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K o c h a -
ni Druhny 
i Druhowie,
za Nami ko-
lejna Akcja 
Letnia, któa 
bez wątpie-
nia dostar-

czyła wielu wspomnień i wrażeń wszystkim 
biorącym w niej udział. Przed Nami nowy, eks-
cytujący rok harcerski :) Znów ruszymy na szla-
ki, będziemy odkrywać te przetarte, ale też za-
pomniane i jeszcze nie zdobyte, znów będziemy 
pomagać i pełnić swoją służbę, ale też dobrze 
się bawić, poznawać nowych ludzi i zdobywać 
nowe doświadczenia. I własnie tego wszystkie-
go życzymy Wam w tym nowym roku harcer-
skiej pracy :)
A w tym numerze harcusia czeka Nas jeszcze 
garstka wakacyjnych wspomnień :)

Miłej lektury
pwd. Basia Łopata 

REDAKTOR NACZELNA
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OD REDAKTOR NACZELNEJ

Niezwykły konkurs skierowany dla 
harcerzy, harcerzy starszych i wę-
drowników pod hasłem „Graj w dzie-
dzictwo”. Zadaniem uczestników 
jest zorganizowanie gry terenowej 
dla kolegów, rodziców, społeczności 
lokalnej. Tematem gry powinny być 
„kamienie milowe”, czyli wydarze-
nia, postaci, idee, które w znaczny 
sposób wpłynęły na życie mieszkań-
ców i historię miejscowości. Termin: 
31 października 2011 roku. Komi-
sja powołana przez organizatorów 

- Narodowy Instytut Dziedzictwa 
oraz Centrum Edukacji Obywatel-
skiej -  wyłoni najlepsze gry tere-
nowe. Dla najlepszych oczywiście 
atrakcyjne nagrody. Regulamin kon-
kursu wraz z innymi przydatnymi in-
formacjami (m.in. czym są kamienie 
milowe, jak wypromować swoją grę) 
znajduje się na stronie www.ceo.org.
pl/grajwdziedzictwo. 
Konkurs jest organizowany w ra-
mach Europejskich Dni Dziedzictwa 
2011.

 Czasami bywa tak, że czytając 
artykuły w prasie przeglądamy 
tylko obrazki lub skaczemy po 
nagłówkach, które nie przycią-
gają naszej uwagi i nie skłaniają 
do zagłębienia się w nie do końca. 
Bywa również, że zdarzy nam się 
przeczytać z pozoru interesujący 
tekst, który jednak nie pozostanie 
na długo w naszej pamięci i nie 
skłoni nas do nowych odkryć czy 
postanowień. Ja w ostatnim cza-
sie spotkałam się z dwoma arty-
kułami, które odbiegają od wyżej 
wymienionych. Pierwszy z nich 
dotyczy Mazur i został opubliko-
wany na stronie Głównej Kwate-
ry („Mazury – cud natury” phm. 
Mateusz Cebula). W tym tekście 

opisana jest droga jaką przeszły 
Nasze Mazury aby znaleźć się na 
liście New 7 Wonders of Nature.  
I choć do Mazur mamy niemały 
kawałek, chyba dobrze byłoby je 
lepiej  poznać, może na zbiórce, a 
może na Rajdzie Wędrownym.  
 Kolejny tekst dotycz snu, a 
raczej jego braku („To sleep or 
not to sleep” www.przeciek.pl) 
artykuł  pobieżnie opisuje na 
czym sen polega i co nam daje, 
jest na tyle ciekawy, że zasiewa 
ziarno do pogłębiania tej wiedzy. 
Zdradza też sposób co zrobić aby 
poczuć się mniej sennym, ale aby 
go poznać musice sami przeczy-
tać ten tekst.

pwd. Basia Łopata

Redaktor naczelna: pwd. Barbara  Łopata
barbarałopata@op.pl
Redakcja: pwd. Dagmara Duda, sam. Sylwia Gibek,  
hm. Zbigniew Herzyk, pwd. Sonia Knapczyk, dh. 
Klaudia Kosek, trop. Aleksandra Książek, dh Moni-
ka Kwarciak, pwd. Barbara Łopata, dh. Martyna Mam-
carczyk, phm. Barbara Opoka, phm. Dorota Sarapata, 
hm. Anna Waga
Opracowanie graficzne, skład, okładka: 
phm. Barbara Opoka, b.opoka@wp.pl
Wydawca: Hufiec Ziemi Wadowickiej
Fotografie: hm. Marcin Homel, sam. Agnieszka Ka-
dela, hm. Robert Kadela, phm. Dorota Polan R
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by wspólnie rozpocząć tegoroczny 
HarcGraTer. Harcerze mogli spraw-
dzić się m.in. W takich sytuacjach jak: 
wypadek komunikacyjny, omdlenie, 
złamania, RKO. 
 Grę dzienną zwyciężył patrol 
z 4 DSTH Stop w składzie: Marty-
na M., Karolina K., Aleksandra K. 
oraz Natalia M.
 Tego samego 
dnia wieczorem 
oraz w nocy od-
była się gra noc-
na. Jej start był 
na pobliskim 
szczycie Lesko-
wiec.  Harcerze przemierzali trasę 
do Zalesia. Po drodze nie zabrakło 
również niespodzianek sprawdzają-
cych ich umiejętności. 

 Ostatniego dnia kwiet-
nia odbył się HarcGraTer 
– gra terenowa organizo-
wana przez nasz hufiec 
oraz Harcerski Klub Ra-
towniczy, sprawdzająca 
umiejętności harcerskie 
oraz udzielania pierw-
szej pomocy.  W tym roku 
impreza ta była inna niż 
w ubiegłych latach, gdyż 
podzielona była na grę 
dzienną – dla harcerzy 
i harcerzy starszych i noc-
ną – dla wędrowników.
 Około 9:00 w Parku 
Miejskim w Wadowi-
cach zebrały się patrole, 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY 

KWIECIEŃ 2011

wsch.5:09      zach.  19:59

30
SOBOTA

Katarzyny, Mariana

HarcGraTer

Beatyfikacja 
naszego Ro-
daka – Ojca 
Św ię t ego 
Jana Pawła 
II odbyła się 
na samym 
p o cz ą t k u 
miesiąca – 1 
maja. Pod-
czas tego 
jakże waż-

nego wydarzenia nie zabrakło również 
harcerzy z naszego hufca.  Do połu-
dnia odbyła się Msza Święta beatyfi-
kacyjna, na której kilkunatu harcerzy 
prezentowało się przy sztadrach. Po 
południu na wadowickim rynku od-
był się koncert. W tym czasie również 
nie zabrakło prezentacji naszego huf-
ca. Rozdawaliśmy wówczas ludziom 
zgromadzonym na rynku machaczki 
oraz świeczki, które zostały zapalo-
ne o wyznaczonej godzinie podczas 
wspolnego śpiewu ‘Barki’.

