tematem 
z okładki, więc można go bez pro-
blemu znaleźć w internecie i zdecy-
dowanie do tego zachęcam, zwłasz-
cza instruktorów. W tym tekście 
znajdziecie nie tylko nawiązanie do 
naszej harcerskiej świątecznej tra-
dycji ale przede wszystkim pytania 
dotyczące wypełniania zadań wyni-
kających z Kodeksu Instruktorskie-
go. Będąc jeszcze w klimacie Świąt 
Bożego Narodzenia warto odpowie-
dzieć na te pytania, zrobić taki „in-
struktorski rachunek sumienia”.

Życzę owocnej lektury
pwd. Basia Łopata
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ROZKAZ KOMENDANTA

Zwizek Harcerstwa Polskiego                                      Wadowice, dn. 30.12.2010 r. 
Komendant Hufca  
Ziemi Wadowickiej 

Rozkaz L. 14/2010 

 2. Hufiec 
 2.3. Powołanie i rozwizanie sztabów, komisji, komend kursów
  2.3.1. Powołuj Komend NAZ-u oraz zatwierdzam program dla pionu: zuchowego, harcerskiego, star-

szoharcerskiego oraz wdrowniczego. 
   phm. Aneta Homel  – Komendantka  
   phm. Dorota Sarapata – członek  

 pwd. Monika Glanowska- członek 
   pwd. Sonia Knapczyk – członek 
   pwd. Dagmara Duda – członek 
3. Druyny 
 3.2. Zmiany organizacyjne 
  3.2.2. Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej „ółte Stopy”  działajcej przy Hufcu 
  3.2.3. Otwieram okres próbny Druynie Wdrowniczej „Cztery ywioły” działajcej na  terenie 

 Gminy Mucharz 
  3.3.1. Mianuj dh. Karolin Pasierbek  druynow próbnej Gromady Zuchowej „ółte Stopy”  

 działajcej przy Hufcu Ziemi Wadowickiej 
  3.3.2. Mianuj druhn sam. Agnieszk Kadel druynow PDW „Cztery ywioły” działajcej  

 na terenie Gminy Mucharz  
  3.3.3. Zwalniam z funkcji druynowego 1 DW „Zakarum” druha pwd. Marcina Matyjasika  
Dzikuj druhowi Marcinowi za prac i powicenie na rzecz rozwoju harcerzy i harcerstwa w 1 DW „Zaka-
rum”, ycz  druhowi wielu sukcesów w dalszej harcerskiej pracy oraz pracy zawodowej i yciu osobistym.
  3.3.2. Mianuj druhn Ann mij na funkcj druynowej w 1 DW „Zakarum” 
ycz druhnie Karolinie, Agnieszce oraz Ani powodzenia, satysfakcji i sukcesów w pracy z  zuchami, harce-
rzami starszymi i wdrownikami.  
7. Mianowania instruktorów 
 7.1. Zamknicia próby na stopie przewodniczki/przewodnika 
  7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.12.2010 zamykam prób, przyznaj  
   stopie przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do złoenia Zobowizania Instruktorskiego: 
   - druhn Monik Kwarciak druynow  1 GZ „Słoneczne Wilki” – opiekunka  próby  phm.  
   Monika Glanowska 
   - druha Macieja Stopk druynowego 3 DSTH „Huragan” – opiekun próby hm. Marcin Homel 
   - druha Piotra Gracjasza  Szefa Klubu Ratowniczego  – opiekun próby hm. Marcin Ho mel 

7.2. Otwarcie próby na stopie przewodniczki/przewodnika
  7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.12.2010 otwieram prób na stopie  
   przewodniczki/przewodnika nastpujcym druhnom i druhom: 
   - druhnie Karolinie Pasierbek  druynowej PGZ „ółte Stopy” – opiekun próby phm.  Monika 
   Glanowska  
   - druhnie Sylwii Gibek druynowej  PDST „Stop” – opiekun próby hm. Marcin Homel  
   - druhowi Pawłowi Treli druynowemu 4 DH „Granit” -  opiekun próby  hm. Iwona  Niedwied  

7.3. Zamknicie próby na stopie podharcmistrzyni/podharcmistrza
  7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.12.2010 zamykam prób i przyznaj  sto-
   pie podharcmistrzyni/podharcmistrza  
   - pwd. Barbarze Opoce Szefowej Hufcowego  Zespołu Kadry Kształccej – opiekun   
   próby hm. Marcin Homel   
   - pwd. Jarosławowi Jesiołowskiemu  – opiekun próby hm. Robert Kadela  

