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Druhny i druhowie!
 Przed Wami kolejny numer Harcu-
sia, a w nim wspomnienia imprez 
ostatnich dwóch miesięcy: Zawody 
narciarskie, Festiwal Kultury Har-
cerskiej, Rajd Powitania Wiosny, 
a także podsumowanie Nieobozo-
wej Akcji Zimowej. Ponadto na-
miestnictwo zuchowe wspomina 
swój Biwak Wiosenny, namiestnik 
harcerski zaprasza do szykowania 
dokumentacji na Zlot Drużyn Huf-
ca Ziemi Wadowickiej,  harcerze 
starsi zachęcają do udziału w JOTT,  
a wędrownicy do otwierania stop-
ni HO oraz HR, a także do udzia-
łu w Watrze Wędrowniczej 2011. 
Ponadto wraz z hm. Zbigniewem 
Herzykiem możemy zastanowić się 
nad sensem zdobywania stopni in-
struktorskich, a phm. Ania Waga 
przedstawia program HoHo oraz 
konkurs na logo JOTT, ponadto 
phm. Basia Opoka wyjaśnia dla-
czego dyskusja jest ważnym ele-
mentem każdego Kursu i nie tylko. 
Jak widzicie w tym numerze każdy 
znajdzie coś dla siebie więc zachę-
cam do lektury.

pwd. Basia Łopata
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OD REDAKTOR NACZELNEJ

Znajdziesz nas też na:

http://wadowice.zhp.pl/

w następnym nu-

merze:
3 maj
zlot
kurs hkr
warsztaty wędrow-

nicze
wiele innych...

Informujemy, że reje-stracja patroli na In-augurację Roku Harcer-skiego ZHP Chorągwi Krakowskiej 2011/2012 Pojutrze w Podgórzu jest już możliwa

więcej na 
w w w. k r a kow s k a .zhp.pl

Weź udział w kon-

kursie 
HARC-FOT 

szczegóły na 
www.krakowska.

zhp.pl

Najtrudniej być po-

rządnym człowiekiem, 

gdy nikt nie widzi. 

Stefan Mirowski

‘’Aż wreszcie zbudzili, 
powiedli w las
Do światła małego ogniska
Krąg powagi otoczył nas
I ziemia stała się bliska.
Wszystkie słowa chwytała noc
Zostały tylko te męskie:
„Na słowie harcerza” 
- pamietasz to,
To przyrzeczenie harcerskie.’’

‘’Nie żyjemy po to, aby za-
chować swe życie możliwie 
jak najdłużej, lecz po to, aby 
spełnić zadanie, które zostało 
nam przeznaczone…’’
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 Już prawie półtora miesiąca mija od 
Festiwalu Kultury Harcerskiej w Zebrzy-
dowicach. Myślę, że śmiało mogę napisać, 
że był to niezwykły czas. Blisko 250 osób z 
19 drużyn w niewielkiej szkole w Zebrzy-
dowicach. Jako organizatorzy byliśmy za-
skoczeni zainteresowaniem, nie spodzie-
waliśmy się takiej ilości uczestników.
 Przed festiwalem słyszałam: „Na festiwa-
lu tyle rzeczy chcecie zrobić? Ale tak nigdy 
nie było!”. No właśnie! Tak nigdy nie było. 
Program, owszem, był dużym wyzwaniem, 
bo był bardzo bogaty jak na trzydniowy bi-
wak z taką liczbą uczestników. I 15 osób 
które miały to wszystko zrobić.
 Wszystko to do słów poety Jerzego Ha-
rasymowicza: „Zostanie tyle gór”. Drugim 
festiwalowym miejscem był budynek Cen-
trum Kultury w Kalwarii, gdzie odbywały się 
występy drużyn. Pierwszego dnia występy 
w kategorii piosenka harcerska, a drugiego 
drużyny zmagały się z piosenką górską. Go-
śćmi Festiwalu byli: Burmistrz Miasta Kal-
waria Zebrzydowska Zbigniew Stradomski 
oraz Wiceburmistrz Halina Cimer.
 Wieczór nie oznaczał zakończenia festi-
walu – wręcz przeciwnie. Po powrocie do 
szkoły w Zebrzydowicach harcerze starsi 
i wędrownicy mogli odwiedzić festiwalową 
kawiarenkę Fudżi-san, gdzie skosztować 
można było ciasteczek z wróżbą i oczywi-
ście napić się dobrej herbaty. Prócz tego 
chętni oglądali przegląd filmów górskich 
w ramach  „The Mountains Cinema”.