MAJ 2011

wsch.5:07      zach.  20:01

1
NIEDZIELA
Józefa, Filipa

Beatyfikacja Jana Pawła II

 Dzień 3 maja jest Świętem Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Jako, iż harcerz po-
winien kochać swoją Ojczyznę,  na tych 
obchodach również nas nie zabrakło. Pre-
zentacja hufca udała się na Mszę Świętą 
ze sztandarami, a następnie pod pomnik 

na ul. Lwoską, gdzie odbylo się uroczyste 
składanie kwiatów. Miejmy nadzieję, że 
dzięki obchodom takim jak te, Polacy będą 
pamiętać o świętach państwowych i naszej 
historii, która dostarcza zawsze wspania-
łych przykładów, jak żyć.

MAJ 2011

   

wsch.5:03      zach.  20:04

3
WTOREK

Marii, Antoniny

Swięto Narodowe
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Cofnijmy 
się do 29 
c z e r w c a 
2011 roku. 
Tego dnia 
harcerze z 
Hufca Zie-
mi Wado-
wickiej oraz 
ze Skawiny 
zebrali się, 
by wspólnie 

odbyć podróż do magicznego 
miejsca – do harcerskiej bazy 
w Pogorzelicy.  W tym roku 8 
obozowych drużyn przeniosło 
się w czasie aż do średniowiecza. 
Przez cały obóz mieliśmy okazję 
poznawać jak żyli rycerze oraz 
damy dworskie. Uczestniczyli-
śmy w wielu ciekawych warsz-
tatach, śpiewaliśmy piosenki 
harcerskie, rycerskie, szanty 
i mnóstwo innych, mieliśmy 
okazję stoczyć bój z innymi 
na turnieju rycerskim. Podczas 
słonecznych dni plażowaliśmy 
i mogliśmy ochłodzić swe ciała 
w morzu. Jak to bywa zazwy-
czaj na obozie, nie zabrakło 
również festiwali: teatralnego 
i muzycznego. Każda drużyna 
zaprezentowała się z jak naj-
lepszej strony. Kilkanaście cu-
downych obozowych dni minęło 
bardzo szybko. Przez ten czas 
zdąrzyliśmy nawiązać wiele 
nowych, harcerskich znajomo-
ści. Kto wie?... może niektóre z 
nich przeobrażą się w wspaniałą 
harcerską przyjaźn?.. 
 Już dziś z niecierpliwo-
ścią czekamy na obóz w 2012 
roku.

dh. Sylwia Gibek

 W sobotni poranek wszyscy wybra-
li się na grę miejską po Wadowicach. 
Dzięki niej harcerze poznali ciekawą 
historię wadowickich harcerzy. Na 
koniec, na Placu Solidarności odbył 
sie kiermasz. Każda drużyna prezen-
towała sie od najlepszej strony, a tak-
że wystawiała różne prace, kartki, 
piórniki, bransoletki, ciasteczka itp. 
na sprzedaż. Można też było obejrzeć 
wiele ciekawych kronik drużyn. Jesz-
cze tego samego dnia na ul. Ogrodo-
wej odbył sie koncert znanego i lubia-
nego przez harcerzy zespołu – Domu 
o Zielonych Progach. Wszyscy swiet-
nie sie bawili, tańczyli i śpiewali. Na 
koniec w niebo zostalo wypuszonych 
sto symbolicznych lampionów. Widok 
był niepowtarzalny. Chociaż pogoda 
nie dopisywała, każdy był bardzo za-
dowolony. 
 Ostatniego dnia harcerze zebrali się 
na apelu końcowym. Zostały odczyta-
ne wyniki gry miejskiej oraz zostały 
przyznane nagrody. Harcerze byli pełni 
pozytywnej energii po tym zlocie i na 
pewno nie jeden z nas będzie wracał 
do niego w swych wspomnieniach.

dh. Sylwia Gibek
dh. Martyna Mamcarczyk

4 DSTH”Stop”

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

 W piątkowy wieczór – 
27 maja o godzinie 19.30 
harcerze z Hufca Ziemi 
Wadowickiej oraz zapro-
szeni goście, zebrali się w 
Parku Miejskim na uro-
czystym apelu. Zaczęło 
się od odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej stulecie 
harcerstwa na ziemiach 
wadowickich. Było to roz-
poczęcie zlotu hufca. Har-
cerze swój obóz rozbili na 
boisku sportowym, w po-
bliżu Klasztoru Karmeli-
tów Bosych. Po apelu  od-
był się kominek. Harcerze 
przedstawiali na nim, jak 
powstały ich drużyny lub 
nazwy drużyn. Oczywi-
ście nie zabrakło śpiewu 
i gry na gitarze.
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MAJ 2011

wsch.4:26      zach.  20:41

27
PIĄTEK

Juliusza, Jana

Zlot drużyn 
Hufca Ziemi Wadowickiej

CZERWIEC 2011

wsch.4:17      zach.  21:01

29
ŚRODA

Piotra, Pawła

Wyjazd na obóz w Pogorzelicy

Mazury, cud natury
Bądź cudotwórcą – głosuj na cud

 Szwajcarska Fundacja „New7Won-
ders”, założona w 2001 roku przez szwaj-
carskiego podróżnika Bernarda Webera, 
która niedawno zakończyła tworzenie 
nowej listy siedmiu architektonicznych 
cudów świata, rozpoczęła kolejny ple-
biscyt – ogólnoświatowe głosowanie na 
Nowe 7 Cudów Natury. 
 W gronie finalistów znalazły się 
Mazurskie Jeziora! Tym samym Ma-
zury zostały uznane za jedno z 28 naj-
piękniejszych miejsc na Ziemi i jedno 
z 5 najpiękniejszych miejsc w Europie! 
Śniardwy, Mamry i inne akweny Ma-
zur są jednymi z kandydatów do miana 
7 Cudu Natury. Na stronie szwajcarskiej 