     Czuwaj!  
    hm. Marcin Homel  
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 Opiekun próby na dowolny 
stopień harcerski i instruktor-
ski jest współodpowiedzialny 
za osta-teczny efekt próby. Za 
sukces lub porażkę. Przy czym 
sukces można rozumieć jako 
zrealizowanie zadań w sposób 
najlepszy z możliwych dla da-
nego kandydata, a porażką jest 
zdobycie stopnia przy minimum 
wysiłku na zasadzie „powinno 
się udać”, a komisja to „spoko 
ludzie”, więc jakoś to będzie. 
Stopień otrzymany z litości lub 
szczęśliwego zbiegu okoliczno-
ści nie cieszy szczególnie i nie 
zachęca do zdobywania kolej-
nego, gdyż zmniejsza poczucie 
własnej wartości, choćby inni 
gratulowali nam sukcesu. By 
uniknąć tak przykrych doznań 
podopiecznego, opiekun próby 
musi odpowiedzieć sobie na 
podstawowe pytanie – czy się 
nadaje na opiekuna, czyli posia-
da wystarczająco dużo wiedzy 
merytorycznej, by pomagać 
zdobywającemu stopień i czy 
chce być opiekunem, czyli czy 
chce mu pomagać? To drugie 
pytanie jest ważniejsze. Zdarza 
się, że opiekun ogranicza się 
do złożenia podpisów na karcie 
próby, ograniczając się do reto-
rycznych pytań na temat zadań 
i modląc się, by „młody” sobie 
sam poradził, nie prosił o po-
moc, bo przecież wszyscy cier-
pimy na chroniczny brak czasu. 
W efekcie współpraca z opieku-
nem staje się niepisaną umową 
– „ja podpiszę, gdzie trzeba, ale 
radzisz sobie sam i jakoś to bę-
dzie”. Nie o to chodzi. 
 Podejmując się roli opieku-
na, zacznij od przestudiowania 
całego systemu stopni harcer-
skich. Ile wiesz na ich temat? 
Zauważ, że przede wszystkim 
posiadanie merytorycznej wie-
dzy o tych najważniejszych 

instrumentach metodycznych i o wła-

ściwym prowadzeniu prób pozwoli Ci 
na bycie dobrym opiekunem. Zacznij 
zatem od lektury załącznika uchwały 
nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP 
z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie 
przyjęcia instrumentu metodyczne-
go – stopnie harcerskie pt. „System 
stopni harcerskich” oraz uchwały nr 
38/XXXV RN ZHP z 8 marca 2009 
r. w sprawie systemu stopni instruk-
torskich.  Zwracam jednak uwagę na 
fakt, iż samo przeczytanie tych doku-
mentów nie wystarczy, by prawidło-
wo poprowadzić 
swojego pod-
opiecznego do 
osiągnięcia ko-
lejnego etapu na 
drodze rozwoju 
ha rce r sk iego . 
Trzeba rozumieć 
idee poszczegól-
nych stopni, by 
wiedzieć jakim 
człowiekiem po 
zreal izowaniu 
próby ma być 
nasz harcerz lub 
instruktor. Nale-
ży też nauczyć 
się samemu od-
najdywać różnice w konstrukcji wy-
magań na stopnie dla poszczególnych 
grup wiekowych lub wiedzy instruk-
torskiej. Na początku to są właśnie 
Twoje zadania Opiekunie Próby.
 Kto posiada niezbędną wiedzę 
merytoryczną, to znaczy, że rozumie 
próbę, rozumie ten stopień, który jest 
zdobywany, jest dojrzały, więc nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby był 
opiekunem innego harcerza, instruk-
tora. Reszta jest oczywista i wynika 
z uchwały - przykładowo opiekun 
układa próbę razem z kandydatem. 
Tu im wyższy stopień tym bardziej 
liczy na jego samodzielność, nie pod-
powiada za dużo, robi to tylko wtedy, 
kiedy powinien. Jest w stałym kon-
takcie z podopiecznym, żeby mieć 
go na oku, obserwować jego rozwój, 
rozmawiać z nim, dyskutować, odpo-
wiadać na niejasności związane z ży-
ciem, światem, które są zainicjowane 
poprzez realizację jakiegoś zadania w 
czasie próby, ale nie tylko. Na końcu 
opiekun podsumowuje próbę i oznaj-