Sztuk różnych festiwal
 W sobotę przedpołudniem odbyły się 
warsztaty artystyczne: granie na własnym 
ciele, fireshow, warsztaty kultury Łemków, 
orgiami, plastyczne, malowanie twarzy, 
malowanie na szkle. W tym samym czasie 
reprezentacje drużyn tworzyły prace w ra-
mach konkursu sztuk plastycznych pt. „Co 

tam komputer, chodźmy w góry!”. Odbył 
się także konkurs recytatorski „Wszystkie 
wiersze są w bukach” oraz konkurs literac-
ki „Wokół góry, góry i góry!”. A na „Spo-
tkaniu Ludzi Gór” gościł Klaudiusz Duda, 
opowiadając o swoich wyprawach. Poka-
zał m.in. zdjęcia z podróży do Meksyku. 
Drużyny musiały przygotować nie tylko 
piosenki, ale także każda z drużyn miała 
za zadanie przywieźć swoje zdjęcie z gór. 

Piosenka górska i Siudma Góra
 Druga część przeglądu 
piosenki odbyła się w so-
botę popołudniu. Tym ra-
zem drużyny prezentowa-
ły się w kategorii piosen-
ka górska. Po występach 
odbył się pokaz Fireshow  
w wykonaniu zespołu tan-
cerzy ognia na korcie te-
nisowym przy obiekcie 
noclegowym „Radwanita”, a następnie 
(po chwili… oczekiwań) koncert zespołu 
Siudma Góra z Katowic. Zespół wykony-
wał głównie swoje autorskie piosenki, w 
klimatach muzycznych folk i poezja śpiewa-
na, ale na koniec wspólnie z publicznością 
zaśpiewali piosenki zespołu Wolna Grupa 
Bukowina.
 I choć na scenę 
wyszli przerażeni, 
widząc w pierw-
szym rzędzie zgraję 
biegających i roz-
krzyczanych zusz-
ków, to przyzna-
li na koniec, że po 
koncercie widzą, że 
harcerstwo ma na-
dal wielką moc.

Finał Festiwalu
 Jury podsumowało festiwalowe konkur-
sy, a zdobywcy pierwszych miejsc mogli 
jeszcze raz zaprezentować się na scenie. 
Najlepsze okazały się: 3 GZ „Ekoludki” 
ze Stanisławia Dolnego, 7 DH im. Armii 
Krajowej z Krzęcina, 6 DSTH „Dioryt” ze 
Stanisławia D., 3 DW „Altair” z Kalwarii. 
Laureatkami konkursu recytatorskiego zo-
stały: Klaudia Wąsowicz (zuchy), Joanna 
Kudła (harcerze), Monika Lurka (harcerze 
starsi) i Żaneta Grajny (wędrownicy). Na-
tomiast w konkursie literackim zwyciężyła 
Katarzyna Bednarczyk. Zgodnie z obietni-
cą z festiwalu – w „Harcusiu” publikujemy 
nagrodzone wiersze.
 Wieczorem w szkole w Zebrzydowi-
cach długo jeszcze rozbrzmiewał śpiew 
i dźwięki gitar, bębnów, harmonijek. Na 
koniec Festiwalu, w niedzielę, odbył się 
apel pożegnalny oraz rozdanie dyplomów i 
nagród. Oczywiście jeszcze raz na koniec 
wszyscy zaśpiewali piosenkę festiwalo-
wą: „Zostanie tyle gór ile udźwignąłem 
na plecach, zostanie tyle drzew ile nary-
sowało pióro”.
 Ale nawet najlepszy program jest nie 
do zrealizowania bez ludzi. Dlatego jesz-
cze raz bardzo dziękuję druhnie phm. Basi 
Opoce oraz druhowi hm. Marcinowi Hom-
lowi – komendzie festiwalu. Osobom za-
angażowanym w program, prowadzącym 
zajęcia, a przede wszystkim Gosi Czarniak, 
Paulinie Śmiech i Dominikowi Szymu-

siowi. A na ko-
niec całej  mojej 
drużynie za ka-
wał dobrej robo-
ty. A wszystkich 
uczestników pro-
szę o zachowanie 
samych dobrych 
wspomnień z fe-
stiwalu:). 

I do zobaczenia na szlaku!