Fundacji, mazurskie jeziora reklamowa-
ne są jako okręg w północno-wschodniej 
Polsce, składający się z blisko dwóch 
tysięcy jezior. 
 Do 11 listopada 2011 r. trwa głoso-
wanie na najlepszą siódemkę, a Mazury 
można wesprzeć głosując na stronie: 
www.MazuryCudNatury.org Zaprasza-
my do głosowania! 
 Promocję Mazur wspiera Polski 
Kontyngent na 22. Światowe Jamboree 
Skautowe w Szwecji. 
 O promocji Mazurskich Jezior w 
Szwecji już niedługo czytaj na 
www.jamboree2011.zhp.pl

phm. Agnieszka Siłuszek
Komenda polskiego kon-

tyngentu na 22. WSJ
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 W tym roku nadmor-
ski las zasiedlili rycerze 
i  damy dworu tworząc 
średniowieczne księstwa: 
„Księstwo Wiatrów”, a w 
nim „wiatry”: Wschodni, 
Zachodni, Północy i Po-
łudniowy; „Księstwo Pół-
okrągłego Namiotu – NS”: 
„Dżedaj”, „Ród Walecznych 
Dam”, „Damy z Średniowiecza”, 
„Rycerskie Szyszki”; „Sami Mo-
żemy Obalić Króla” (SMOK): 
„Białogłowy ze Staśka”, „7 Ry-
cerzy z Białowieży”, „Grzanki 
Dworzanki”; „Żelaźni”, „Niechcą-
cy”, „Rycerze Krawatowego Sto-
łu” i „Ogórki spod Grunwaldu”. 
 Księstwami opiekowali się: 
książę Eugeniusz herbu Pawica, 

księżna Ewa z Rydzewa, księż-
na Katarzyna herbu Leja, książę 
Maciej z Szymanowa, księżna 
Wanda co Niemca Nie Chciała, 
księżna Karolina herbu Szpak, 
księżna Sonia herbu Knapczyk, 
książę Maciuś herbu Stopka. 
 Nad całością niepodzielną (no, 
trochę podzie-
lił się z księż-
ną Dorotą herbu 
Sarapata) władzę 
sprawował Król 
Marcin Pierw-
szy herbu Ho-
mel. Niewdzięcz-
ną rolę kata peł-
nił Tolek (jego nazwisko rodowe 
musi pozostać tajemnicą, jak to 
bywało w historii). Funkcję 
kwatermistrzyni pełniła dh 
Dorota herbu Polan, szta-
bem kuchennym dowodziła 
ochmistrzyni Danuta herbu 
Ptak. Naszymi uzdrowiciel-
kami były siostry Danuta i 
Małgorzata. Straż wodną 
pełnili: Krzysztof  herbu 

Szydło i Aleksander z rodu Sara-
patów. Ksiądz kapelan Zdzisław 
Budek biegle władający łaciną 
nieco zmienił średniowieczną 
sentencję na zdanie „módl się i…
wypoczywaj”. Na dworze dzielnie 
pracowali mistrzowie i czeladnicy, 
którymi dowodził Maćko z Żuko-
wa, a w izbie czeladnej uwijały 
się dziewki kuchenne. Księstwu 
pomagali marszałkowie dworu: 
Łukasz, Michał, Basia, Magda, 
Kamil, Aga, Mikołaj, Dawid, Ka-
sia, Kamil, Sylwia, Ola, Małgosia 
i Paulina.
 W naszym królestwie zewsząd 
dobiegał śpiew, a jego źródło biło 

z „Har(y)cer-
skiego śpiew-
nika”. Niewąt-
pliwymi prze-
bojami okazały 
się „Sosenka” 
i „Zielona mi-
łość” dh Kami-
la i „Dobranoc” 

dh Tolka. W ciągu całego obozu 
rozgrywały się rycerskie potyczki: 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

WsPOmNiENiA Z ObOZu HARCERsKiEGO W POGORZELiCy 

29 CZERWCA – 15 lIPCA 2011
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śpiewne, teatralne, sportowe. Wielu 
rycerzy wykazało niebywałe talenty 
artystyczne (patrz: Qń). Odbyliśmy 
całodniową wyprawę do Międzyzdro-
jów: nad jeziorko Turkusowe, do pla-
netarium, gabinetu figur woskowych, 

Aleję Gwiazd, rejs „łodzią wikingów”. 
Ci, którzy trafili do naszego królestwa 
po raz pierwszy, po odbyciu szeregu 
prób zostali pasowani na 
rycerzy przez księcia Tade-
usza Kopytyńskiego (który 
zawsze chętnie wciela się w 
rolę Neptuna).
 Ci, którzy znaleźli wy-
brankę swego serca, mogli 
ją  „poślubić” w morskich 
odmętach, wypowiedzieć formułę 
przysięgi i złożyć ją na ręcę ojca Ma-
cieja z Kwietniowa. Wcześniej jed-
nak świadkowie musieli pontonem 
dowieźć parę młodą w głąb morza 
na miejsce ceremonii. Niestety, nie-
które związki zakończyły się rozwo-
dem np. z powodu nie dotrzymania 
przysięgi wykonania śniadania dla 
„małżonka”, cóż…
 Uczestnicy obozu poznawali i do-
skonalili rycerskie i średniowieczne 
umiejętności np.: walkę na miecze, 
strzelanie z łuku, pieczenie chleba na 
ognisku, chodzenie po linie, wykony-

wanie bi-
ż u t e r i i , 
p i s m o 
„ go t yc -
kie” , po-
sługiwa-
n ie  s ię 
ł a c i n ą , 
jazdę na koniu (mechanicznym), 
pływanie, tańce „dworskie”. Obóz 
był okazją do zdobycia harcerskich 
sprawności, o które trudno na co 
dzień, np.: Szara Lilijka, Robinson, 
Trzy Pióra. Wielu harcerzy skorzy-
stało z tej  możliwości.
 Dla harcerzy starszych nie lada 
atrakcją było spanie pod gwiazdami 
na plaży. Turyści spacerujący wzdłuż 
morskiego brzegu mogli podziwiać im-

ponujące zamki 
i warownie, ja-
kie nasi rycerze 
i damy wybu-
dowali z piasku 
już pierwszego 
dnia pobytu. 
Wszyscy, łącz-

nie z kadrą musieli zdobyć rycerskie 
koszulki z herbem obozu autorstwa 
niejakiego Stempla z Tarnobrzega. 

Każde księstwo i osada także wyko-
nały swoje herby, które przyozdobiły 
namioty oraz stołówkę, a także bramę 
obozową. 
 Mam nadzieję, że każdy zachowa 
jakieś miłe wspomnienie patrząc na 
pamiątkowe zdjęcie swojej drużyny, 
które otrzymał na pożegnanie.

Dh Dorota Sarapata
z-ca Komendanta ds. programowych 

  W maju tego roku 
odbył się Wędrowniczy 
Kurs Pierwszej Pomo-
cy organizowany przez 
nasz hufiec. Od 13-15 
maja zajęcia odbywały 
się w bazie harcerskiej 
w Pstrągarni, a w dniach 
20-22 maja w Zalesiu. 
Szefem szkolenia był 
Instruktor HSR Krzysz-
tof Cogiel. Celem kursu 
było zdobycie wiedzy 
i umiejętności praktycz-
nego wykonywania pod-
stawowych zabiegów 
ratujących życie. Kur-
sanci mieli w sumie 42 
godziny zajęć. Po wielu 
wykładach i pokazach, 
instruktorzy sprawdza-
li zdobyte umiejętności 
podczas ćwiczeń i pozo-
racji. Pomagała im licz-
na kadra pomocnicza. 
Wszyscy kursanci ukoń-
czyli kurs. Gratulujemy 
i witamy 19 nowych ra-
towników ZHP! 

dh. Klaudia Kosek 
2DW”Ogień

MAJ  2011

wsch.4:47      zach.  20:19

13
PIĄTEK

Glorii, Roberta

Kurs Pierwszej Pomocy

Turyści spacerujący wzdłuż 
morskiego brzegu mogli po-
dziwiać imponujące zamki i 
warownie, jakie nasi rycerze 
i damy wybudowali z piasku 
już pierwszego dnia pobytu.