mia, jak w niej kandydat wypadł, bo 
to on posiada już ten stopień i rozu-
mie więcej. Nie mamy pewności, 
czy kandydat rozumie to wszystko, 
co robi i poznaje, dlatego właśnie są 
ważne te rozmowy, dyskusje, pyta-
nia, odpowiedzi. Nie musi to być w 
formie rozmowy na żywo, ale może 
to być pisanie listów, e-maili, nawet 
sms-ów, rozmowy przez telefon, 
kontaktowi dzięki komunikatorom 
internetowym, komunikowaniem się 
poprzez sprzęt krótkofalarski i co 

tylko rozum wymyśli. 
Najważniejsze, żeby nie 
mieć oporów, opiekun 
to przyjaciel na drodze i 
jemu też zależy na suk-
cesie.
 Nigdy zapo-
mnieć nie można, że 
próba jest narzędziem 
do samorozwoju po-
przez znalezienie naj-
lepszych oraz najgor-
szych stron kandydata. 
Opiekun zmierza do 
wyeksponowania tych 
lepszych oraz do niwe-
lacji tych najgorszych. 
Krótko mówiąc, roz-

wijamy zalety i staramy się walczyć 
z wadami. Niezbędna jest diagnoza 
oceniająca harcerza podejmującego 
wysiłek próby, ponieważ od niej za-
leży w dużej mierze (ale nie tylko) to, 
czy nasz podopieczny podejmie trud 
realizacji próby. Jeżeli nie uwzględni 
jego indywidualnych zainteresowań 
i predyspozycji, a jest tylko formal-
nie właściwa, to motywacja do pracy 
szybko się skończy. Wszak pamiętaj-
my, że zadania muszą być wymagają-
ce, ale nie powalające skalą trudno-
ści, pełne mozołu, ale ciekawe, może 
innowacyjne, ale do wykorzystania 
przez mniej rozgarniętych, konkret-
ne, ale nie nazbyt szczegółowe, a naj-
lepiej, by przez ich dobór widać było 
osobowość i charakter kandydata.
 Oczywiście to dopiero początek. 
Samo rozpisanie próby nic nie da, 
jeżeli nie zostanie ona zrealizowana. 
Czas realizacji jest określony prze-
działem w wymaganiach. Nie powi-
nien on być ani krótszy ani dłuższy. 
Oczywiście od każdej reguły są wy-

ROLA I DZIAŁANIA 
OPIEKUNA PRÓY

„..opiekun próby musi 
odpowiedzieć sobie 
na podstawowe pyta-
nie – czy się nadaje na 
opiekuna, czyli posiada 
wystarczająco dużo 
wiedzy merytorycznej, 
by pomagać zdobywają-
cemu stopień i czy chce 
być opiekunem, czyli 
czy chce mu pomagać? 
To drugie pytanie jest 
ważniejsze...”
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ

jątki. Nie znam wyjątku od skrócenia 
czasu próby poza rzetelnym wykona-
niem wszystkich zadań. Jeżeli cho-
dzi o przedłużenie, to można zrobić 
wyjątki – choroba, zdarzenie loso-
we, które utrudniło realizacje próby, 
obiektywne przesłanki, nie dające się 
przewidzieć przeszkody. Oczywiście 
powinny to być ważne przyczyny. I 
tylko w wyniku ważnych przyczyn 
można przedłużyć czas. A które są 
ważne – są to już subiektywne od-
czucia i indywidualnie trzeba tu pod-
chodzić. W skrajnych przypadkach 
można również zawiesić próbę. Cza-
sami lepiej zawiesić na rok czy pół, 
niż wyznaczać nierealne terminy.
 A co z zadaniami niewykonanymi? 
Kiedy natomiast można zaakceptować 
zadanie, kiedy nie zostało wykonane? 
Otóż nigdy. Nie powinno się czegoś 
takiego w żadnym wypadku prakty-
kować. Jeżeli zadanie się nie powio-
dło, to wymyślamy inne w zastęp-
stwie usuniętego. Podkreślmy tu fakt, 
że niewykonanie zadania musi mieć 
swą głęboką przyczynę. Nie może 
być niewykonane z lenistwa, błahych 
przyczyn, „bo tak wyszło”. Bywa, że 
zadanie nas przerosło, okazało się za 
trudne Na przykład podjęliśmy się 
wykonania strony internetowej dru-
żyny, ale to wymaga specjalistycznej 
wiedzy. Mimo dużej pracy nie posie-
dliśmy wystarczających umiejętności, 
nie każdy nadaje się na webmastera. 
Ciężka praca nie zaowocowała spo-
dziewanym efektem. Czy jednak po-
szła na marne? Podjęliśmy trud, uzy-
skaliśmy nowe umiejętności, może w 
jakimś stopniu przybliżyliśmy się do 
tego, że z małą pomocą strona, by po-
wstała. Są to, według mnie, powody 
do uznania zadania za wykonane, bo 
przecież zrobiono wiele, aby je zreali-
zować, a jedynie ocena możliwości 
była błędna. Do każdej takiej okolicz-
ności należy podejść indywidualnie, 
sprawdzając, czy zrobiono wszystko, 
aby zrealizować owo zadanie. Ważna 
jest tu rola opiekuna. Musi on wspie-
rać podopiecznego, wskazywać dro-
gę, pomagać, a w końcu i bronić, gdy 
podopieczny zamyka próbę i poddaje 
się ocenie.  