Pwd. Sonia Knapczyk
8 Drużyna Starszoharcerska „Aquarius”

im. Siostry Izabeli Łuszcz-
kiewicz z Zebrzydowic

ZESPÓŁ PROGRAMOWY 
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 Druhny i druhowie, pod-
czas Festiwalu Kultury Har-
cerskiej zostały podsumowane 
programy Nieobozowej Akcji 
Zimowej przygotowane przez 
poszczególne namiestnictwa.  
Zgodnie z założeniami pro-
gramowymi z każdego na-
miestnictwa został wybrany 
jeden zastęp, dla którego Hu-
fiec Ziemi Wadowickiej ufun-
duje nagrodę za udział w NAZ 
i zajęcie I miejsca.
Zastępy które zostały wyróż-
nione to:

1. 3GZ „Ekoludki” 
namiestnictwo zuchowe

2. 1WPDH „Wagabunda”
namiestnictwo harcerskie

3. 8 DSTH „AQUARIUS”
namiestnictwo  

starszoharcerskie

4.  PDW „To nie my” 
namiestnictwo wędrownicze

    W nagrodę każdy zastęp 
otrzymuje bilety do kina w Wa-
dowicach na dowolnie wybra-
ny film / bajkę. Nagrodę nale-
ży wykorzystać najpóźniej do 
końca sierpnia 2011. Przed re-
alizacją nagrody zastępy pro-
szone są  o kontakt z Komen-
dantem Hufca w celu ustalenia 
kwestii formalnych.

phm. Aneta Homel
Zastępca Komendanta Hufca 

 ds. programowych

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

 Dnia 12 III z piskiem opon 
wyjechała nasza reprezentacja 
narciarsko-snowboardowa... 
 A gdzie? Na zawody! A do-
kładniej  na XX Jubileuszowe 
Harcerskie Mistrzostwa Polski w 
narciarstwie zjazdowym o Puchar 
Przechodni Przewodniczącego 
ZHP hm. Adama Massalskiego 
w Lubomierzu. Nasz hufiec god-
nie reprezentował męski skład:
-dh. Marcin Homel
-dh. Bartek Gawęda
-dh. Maciej Gracjasz
-dh. Michał Gracjasz
-dh. Mikołaj Janik
 Po dotarciu na miejsce przywi-
tało nas słoneczko, bezchmurne 
niebo i .... BŁOTO. Całe morze 
błota, które powstało na skutek 
topnienia pokrywy śnieżno-lo-
dowej zalegającej na stoku.
 Lecz taki mały detal (nie pa-
miętam jak się pisze synonim 
na sz) nie był w stanie zepsuć 
naszych humorów, ani atmosfery 
panującej w całym ośrodku za-
atakowanym przez harcerzy.
Dalej: Zapisy -> Jemy po ka-
napce -> Testujemy stok i... 
->DO BOJU!
 Dwa zjazdy gigantowe zain-
augurowane przez zjazd  Prze-
wodniczącego ZHP hm. Adama 
Massalskiego (ja w tym czasie 
się opalam i robię piękne foci-
sze). Kilka upadków, trochę po-

wyrywanych tyczek, trochę łez 
wśród młodszych zawodników 
i już mamy wyniki:
Młodzicy:
- dh. Michał Gracjasz 
miejsce IV
Seniorzy:
-dh. Marcin Homel  
miejsce IV
Juniorzy młodsi:
-dh. Bartosz Gawęda 
miejsce II
-dh. Maciej Gracjasz 
miejsce I i oficjalne harcerskie 
mistrzostwo Polski
+ Drugie miejsce w zawodach 
drużynowych

 Pożegnanie, posprzątanie, pie-
rogi z borówkami i wracamy do 
domu szczęśliwi i po darmowych 
zabiegach w spa (kąpiele błotne).
Widzimy się za rok, oczywiście 
w większym gronie!

Ćwik Mikołaj ,,Opos” Janik

N
A

Z
  

N
A

Z
  

P
od

su
m

ow
an

ie
 N

ie
ob

oz
ow

ej
 A

kc
ji

 Z
im

ow
ej

  
 N

A
Z

  
N

A
ZHURRA!  
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 W dniach 15-17.04.2011 odbył 
się XXV Rajd Powitania Wiosny w 
tym roku organizowany był przez 
3 DSTH „Huraggan”. Tym razem 
gościlśmy w ZSP nr 2 w Wadowi-
cach, a trasa wiodła przez okoliczne 
górki i góry. Podczas tegorocznego 
Rajdu mogliśmy poznać postacie 
fantastyczne.