ZESPÓŁ PROGRAMOWY
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NAMIESTNICTWO  ZUCHOWE

 Jak wszystkim wiadomo, wakacje się 
skończyły! Ale nie oznacza to, że przsta-
niemy wyjeżdżać, spacerować czy upra-
wiać sport. Jedni wyjeżdżają nad morze, 
inni wolą wybrać się w góry, jeszcze inni 
preferują leśne zwiady i wycieczki rowero-
we. Nigdzie jednak nie można zapomnieć 
o BEZPIECZEŃSTWIE... 
 Wiadomo, że czasem, choć przestrze-
gamy wszystkich zasad, zdarza się jakiś 
niespodziewany wypadek. Zuchy już 
wiedzą co robić, gdy stanie się coś złego. 
Przypominamy jednak:
999 – POGOTOWIE
998 – STRAŻ POŻARNA
997 – POLICJA
112 – CENTRUM POWIA-
DAMIANIA RATUNKOWEGO

 Wiadomo, że nie zawsze trze-
ba dzwonić na wymienione wyżej nu-
mery, gdy zdarzy się jakiś wypa-
dek. Czasem sami potrafimy pomóc... 
KRWOTOK Z NOSA: To wcale nie jest 
takie straszne jak może wyglądać. Każdy 
na pewno nie raz się z tym spotkał. Na po-
czątek trzeba delikatnie wydmuchać nos. 
Następnie pochylamy głowę do przodu, 
a na kark i nos dajemy zimne okłady (na 
przykład mokry ręcznik). 
STŁUCZONE KOLANO: Czy to podczas 
biegania, czy jazdy na rolkach o upadek 
nie trudno. Czasem oprócz siniaka poja-
wia się też troszkę krwi. Ci robić? Przede 
wszystkim nie panikować. Zuchy są dzielne, 

więc zaciskają zęby i nie płaczą. Idziemy 
do łazienki i lejemy kolano zimną wodą. 
Następnie wycieramy, naklejamy plasterek 
i gotowe. Parę tygodni i nie będzie nawet 
śladu po ranie.  
ROZCIĘTY PALEC: Robiąc sałatkę owo-
cową, czy bawiąc się na dworze łatwo o 
skaleczenie. Postępujemy podobnie jak 
przy stłuczonym kolanie, czyli zimna 
woda i plasterek. Jeśli rana jest więk-
sza, zakładamy na nią gazę i zawijamy 
bandażem. 
SZANOWNY PAN KLESZCZ: Wyciecz-
ki do lasu są bardzo ciekawe. Można po-
słuchać śpiewu ptaków, zobaczyć wiele 
gatunków drzew, zebrać borówki, czy je-

żyny, a czasem nawet... spotkać Pana 
Kleszcza. Znajomość z nim nie jest 
zbyt wspaniała, więc lepiej od razu 
zapobiegać. Wychodząc na leśną wy-
cieczkę nie można zapomnieć o zasto-

sowaniu środka przeciw kleszczom. Jeśli 
to jednak nie pomoże i 
Kleszcz będzie chciał 
się z nami zaprzyjaź-
nić, to trzeba pamiętać 
o kilku zasadach. Nie 
smarujemy go niczym 
(żadne maści, kremy 
nie pomogą,a  nawet 
mogą zaszkodzić). 
Sami go dnie dotyka-
my, informujemy szyb-
ko rodziców, oni na 
pewno będą wiedzieli, 

że należy wyjąć go pęsetą i odkazić miej-
sce ukąszenia, lub skontaktują się z chirur-
giem, który wyjmie go w całości. 
OMDLENIE: Wysoka temperatura w wa-
kacje często powoduje omdlenia. Co zrobić, 
gdy ktoś obok nas nagle traci równowa-
gę...? Jak zwykle- należy zachować spo-
kój. Jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, ktoś 
na pewno pomoże wynieść na zewnątrz 
naszego poszkodowanego (aby zapewnić 
mu więcej powietrza). Rozluźniamy jego 
ubranie i podnosimy do góry jego nogi i 
ręce (tak zwana pozycja czterokończyno-
wa). Krew z rąk i nóg napłynie szybciej 
do serca, gdy będą one wyżej. 

pwd. Monika Kwarciak

Oto kilka zasad, których Zuchy powinny się trzymać:
Czy na wrotki czy na rower – zawsze wkładaj kask na głowę
Jeśli nie ma ratownika – każdy Zuch od wody zmyka!
Skok na główkę Ci się marzy? – Hm. zastanów się dwa razy!
Kosze bardzo proszą dzieci, by wrzucały do nich śmieci! 
Tylko szlakiem wyznaczonym zwiedzaj piękne górskie strony!
Widzisz błyski? Słyszysz grzmoty? – nie miej na spacer ochoty!
Nawet kiedy pada z nieba – opiekuna słuchać trzeba! 
Każdy Zuchy dobrze wie, że chodnikiem chodzi się!
Gdy się kopać chcesz w basenie, musisz iść po pozwolenie!
Pilnuj zuchu druha swego – nie oddalaj się od niego! 

  Na po-
c z ą t k u 
sier pn ia 
młodzież 
z Wado-
wic i oko-
lic mia-
ła szanse 
przenieść 
się do ma-
gicznego 

Zalesia na biwak NAL.. Przez pięć 
pięknych dni mieliśmy szansę powró-
cić do czasów Słowian i Wikingów. 
Codziennie odbywały się bardzo cie-
kawe zajęcia, pokazujące jak żyły w 
tamtych czasach owe ludy. Począw-
szy od zapoznania się z pismem ru-
nicznym, poprzez oglądanie filmu o 
dzielnym Wikingu, wspaniały festi-
wal i spartakiadę, w której zastępy w 
konkurencjach sportowych walczyły o 
wygraną. Każdy uczestnik przywiózł 
ze sobą przebranie Słowiana bądź Wi-
kinga, które prezentowaliśmy na ogni-
sku powitalnym. 
 Powracając do biwaku, nie można 
zapomnieć o wspaniałej kadrze, któ-
ra opiekowała się trzema biwakowy-
mi drużynami, a przede wszystkim 
dniami i nocami starała się, by czas 
spędzony w Zalesiu wspominany był 
jak najlepiej!! Tak też jest!  Podzięku-
ję jeszcze bardzo paniom kucharkom, 
które przez te pięć dni gotowały na 
wspaniałe jedzonko!
 Mimo „malutkiego” wirusa, jaki 
niespodziewanie nam towarzyszył, 
z pewnością biwak NAL będzie jed-
nym z najmilszych, a dla niektórych 
pewnie i najmilszym wspomnieniem 
z tegorocznych wakacji. I na długo, 
długo pozostanie w naszej pamięci.  
A ten kto nie był, niech żałuje..  