hm. Zbigniew Herzyk
przewodniczący KSI

 Chciałabym się z Wami podzielić 
pewnymi przemyśleniami. I muszę się 
przyznać do tego, że są one zainspi-
rowane artykułami pewnego harcmi-
strza ZHRu, wciąż pozostaje pod ich 
wrażeniem. Miałam nawet okazję na 
pewnym kursie go spotkać, ale wtedy 
nie wiedziałam, że on - to on :)
 Zaczęło się od refleksji nad coraz 
popularniejszymi, nowoczesnymi 
technikami i formami  przekazu, sto-
sowanymi na różnorakich zajęciach 
harcerskich. Dokonując pewnego 
ich przeglądu możemy „odkryć” całe 
mnóstwo „Ameryk”. Na przykład to: 
że stosowane obficie na spotkaniach 
instruktorskich (ku zgrozie metody-
ków) zuchowe pląsy, stanowią nic 
innego jak po prostu „Ice breaking”; 
że „zajęcia outdorowe” znamy do-
skonale z harcerstwa pod 
nazwą zajęć terenowych; że 
zastępy zastępowych, same 
o tym nie wiedząc, upra-
wiają m.in. „team building”; 
że wiele naszych gier har-
cerskich to po prostu „Role 
playing games”; że tak mod-
ny obecnie w biznesie „Coaching” 
istnieje u nas od „zarania dziejów” 
pod postacią działań opiekuna próby 
czy też opiekuna drużyny; że system 
stopni i sprawności to m.in. „tech-
niki motywacji”, a harce to również 
„zajęcia aktywizujące”; że nowocze-
sny model przywództwa w biznesie 
to coś z naszej relacji mistrz-uczeń, 
a nowoczesny lider ma cechy wodza 
skautowego rodem z badenpowelow-
skich „:Wskazówek ...” itd. itd. itd.  
 Nasuwa się wniosek: to musi być 
dobre, skoro nawet biznes stosuje taki 
system. Bo biznes korzysta tylko z tego 
co dobre, skuteczne, efektywne ... . 
Otóż nie. Wiele z tych biznesowych 
„nowinek” przeszczepionych z grun-
tu harcerskiego nie działa tak, jak by 
tego chcieli specjaliści. I to nie tylko 
dlatego, że materia jest bardzo od-
legła. Pamiętajmy również, iż inne są 
motywacje twórców, zleceniodawców 
i uczestników szkoleń korporacyjnych, 
a inne – harcerskich instruktorów.
 Okazało się więc, że wiele modnych 
„nowinek”, których tajemnicze, angiel-

skobrzmiące nazwy z nabożną czcią 
próbują nam przekazywać specjaliści 
(trenerzy!) od szkoleń korporacyjnych, 
znamy w harcerstwie już od dawna. To 
chyba dobrze. I nic nie szkodzi odkry-
wać je na nowo i nazywać na nowo. 
 Druh w jednym z artykułów wspo-
mina taką sytuację: „Widziałem kie-
dyś takie podobne zdarzenie. Było 
to na kursie w Nasiecznem.  Zajęcia 
odbywały się na skraju lasu – siedzą-
cym w kręgu przyszłym instruktorom 
pewien młody, zaangażowany pod-
harcmistrz wykładał zasady zarzą-
dzania projektami i coś tam jeszcze 
o roli lidera w zespole projektowym. 
Brzmiało to bardzo mądrze i zara-zem 
nowocześnie. I nagle tak się zdarzyło, 
że niedaleko nas na niebie pokazał 
się klucz majestatycznie lecących, 
pięknych ptaków. Kursanci zaczęli 
pokazywać palcami, szeptać, pytać: 

„co to było”? Auto-
rytet błyskotliwego 
prowadzącego spo-
wodował, że wszyst-
kie oczy spojrzały na 
niego. Cóż, nie wie-
dział. Chcąc ratować 
sytuację rzuciłem z 

tyłu od niechcenia: „gęsi zbożowe, 
lecą na południe”. Konsternacja: „A 
skąd Druh wie ?”. Masz babo placek. 
Spróbowałem odpowiedzieć tak, żeby 
było dobrze, motywacyjnie i w ogóle: 
„cóż, jestem harcerzem”. To był błąd. 
Tym jednym, prostym zdaniem ukra-
dłem prowadzącemu cały show. Bo 
te gęsi były autentyczne i ja z nimi, 
brodaty harcmistrz – również byłem 
autentyczny, harcerski, instruktorski. 
Dość powiedzieć, że kursanci do sa-
mego końca łazili za mna jak za kwo-
ką, pytali, słuchali.” 
 Właśnie, czyli znów najważniejszy 
wniosek – postawa instruktora, jego 
przykład osobisty. Nie forma zajęć, 
wykorzystanie nowoczesnych me-
tod prezentacji, ale to, jacy jesteśmy, 
co możemy dać od siebie, a przede 
wszystkim czy jesteśmy w tym wia-
rygodni i dobrzy. 
A tak przy okazji: ilu z Was umiałoby 
rozpoznać gęsi zbożowe w locie ?

phm. Barbara Opoka
szef ZKK Hufca Ziemi Wadowickiej

GĘSI ZBOŻOWE?

„...Spróbowałem od-
powiedzieć tak, żeby 
było dobrze, motywa-
cyjnie i w ogóle: „cóż, 
jestem harcerzem”. To 
był błąd...”
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 Jest zima, ale myśli dość często 
wracają do wakacji. Przypomina-
my sobie minione i planujemy te 
nadchodzące. 
Korzystając z okazji jaką jest koniec 
roku i towarzyszące temu podsu-
mowania, chciałabym przypomnieć 
zajęcia i to, co zostało podczas nich 
wypracowane, które odbyły się w 
czasie odprawy wyjazdowej w Zale-
siu w ubiegłym roku. 
 Uczestnicy byli podzieleni na 
cztery grupy. Dwie z nich miały 
napisać korzyści z wyjazdu zagra-
nicznego drużyny, natomiast pozo-
stałe minusy takiego wyjazdu. 
Oto plusy (oryginalna pisownia):
• Poznanie kultur, zwyczajów
• Nowe znajomości zagraniczne 
• Szkolenie języka
• Nowe umiejętności, doświad- 
 czenia 
• Wyrwanie z domu, poznanie in- 
 nego życia, mile spędzony czas
• Integracja z innymi skautami
• Pamiątki / gadżety zlotowe, fol- 
 dery zagraniczne 
• Sprawności, zadania do stopnia
• Integracja drużyny
• Wykorzystanie wygranego  
 sprzętu 
• „coś” fajnego do harcówki 
• Rozbudowanie obrzędowości  
 (przez obserwację innych)
• Dodatkowe punkty we współza- 
 wodnictwie
• Promocja Polski i ZHP i środo- 
 wiska lokalnego
• Obraz organizacji imprez
• Nawiązanie kontaktu i współ- 
 pracy z inną organizacją skauto- 
 wą 
• Możliwość rozwoju
• Podróże kształcą 
• Satysfakcja uczestników 
• Wspomnienia na całe życie 
• Finanse (akcje zarobkowe) +  
 gospodarowanie 
• Pełnienie służby podczas poby- 
 tu
• Możliwość pozyskania nowego  
 sprzętu poprzez sponsorów
• Podnoszenie prestiżu drużyny  
 w środowisku + umieszczenie 
artykułu w prasie 