trop. Aleksandra Książek
 4 DSTH”Stop”

SIERPIEŃ  2011
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Kariny, Gustawa

Harcerska Akcja letnia
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światła, dzięki projektorowi, pryzma-
towi i foli. Czyli zastosowanie wiedzy 
z lekcji fizyki w praktyce, tylko szko-
da, że w odwrotnej kolejności.
 Ale po co właściwie o tym piszę? Za-
częły się wakacje i wreszcie jest czas 
na realizowanie ciekawych pomysłów 
z drużyną. Oglądając na koniec warszta-
tów spektakl „Zapach słoni po deszczu” 
dostrzegłam, że ta forma pracy została 
zaniedbana, a może być niezwykle wcią-
gającą propozycją dla każdego pionu! 
W spektaklu nie widziałam osobiście 
żadnego słonia i nie usłyszałam żadne-
go słowa, ale mimo to na sali wszyscy 
byli wpatrzeni w biały ekran przez 30 
minut bez przerwy. A co wykorzysta-
li prowadzący? Np. nożyczki, balony, 
otwieracze, dzbanki, latarki, sznurek. 
Wspaniały efekt, niewielkim nakładem, 
każdy zobaczył coś innego i wszyscy 
byli zadowoleni. Wiele wskazówek 
i inspiracji związanych z teatrem cie-

ni można znaleźć w interne-
cie, ale myślę, że każdy może 
uruchomić swoją wyobraźnię 
i stworzyć coś niezwykłego.

pwd. Sonia Knapczyk

 Przypadkowo znalazłam się niedaw-
no wraz ze swoją drużyną na niezwy-
kłych warsztatach. Początkowo, gdy 
usłyszeliśmy o warsztatach teatralnych, 
to reakcja była do przewidzenia… „O 
nie, znów warsztaty teatralne…”.
 A jednak okazało się, że nie miałam 
racji. Jakaś nieznajoma pani, spotkana 
na rynku w Lanckoronie zaprowadzi-
ła nas do Ośrodka Kultury. W środku 
było ciemno. Zostaliśmy podzielenie 
na trzy grupy i zamknięci każda w 
innym pomieszczeniu. W jednej z sal 
na stoliku leżała niewielka makieta 
miasta, niepozorna, z szarego karto-
nu, pozlepiana taśmą. Trafiliśmy jak 
się okazało na warsztaty grupy teatru 

cieni. W sumie, na początku to nawet 
nie wiedzieliśmy, że to makieta mia-
sta, ale po zaświeceniu lampki halo-
genowej i uruchomieniu prozaiczne-
go mechanizmu ze sznurka i śrub, na 
ścianie wyłoniło się misteczko. Prawie 
naturalnych rozmiarów kamienice, cer-
kiew z modlącymi się Żydami, pani 
machająca z okna, sklep i szkoła… To 
takie proste! Wystarczyło tylko świa-
tło i odpowiednie, powolne i dokładne 
ruchy ręki trzymającej lampę.
 W drugiej 
części zajęć 
obserwowa-
liśmy two-
rzenie barw 

NAMIESTNICTWO STARSZOHARCERSKIE I WĘDROWNICZE

ŚWIAT CIENI... I KOlORóW

 Myślę, że warsztaty za-
spokoiły apetyt wszystkich 
uczestników i nasyciły na 
długi czas.   
 W klimacie Zalesia za-
częliśmy nasze gotowanie =  
działanie. Trzeba było naj-
pierw odpowiednio się do 
tego przysposobić. Odkry-
wając role i znaczenie wę-

MAJ  2011
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Filipa, Jakuba

Warsztaty Wędrownicze

drowniczych instrumentów metodycznych, 
dowiedzieliśmy się w jaki sposób pokierować 
rozwój indywidualny, nasz czy wędrownika, 
a także wspólny. Jasne stało się, że na dobry 
początek należy postawić sobie wysoki, ale 
i realny cel, który chcemy osiągnąć.
 Zapadający zmrok wprowadził nas w at-
mosferę przemyśleń nad naszym wędrownic-
twem. Przy blaskach świec, podczas kuźnicy, 
każdy z nas dochodził  to tego, bez czego wę-
drownictwo straciłoby smak.  Był to kodeks 
wędrowniczy, nasze ideały – czyli przypra-
wy, które odgrywają niezastąpioną wartość. 
Bez nich wędrownictwo stałoby się mdłe. 
Gdy znów stanie  się tylko pustym częstym 
gadaniem to „przesolimy”  i nie da to dobre-
go efektu.  Wszyscy mieli czas na własną re-
fleksję nad swoją postawą harcerską.
 Dla ożywienia porwaliśmy się w ferwor 
nocnego gotowania – dyskutowania.  Zmaga-
liśmy się z różnymi  problemami jak demo-

kracja w drużynie wędrowniczej. Na różny 
sposób próbowaliśmy obgadać nurtujące za-
gadnienia postawione przez prowadzącego, 
wykorzystując przy tym mnóstwo dyskusyj-
nych form pracy. Najwięcej kłopotów przy-
niosła sprawa poddana do dyskusji przez dwie 
strony za i przeciw. Odnosiła się ona spotkań 
wędrowników w formie zbiórki, debatowa-
no  czy w tych czasach są potrzebne, mając 
możliwości komunikowania się przez inter-
net.  Silne były argumenty obu stron , choć 
wszyscy byli jednego zdania na ten temat.
 Następnego dnia rozpoczęliśmy kolejne 
„zajęcia ze smakiem”. Wszystkim rozjaśniło 
się działanie naszego namiestnictwa poznając 
działanie „namiestnictwa od kuchni”. Każdy 
wiedział co może od niego oczekiwać   w ja-
kiej sprawie się do niego zwracać oraz jaką 
sam role pełni w nim. Wykonaliśmy analizę 
namiestnictwa oraz wyznaczyliśmy działa-
nia, który chcemy realizować.  Na koniec 
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ

wspólnymi siłami wykonana została 
sałatka owocowa, obrazująca  jak ważna 
jest współpraca wszystkich drużyn. Na-
miestnik obdarował każdego „łyżeczką 
wędrowniczą” pokazując, że ma za za-
danie poddawać odpowiednie narzędzie 
pracy swoim wędrownikom.
 Przybyła do nas instruktorka z refe-
ratu wędrowniczego, aby 
podzielić się swoim do-
świadczenie oraz przedsta-
wić najciekawsze propozy-
cje  „książek kucharskich”. 
Przez dobrą zabawę i  cen-
ne uwagi przekazała nam 
swoje sprawdzone przepisy 