• Aktywne spędzanie wakacji
• Poznanie religii
 Ich liczba pokazuje, że tych ko-
rzyści jest wiele i są różnorodne. 
Natomiast minusy będą opatrzo-
ne moimi 
k o m e n t a -
rzami, aby 
jednak za-
chęcić do 
organizacji 
takich wy-
jazdów. 
• B a r i e r a 
językowa 
Można ten 
minus bardzo szybko przerobić na 
korzyść, ponieważ z reguły decyzję 
o wyjeździe podejmujemy odpo-
wiednio wcześnie. Jest zatem czas 
na „podszlifowanie” swoich umie-
jętności językowych. Pomocne 
w tym mogę być sprawności (języ-
koznawca, tłumacz, poliglota).
• Koszt, trudności w zdobyciu 
środków na wyjazd
Tutaj również czas działa na naszą 
korzyść. Każda z drużyn w roku 
harcerskim uczestniczy  w co naj-
mniej kilku akcjach zarobkowych. 
Można część pieniędzy przezna-
czyć na wyjazd. Harcerze również 
mogą samodzielnie oszczędzać, 

a dodatkową motywacją może być 
zdobycie sprawności Oszczędna – 
Oszczędny.
• Problem z dojazdem
W obecnym czasie możliwości do-
jazdu jest wiele i każdy może zna-
leźć odpowiedni środek transportu, 

dostosowany do potrzeb finanso-
wych i bagażowych.
• Waluta, wymiana waluty
To, że na świecie występuje róż-
nego rodzaju waluta, możemy 

potraktować jak 
możliwość nauki 
czegoś nowego. 
Czasami harce-
rze mają monety 
z różnych krajów 
w domach, może 
to dobra okazja, 
by je przynieść na 
zbiórkę i pokazać 
wszystkim. Co do 

wymiany waluty, to w większych 
miastach są kantory, gdzie możemy 
oczywiście odpowiednio wcześniej 
dokonać wymiany. 
• Strach rodziców
Jest to na pewno wielka odpowie-
dzialność – zabrać dzieci na wyjazd 
zagraniczny, nie większa jednak, 
jaką ponosimy, biorąc harcerzy na 
biwak czy wycieczkę. Pomocne w 
oswojeniu się z decyzją wyjazdu 
dla rodzica będą na pewno spotka-
nia, podczas których uzyska jak 
najwięcej informacji dotyczących 
wyjazdu.
• Brak doświadczonych instrukto-
rów

Doświadcze-
nie się na-
bywa, więc 
instruktorzy 
powinni zro-
bić pierwszy 
krok w tym 
celu.
• B r a k 
wsparcia ko-
mendanta
Wiemy, że 
dużym prio-
rytetem w na-
szym hufcu 

- więc również dla komendanta 
- jest utrzymanie baz obozowych, 
ale można to również przełożyć 
na plus. Nasz wyjazd zagranicz-
ny może i powinien zaowocować 
w kontakty międzynarodowe. Wte-
dy bardzo miło będzie, jeśli przyj-

WAKACYJNY WYJAZD? TYLKO ZA GRANICĘ!
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miemy drużynę skautową u siebie, 
pokazując walory naszego kraju. 
Ja nigdy nie miałam problemu z 
poparciem komendanta hufca, nie 
usłyszałam słowa „nie” organizu-
jąc wyjazdy zagraniczne.
• Wizy
Tylko niektóre kraje wymagają 
posiadania wiz. Trzeba wcześniej 
zorientować się, jakie dane są po-
trzebne do otrzymania tego doku-
mentu, przypilnować terminów, 
aby na czas otrzymać wizę.
• Brak tolerancji 
Tutaj pomocna będzie organizacja 
nawet cyklu zbiórek dotyczących 
tolerancji, innych krajów, kultur, 
aby przełamać opór. 
• Narażenie się na wirusy zagra-
niczne 
Wyjeżdżając do obcego kraju trze-
ba dowiedzieć się, jakie należy 
przyjąć szczepionki, aby zabez-
pieczyć się przed różnego rodzaju 
chorobami i wirusami. Warto rów-
nież pamiętać o ubezpieczeniu ca-
łej grupy.
• Szok kulturowy, bariera kultu-
rowa
Jeżeli już coś poznamy, to nie jest 
już takie straszne. Trzeba po pro-
stu przed wyjazdem do danego 
kraju przygotować się, zapoznać z 
jego obyczajami, kulturą, językiem 
(nawet podstawowymi zwrotami). 
Wtedy nie poczujemy aż tak bar-
dzo szoku. 
• Organizacja ekipy
Z reguły na zloty międzynarodowe 
jest określona liczba osób, które 
mają być w grupie. Może to być 9 
osób plus pełnoletni opiekun. Jeże-
li nie zbierzemy całej grupy spo-