na udane spotkanie z wędrownikami.  
Swoimi zajęciami napełniła wszyst-
kich ogromem pomysłów i otworzyła 
na większą kreatywność. Pokazała pro-
stą drogę, aby oderwać się od rutyno-
wo wykonywanych stałych wzorów na 
zbiórkach, dając nowe możliwości.
 Następna druhna prowadząca zajęcia, 

posiadała wieloletnie doświad-
czenie instruktorskie w różnych 
dziedzinach szkolenia harcerskie-
go oraz pracy z wędrownikami, 
przez co z łatwością zmieniła na-
szą niepewność  co do wyczynu 
w chęć podejmowania wyzwań. 
Uświadomiła jakie możliwości 

daje wyczyn wędrowniczy indywidu-
alny bądź grupowy. Zainspirowani do 
realizacji trudnych celów, zakończyli-
śmy zajęcia pełni energii .
 Ostatnim już etapem warsztatów 
była krótka gra w terenie, w której z 
punktów należało wybrać najbardziej 
korzystne produkty do przyrządzenia 
wykwintnej potrawy. Po niej odbyło 
się obrzędowe zakończenie warszta-
tów. Każdy otrzymał jeszcze  na drogę 
ciasteczko z sentencją. Jednym z nich 
zakończę to opowieść: „Wędrownictwo 
jest jak jedzenie, bez niego nie możesz 
żyć”- myśl namiestnika.

pwd. Dagmara Duda

 Skoro wakacje za nami, to pewnie nikt 
nie myślał o kształceniu i niczym, co jest z 
tym tematem związane… I bardzo dobrze. 
Każdemu należy się odpoczynek i wakacje. 
Pewnie wielu z Was skorzystało z wypoczyn-
ku organizowanego przez ZHP – obozy, bi-
waki, wycieczki. I chciałam zdradzić Wam 
tajemnicę – dzięki takiej formie wypoczyn-
ku można się wiele nauczyć. Zaczynając od 
postawy, systemu pracy, aż po praktyczne 
umiejętności pracy z grupą i w grupie (co 
najważniejsze). 
 Na pewno pamiętacie różne sytuacje, 
w których Wasz drużynowy postąpił aku-
rat w ten, określony sposób, podjął właśnie 
taką decyzję – niekoniecznie odpowiadającą 
wszystkim w drużynie. Dlaczego? Bo tak go 
nauczono lub tak mu podpowiadała intuicja 
– był przekonany, że ma tak właśnie zrobić. 
A później się okazało, że postąpił słusznie, a 
inne decyzje mogłyby być brzemienne w skut-
kach. Zazwyczaj łatwiej nie oznacza lepiej.
 Ale działa to też w drugą stronę – każdy 
drużynowy musi mieć świadomość (pełną!), 
że jest obserwowany, że dla niektórych jest 
wzorem do naśladowania. Taka świadomość 
pomoże zrozumieć mechanizm działania 
podopiecznych. Pomoże też w trudnych 
sytuacjach podjąć decyzję, czasem ciężką 
i niełatwą, ale właściwą.

 Czy jako drużynowy myślałeś kiedyś 
nad własnym zaangażowaniem w to, co ro-
bisz, a właściwie  tworzysz? Pomyśl przez 
chwilę:
 W harcerstwie działasz już od 6 lat. Za-
stępowy, przyboczny, teraz jesteś drużyno-
wym od ponad roku, nie uczestniczyłeś w 
kursie drużynowych, ale Twoja drużyna 
działa bardzo dobrze. W końcu komen-
dantka wysyła Cię na kurs, a właściwie 
zmusza Cię do wzięcia udziału. Nie jesteś 
przekonany, przecież już dużo wiesz, opa-
nowałeś praktykę, po co Ci teoria. Prze-
cież to można nadrobić w każdej chwili. 
No ale dajesz się przekonać, rezygnujesz z 
wakacji ze znajomymi, sam opłacasz część 
kursu, resztę dopłaca hufiec. Jedziesz, ale 
jesteś nieprzekonany. Na kursie wszystko 
się zmienia. Z jednej strony jest Ci łatwiej 
niż innym, bo sporo już wiesz, ale z drugiej 
masz nawyki, które nie pomagają w pracy. 
Wiele osób prosi Cię o pomoc w napisaniu 
prac, opracowaniu materiałów. Pomagasz 
ile możesz. Kadra to widzi i docenia. Masz 
wrażenie, że jesteś dobry w tym co robisz. 
Nadchodzi dzień zakończenia kursu. Masz 
ocenić sam siebie. I co? Musisz stwierdzić, 
ze obok siedzą osoby, które są lepsze, bo 
zrobiły większy postęp. Ty tylko doszkoli-
łeś się z tego, czego nie wiedziałeś. Ale byli 
tacy, którzy przyjechali na kurs bez żadnej 
wiedzy, a po kursie mogą prowadzić dru-
żynę – to dopiero wyzwanie. Po chwili do-

wiadujesz się, że nie wszyscy zaliczają kurs. 
Ty otrzymujesz patent z wyróżnieniem. Ale 
taki sam patent otrzymuje też inna osoba – 
działająca od roku, bez żadnego doświad-
czenia kadrowego, ale za to z wielką cha-
ryzmą. Początkowo nie jesteś przekonany 
do takiej decyzji, ale z czasem rozumiesz 
dlaczego tak się stało. To druga osoba wró-
ci do swojego środowiska, z wielkim zaan-
gażowaniem i sercem założy drużynę i bę-
dzie ją prowadzić przez kilka lat, by póź-
niej objąć funkcję podharcmistrzowską w 
hufcu. A Ty? Również wracasz do siebie, z 
wyróżnieniem. Oczekiwania wobec Ciebie 
rosną. Drużyna nadal działa bardzo dobrze, 
ale coraz częściej myślisz o przekazaniu jej 
komuś innemu. Chciałbyś sprawdzić się w 
innej roli, może jakaś funkcja na szczeblu 
hufca…
 Pomyślcie teraz przez chwilę w której 
roli się odnajdujecie? Która jest lepsza, ła-
twiejsza, prostsza? Który drużynowy przy-
ciągnie do siebie więcej osób po kursie? 
Który będzie się wyróżniał nowatorstwem 
i pomysłowością? Rodzice których harce-
rzy będą mieli lepsze zdanie o harcerstwie i 
będą dumni, że ich dziecko działa w ZHP? 
Wiesz, że to także zależy od Ciebie. Tak czy 
inaczej, w jakiejkolwiek roli się znajdziesz, 
pamiętaj o konsekwencjach. Nie zawsze jest 
tak, jak się wydaje na początku… Liczy się 
włożona praca i serce ;)         