śród członków 
naszej dru-
żyny, może-
my poszerzyć 
ten zakres o 
szczep, hufiec 
a nawet chorą-
giew. Również 
nasi harcerze 
mogą pomóc 
w szukaniu 
b r a k u j ą c y c h 
osób do patro-
lu. Dobrze jest 
jeszcze przed 
wyjazdem zor-
ganizować je-
śli nie biwak, 
to chociaż spotkania, na których 
cała grupa się pozna.
• Kontakt z mamą
W dobie Internetu, telefonów ko-
mórkowych można ten kontakt 
utrzymywać praktycznie codzien-
nie. Z reguły na zlotach międzyna-
rodowych są miejsca, gdzie funk-
cjonują kafejki internetowe oraz 
stanowiska do ładowania komórek. 
Jeżeli wyjeżdżamy samodzielnie, 
to również powinniśmy zoriento-
wać się, czy będą takie możliwości. 
Jeśli to zawiedzie, zawsze pozosta-
je tradycyjny sposób wysyłania li-
stów pocztą. 
• Biurokracja
Tak naprawdę towarzyszy nam 
również w codziennej pracy har-
cerskiej, bo który drużynowy nie 
pisze meldunków, nie prowadzi 
książki pracy drużyny, nie planuje 
biwaków czy obozów? Tutaj jest 
może troszkę więcej pracy, jednak 
nie musimy zostać sami na placu 

boju. Można 
znaleźć osoby, 
które pomogą 
przebrnąć nam 
przez gąszcz 
papierów i do-
prowadzić do 
p o w o d z e n i a 
akcji pod ha-
słem: wyjazd 
zagraniczny.
• O g r a -
niczenia wie-
kowe

Na niektóre zloty 
skautowe są okre-
ślone ramy wieko-
we uczestników, ale 
jeżeli ktoś nie może 
pojechać w danym 
roku, to zawsze 
może mieć jeszcze 
taką okazję. Jam-
boree, czyli zloty 
skautowe między-
narodowe, organi-
zowane są co czte-
ry lata, natomiast 
europejskie co dwa 
lata. Mamy jesz-
cze zloty skautów 
Europy Środkowo 

– wschodniej, które odbywają się 
co dwa lata. Natomiast organizując 
własny wyjazd, możemy sami za-
decydować osoby w jakim wieku 
zabierzemy ze sobą. 
• Trudności logistyczne
Zaplanowanie pewnych czynności, 
zaowocuje tym, że będziemy do-
brze przygotowani do wyjazdu. 

• Odległość (transport, przewie-
zienie sprzętu)
Co do transportu już pisałam wy-
żej, natomiast jeśli chodzi o sprzęt, 
to często na zlotach dostajemy wy-
posażenie. Jeżeli dowiemy się, co 
nam zapewnią organizatorzy, to 
będziemy mogli zaplanować, co 
jeszcze będzie nam potrzebne i co 
koniecznie trzeba zabrać. 
 Mam nadzieję, że te argumenty 
do niektórych z Was przemówią i 
już wkrótce w naszym hufcu zaroi 
się od wyjazdów zagranicznych. 
Jeżeli ktoś jeszcze miałby jakieś 
pytania, służę pomocą.

Czuwaj!
phm. Anna Waga 

Pełnomocnik hufcowy ds. zagranicy 

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZAGRANICZNYCH HUFCA
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HKR „WADOWICE”
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 „W nauce nie powinniśmy inte-

resować się ludźmi lecz faktami”
Maria Skłodowska – Curie

 Myślę, że zasada, od której 
zaczyna się ten artykuł spraw-
dza się w 90 % dziedzin nauki, 
a w kolejnych 9% powinna 
zajmować jedną z pierwszych 
pozycji. Istnieje jednak – i 
myślę, że wszyscy się ze mną 
zgodzą – pewien obszar, w 
którym powinna ona ustąpić 
miejsca człowiekowi, a nie su-
chym faktom. Tym obszarem 
jest pierwsza pomoc. Fakty zo-
stawmy lekarzom, a my skup-
my się na ludziach i na tym, 
jak im pomóc, nie odrzucając 
jednak faktów na plan bardzo 
odległy.
 Postanowiłem, od teraz 
umieszczać w „Harcusiu” krót-
ki poradnik pierwszej pomocy. 
Pierwszy rozdział poradnika 
zawierać będzie może infor-
macje banalne i wszystkim do-
skonale znane, nie mniej jed-
nak, kluczowe podczas działań 
związanych z pierwszą pomo-
cą.
 W tym, krótkim tekście po-
staram się przypomnieć Wam 
jak w sposób, możliwie naj-
lepszy, wezwać pomoc i tym 
sposobem uratować czyjeś ży-
cie.