phm. Basia Opoka

OdPOWIEdZIAlNOŚć...
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 W poprzednim artykule postawiłem 
hipotezę, że młodzi uczniowie szkół 
średnich i studenci będący instruktorami 
ZHP, dzięki przynależności do związku 
dążą do wszechstronnego rozwoju swo-
jej osobowości, kształtują swój charak-
ter, realizują życiowe plany, kierując się 
etyką zawartą w Prawie i Przyrzecze-
niu harcerskim. Sprawdzając ją, opar-
łem się na dokumentacji KSI naszego 
Hufca, przeprowadzonych ankietach 
wśród opiekunów prób i poddających 
się próbie, rozmowach z członkami 
komisji. W sumie przeanalizowałem 
30 kart próby instruktorów zdobywa-
jących stopnie.
 Ilość zadań zapisanych w poszcze-
gólnych kartach nie była równomierna 
i przedstawiała się jak w tabeli obok. 
Średnio w jednej karcie było nieco po-
nad 11 zadań. Najmniejsza ilość to 6, 
największa 18.

 Wykres poniżej uwidacznia, że wy-
pełniający próbę zasadniczo działali w 6 
sferach, ale tylko trzy można traktować 
jako samorealizację zamierzeń przyda-
jących się poza harcerstwem. Stanowią 
one 28,5 proc. całości aktywności kan-
dydata na drużynowego (linijka 1,2 i 4 
wykresu). Pozostała aktywność, choć 
zapewne satysfakcjonująca, najczęściej 
nie ma wpływu na dalsze edukacyjne 
lub zawodowe losy kandydatów.
 Ten wykres pokazuje jak zadania 
z karty próby zostały faktycznie zreali-
zowane. Widać, że tylko zadanie „samo-

kształcenie harcerskie” przez wszystkich 
zostało zrealizowane w 100 %, co nie 
dziwi, bowiem jest ono niezbędne do 
wykonania dwóch pierwszych zadań.  
 Z pozostałych najbardziej „ucierpia-
ły” „samokształcenie pozaharcerskie” 
i „nabycie uprawnień”, jakby mając do 
wyboru co ograniczyć, realizujący próbę 
ograniczali samorealizację w sferze nie 
harcerskiej. A właśnie pod tymi dwo-
ma hasłami kryły się takie zadania jak: 
nauka gry na instrumentach, nauka ję-
zyków obcych, turystyka, różnego ro-
dzaju kursy, turnieje sportowe, udział 
w kołach zainteresowań itp. Wniosek 
stąd płynie taki, że w hierarchii waż-
ności zadania stricte harcerskie były 
ważniejsze, co dla mnie jest dowodem 
dojrzałości kandydatów na instruktorów 
– jak już być instruktorem to dobrym!
 W kartach próby ani na wykresie tego 
nie ma, jednak z rozmów w trakcie po-

stępowania przed KSI wy-
nikało, że powodem ogra-
niczenia wykonania zadań 
był brak czasu, zmiana 
okoliczności zewnętrznych 
(np. godziny kursu języ-
kowego kolidowały z pla-
nowanymi zbiórkami dru-
żyny) lub wewnętrznych 
(planowany kurs okazy-
wał się nieciekawy), finan-

sowych (niekoniecznie po stronie instruk-
tora np. wycieczki nie było, bo okazała 
się za droga i rodzice nie sfinansowali 
jej dzieciom) oraz bliżej niesprecyzo-
wanych („jakoś 
tak wyszło”). 
Oczywiście ta-
kie modyfika-
cje są dozwolo-
ne, jeżeli nie są 
zbyt duże, więc 
KSI przyjmo-
wała je ze zro-
zumieniem. 

 Do powyższych uwag trzeba dodać 
jeszcze jedną – część planowanych zadań 
została zamieniona na inne. Na zasadzie 
kompensacji zostały zaliczone. Było ich 
36 tj. 10,77 %, czyli średnio 1,2 zadania 
na osobę w badanej grupie. W większo-
ści dotyczyły spraw harcerskich, dlate-
go ich nie analizuję. Nie spotkałem się 
z opinią kogokolwiek stającego przed 
komisją, że nie jest zadowolony ze swo-
jej próby. Każdy był zadowolony, a owo 
zadowolenie wypływało nie tyle z po-
czucia, że problem „ma już z głowy”, ale 
że zrobił tak wiele. Kilku próba dopiero 
„rozpędzała” w pracy. Kreślili ambit-
ne plany na przyszłość, twierdzili, że 
wiele rzeczy dopiero zaczęli naprawdę 
poznawać i że one ich zafascynowały. 
4 osoby wspomniały, że zrobiły więcej 
niż napisały w karcie, ale nie napisały 
o tym , bo „nie będą się chwalić!”
 Badana grupa to 30 osób - z czego 21 
to kobiety, 9 mężczyźni. Wiek 17-25 lat, 
średnia wieku 20 lat, staż instruktorski 
od 1- 6 lat, średnio 2,5 roku. Posiadany 
stopień – stopni harcerskich 16, instruk-
torskich (czyli „przewodnika”) 10, bez 
stopnia 4. Zawód – 18 uczniów szkół 
średnich, 7 studentów, 2 nauczycieli, 2 
pracujących, 1 bezrobotny. Tyle można 
wyczytać z karty próby lub informacji 
zdobytych w drodze rozmowy. 
 Wniosek: typowy instruktor w okre-
sie próby to najczęściej kobieta w wieku 
około 20 lat świeżo po maturze z kilku-
letnim członkostwem w ZHP (ma jakiś 
stopień). No i ma plany życiowe, w któ-
rych harcerstwo znalazło swe miejsce. 
Cdn.

hm. Zbigniew Herzyk 

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

iNsTRuKTORZy ZHP  
ASPIRACJE, OCZEKIWANIA, PlANy. CZ.2
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 Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu 
przez Fundację Światowe Jamboree z fun-
duszy FIO 2011 na działania polskiego 
kontyngentu na 22. Światowe Jamboree 
Skautowe w Szwecji, mamy możliwość 
włączenia się w realizację interesującego 
projektu „Polish Scouting: Be The Chan-
ge!”. Dotyczy on lokalnych działań zastę-
pów na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju 
oraz edukacji międzykulturowej. W ramach 
projektu zostało zorganizowane szkolenie 
(podczas spotkania kadry kontyngentu na 
22. Światowe Jamboree). Przygotowane 
zostały również materiały promocyjne do 
Namiotu Polskiego oraz wyprawka kon-
tyngentu. 
 Opracowany został pakiet aktywizują-
cy, by zachęcić harcerzy i instruktorów do 
realizacji zadań związanych z osiąganiem 
Milenijnych Celów Rozwoju. Jamboree jest 
doskonałym miejscem do nawiązania zna-
jomości z różnych stron świata, dzielenia 
się swoimi pasjami z innymi, poznawania 
nowych miejsc i kultur. Stwarza okazję 
do poznawania zawiłości współczesnego 
świata i globalnych problemów oraz szu-
kania rozwiązań. Miejscem, gdzie można 
spotkać wielu ciekawych ludzi i organiza-
cji oraz wziąć udział w warsztatach doty-
czących zagadnień globalnych jest Global 
Development Village. 
 Zachęcamy was do przeczytania pa-
kietu, zwłaszcza tego o Milenijnych Ce-
lach Rozwoju (MCR). Spróbujcie znaleźć 
czas w zastępach i zastanowić się, w jaki 
sposób możecie zrealizować zadania zbli-
żające nas do osiągnięcia MCR. Będzie-
cie mieć mnóstwo okazji na Jamboree, by 
zrobić wywiad ze skautami z różnych stron 
świata, poznać kogoś, kto opowie wam o 
realiach życia w innym klimacie, po dru-
giej stronie naszej planety. Może uda się 
wam zrealizować jakiś ciekawy projekt po 
powrocie do Polski? 
 Nie jedziesz na Jamboree? Nie szko-
dzi! Możesz skorzystać z pakietu Join-In-
Jamboree, gdzie znajdziesz materiały za-

chęcające do przyłączenia się do Jamboree 
w przeróżny sposób bez wyjeżdżania z Pol-
ski. Dowiesz się wielu ciekawych rzeczy 
na temat Jamboree, Szwecji, szwedzkich 
zwyczajów, poznasz ulubione skautowe 
zabawy Szwedów i wiele innych aspektów 
życia tego skandynawskiego kraju. 
 Poza tym zachęcamy do zajrzenia do 
drugiej części pakietu i zmieniania świa-
ta na własnym podwórku - zapraszamy do 
wzięcia udziału... w konkursie! 
 Tak, tak, ogłaszamy KONKURS! Mogą 
w nim wziąć udział zastępy, które jadą na 
Jamboree, jak i te, które się nie Jambo nie 
wybierają. By wziąć udział w konkursie 
należy stworzyć blog, na którym będziecie 
umieszczać zadania realizowane na pod-
stawie tych dwóch pakietów (JiJ + MCR). 
Szczegóły (i regulamin) na podstronie 
projektu: http://www.jamboree2011.zhp.
pl/be-the-change.html
 Odwiedź nas na Facebooku: 
h t t p s : / / w w w. fa c e b o o k .c o m / p a -
ges/Pol ish-Scout ingBe-the-chan-
ge/222989104412248

Fundacja Światowe Jamboree
 

REGULAMIN KONKURSU „Polish Sco-
uting: Be the change!” Organizowanego przez 
Fundację Światowe Jamboree przy wsparciu 
finansowym FIO 2011

 1. Organizatorem „Konkursu” jest  Fundacja 
Światowe Jamboree, ul.  Konopnickiej 6,  00-
941 Warszawa 
2. Konkurs trwa od 1 lipca do 15 listopada 
2011 r. 
3. W Konkursie może wziąć udział każdy za-
stęp reprezentujący Związek Harcerstwa Pol-
skiego na 22. Światowym Jamboree Skauto-
wym w Szwecji, oraz każdy zastęp harcerski, 
starszoharcerski i wędrowniczy nieuczestni-
czący w Jamboree.
4. Konkurs skierowany jest do zastępów dru-
żyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrow-
niczych Związku Harcerstwa Polskiego. 
5. Celem konkursu jest edukacja globalna i 
międzykulturowa w zakresie osiągania Mile-
nijnych Celów Rozwoju i aktywizacja środo-
wisk harcerskich do działań lokalnych na rzecz 
MCR w oparciu o przygotowany pakiet akty-
wizujący „Polish Scouting: Be the change”.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i  
bezpłatny.

7. W Konkursie biorą udział harcerze jako 
zastępy. 
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 
uruchomienie bloga/podstrony informującej 
o działaniach zastępów w ramach konkursu i 
przesłanie linku na adres: ekologia@zhp.pl do 
dnia 15.09.2011 r.  
9. Konkurs będzie przebiegał jednoetapowo, 
jednak zostaną rozdane nagrody w dwóch ka-
tegoriach: dla zastępów, które uczestniczyły 
w Światowym Jamboree Skautowym oraz te 
które nie uczestniczyły w Jamboree.
10. Oceniana będzie ilość , jakość oraz pomy-
słowość działań lokalnych związanych z osią-
ganiem Milenijnych Celów Rozwoju ORAZ 
działań związanych z Join In Jamboree sys-
tematycznie i w ciekawy sposób opisywanych 
na blogu. Elementy multimedialne związane z 
konkursem (zdjęcia, filmy, skany wycinków z 
gazet, wywiadów, nagrania z lokalnych stacji 
radiowych) będą dodatkowym atutem.
11. Działania w ramach konkursu mogą być 
realizowane do 20 listopada 2011 r. Działania i 
wpisy na blogach/podstronach po tym dniu nie 
będą oceniane.
12. Na stronie powinna się znaleźć adnotacja o 
składzie zastępu, zastępowym i drużynowym 
(opiekunie drużyny).
13. W skład jury oceniającego wejdą: koordy-
nator projektu, specjalista z edukacji global-
nej, przedstawiciel organizacji pozarządowej 
zajmującej się wolontariatem, fotograf oraz 
grafik/plastyk. Jury dokonana oceny prac do 
dnia 30.11.2011 r.
14. Nagrodą w konkursie jest 3-dniowy biwak 
(z 2 noclegami) dla zastępu w Tatrach. Uczest-
nicy będą mieli zapewniony przejazd do i ze 
schroniska, wyżywienie, noclegi oraz pro-
gram. Biwaki te odbędą się w grudniu 2011, 
w terminie ustalonym wspólnie z wygranymi 
zastępami. 
15. Oficjalne rezultaty Konkursu zostaną opu-
blikowane na podstronie internetowej projek-
tu: http://jamboree2011.zhp.pl/be-the-change.
html 1 grudnia 2011 roku.
Do zwycięskich zastępów zostaną wysłane in-
formacje e-mailem oraz zostaną powiadomio-
ne telefonicznie 1 grudnia 2011.
21. Decyzje Jury są ostateczne.
22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
innego podziału puli nagród oraz zmiany licz-
by nagrodzonych.
 
Pytania? Niejasności? ekologia@zhp.pl

NOWy PROJEKT Z OKAZJI 22. ŚWIATOWEgO JAMBOREE SKAUTOWEgO 

POlISH SCOUTINg: BE THE CHANgE!

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZAGRANICZNYCH HUFCA
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