Wzywanie pomocy
 Możliwie wczesne i popraw-
ne wezwanie pomocy zwiększa 
szanse każdego poszkodowa-
nego na przeżycie. Poprawnie 
złożony meldunek skraca czas 
wysyłania zespołu Pogotowia 
Ratunkowego przez dyspozy-
tora. Jak taki meldunek wy-
glądać powinien i jaki numer 
wykręcić? Sprawa niezwykle 
prosta.

Numery alarmowe:
999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
985, 601-100-300 - GOPR
601-100-100 – WOPR
112 - CPR 
Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego - zadzwoń tam w 

sytuacjach złożonych, gdy nie możesz 
zidentyfikować zagrożenia. W sytu-
acjach prostych, gdy wiesz jakiej służ-
by potrzebujesz, dzwoń pod numery 
bezpośrednie. Zaoszczędzisz czas po-
trzebny na powiadomienie odpowied-
nich służb.

Schemat meldunku:
 Odpowiednio przygotowany mel-
dunek pozwala zaoszczędzić czas, pa-
miętać o wszystkich szczegółach, a w 
razie rozłączenia lub wyładowania ba-
terii odpowiedni schemat pozwoli nam 
przekazać przynajmniej część danych.
• GDZIE ma miejsce zdarzenie, 
ewentualnie podanie charakterystycz-
nych cech otoczenia
• CO się stało
• ILU jest poszkodowanych
• W JAKIM SĄ STANIE (czy są 
przytomni!), jakie mają obrażenia, 
jaka pomoc została im udzielona
• KTO przedstawienie się z imienia i 
nazwiska, ewentualnie nr telefonu
Czekaj na potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia, nie odkładaj słuchawki 
pierwszy!!!

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać 
się do Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego?
Opracowanie wg. Krakowskiego Po-
gotowia Ratunkowego
 Wezwanie Pogotowia Ratunkowe-
go lub wizyta w SOR powinny mieć 
miejsce wyłącznie w sytuacjach bez-
pośredniego zagrożenia życia lub sta-
nach nagłych mogących prowadzić do 
istotnego uszczerbku zdrowia. Sugero-
wać je może obecność jednego z po-
niższych objawów:
• Utrata przytomności
• Zaburzenia świadomości
• Drgawki
• Nagły, ostry ból w klatce piersio- 
 wej
• Zaburzenia rytmu serca
• Nasilona duszność
• Nagły ostry ból brzucha
• Uporczywe wymioty, zwłaszcza z  
 domieszką krwi
• Masywny krwotok z dolnego od- 
 cinka przewodu pokarmowego
• Masywny krwotok z dróg rodnych
• Gwałtownie postępujący poród
• Ostre i nasilone reakcje uczulenio- 
 we (wysypka, duszność) będące  
 efektem zażycia leku, ukąszenia,  
 czy użądlenia  przez jadowite  

 zwierzęta
• Zatrucia lekami, środkami che- 
 micznymi czy gazami
• Rozległe oparzenia
• Udar cieplny
• Wyziębienie organizmu
• Porażenie prądem
• Podtopienie lub utoniecie
• Agresja spowodowana chorobą psy 
 chiczną
• Dokonana próba samobójcza
• Upadek z dużej wysokości
• Rozległa rana, będąca efektem ura- 
 zu
• Urazy kończyny dolnej, uniemożli- 
 wiające samodzielne poruszanie  
 się.

Wzywanie pomocy w górach
Międzynarodowy kod górski:
• na pomoc: przez 1 minutę 1 sygnał 
co 10 sekund (6 sygnałów w minucie) 
a następnie minuta przerwy
• odpowiedź: przez 1 minutę 1 sygnał 
co 20 sekund (3 sygnały w minucie) a 
następnie minuta przerwy

Posłaniec
• W razie potrzeby wyślij posłańca, 
a najlepiej dwóch dla ich bezpieczeń-
stwa, dodatkowo zapisz informacje na 
kartce.

Pozycje YES i NO

 Bardzo często do zdarzeń w gó-
rach wysyłany jest śmigłowiec. 
W miejscach gdzie jest dużo tury-
stów pilot może mieć problem ze 
zlokalizowaniem miejsca zdarzenia. 
Możesz mu pomóc.
 Jeśli nad Tobą zawisnął śmigło-
wiec ratunkowy i to Ty wzywałeś 
pomoc stań w pozycji YES, jeżeli 
nie wzywałeś pomocy stań w pozycji 
NO.

 H.O. Piotr Gracjasz
szef HKR Wadowice
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