 Po przybyciu w piątek ok. godz. 
18:30 odbył się apel powitalny. Po 
nim był kominek, na 
którym każda dru-
żyna prezentowała 
piosenkę z wymy-
ślonym przez siebie 
tekstem o bohate-
rach fantastycznych 
na melodię harcerską 
oraz jedna lub wię-
cej osób z drużyny 
wcielały się w role postaci fanta-
stycznych i opowiadały o sobie i 
swojej drużynie. Po kominku od-
była się gra nocna. Po powrocie dla 
chętnych zorganizowano śpiewanki 
oraz można było obejrzeć film.
 Nazajutrz po godz. 9 wyruszy-
liśmy na trasę rajdu. Była ona cu-
downa - tyle wspaniałych widoków.  
Po drodze wykonywaliśmy zadania, 

m.in.: walczyliśmy mieczami, jak 
w „Gwiezdnych Wojnach”, udzie-
laliśmy pierwszej pomocy, szuka-
liśmy ukrytego jedzenia.  Góry ja-
kie zdobył każdy z nas to: Dzwo-
nek, Iłowiec, Łysa Góra, a harcerze 
starsi i wędrownicy mogli jeszcze 
podziwiać uroki „Bliźniaków”. 
 Po powrocie zjedliśmy pyszny 

żurek. Część osób wykonywała 
palmę wielkanocną z materia-

łów zebranych 
na trasie. Na-
stępnie zebra-
liśmy się na sali 
gimnastycznej. 
Każda drużyna 
wybierała jedną 
osobę - pionka, 
który grał w grę 
planszową. Każ-

dy element gry zawierał pytanie z 
kategorii harcerskiej lub na temat 
książki o Hobbicie. Na pytania od-
powiadały całe drużyny.  

     Wieczorem odbył się seans fil-
mów o przygodach rodem z Hob-
bita, które każda drużyna miała 
wcześniej przygotować. Po sean-
sie dla wytrwałych i niezmęczo-
nych zorganizowano śpiewanki, a 
Ci, którzy byli zmęczeni, zapadli 
w głęboki sen.

 Następnego dnia rano udaliśmy 
się z palmami do Kościoła na Mszę 
Świętą. Po Mszy odbył się apel. 
Podczas jego trwania nasza dru-
żyna (PDSTH „Stop”) zamknęła 
okres próby i otrzymała nr 4 ;)
 Jubileuszowy, bo XXV Rajd 
Powitania Wiosny, można uznać 
za udany. Myślę, że każdy z nas 
spędził na nim miłe chwile.
Dziękujemy organizatorom ;)

sam. Sylwia Gibek

XXv RAjD POWiTANiA WiOsNy

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Każda drużyna wybierała 
jedną osobę - pionka, któ-
ry grał w grę planszową. 
Każdy element gry zawierał 
pytanie z kategorii harcer-
skiej lub na temat książki o 
Hobbicie. 
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 Wiosna w naszym namiestnictwie 
zagościła na dobre. Żeby jednak po-
witać ją oficjalnie, postanowiliśmy 
wybrać się na Biwak Wiosenny :)  

 Tym 
r a z e m 
spotka-
liśmy się 
w Narni. 
O c z y -
w i ś c i e 
dzielne 
z u c h y 

uratowały naszą krainę przed złym 
Mirazem! To nie było jednak takie 
proste... Czasu było bardzo ma-
lutko, a tyy-
yyyle rzeczy 
musiel iśmy 
przygotować! 
Jak wiadomo, 
dobra kondy-
cja jest bardzo 
istotna, więc 
musiel iśmy 
trochę nad nią 
popracować, a 
wszyscy wiemy, że najlepszą metodą 
na rozruszanie kości jest TANIEC. 
Tak też nauczyliśmy się układu i po 

kilku próbach doskonale dawaliśmy 
radę :-) 
 Na spotkanie z Mirazem zapro-
siliśmy mnóstwo stworzonek za-
mieszkujących Narnię. To również 
nie było takie proste, ale po kilku 
minutach namowy udało nam się 
przekonać naszych leśnych przyja-
ciół do udziału w spotkaniu. 
 Na szczęście wszystko dobrze się 
skończyło. Noooo, ale jakby inaczej, 
w końcu co ZUCH, to ZUCH :-)

 Aby nie było nudno, zamieszcza-
my pio-
sen kę! 
N i e c h 
z i m a 
wie, że 
nikt te-
raz jej tu 
nie chce, 
d l a t e -
go śpie-
wajmy ją 
wszyscy 
tak gło-
śno jak 
potrafi-
my! 

WiOsNA W NAsZym NAmiEsTNiCTWiE

NAMIESTNICTWO ZUCHOWE I STARSZOHARCERSKIE

1. Coraz dłuższe dni nastają, sro-
ga zima odjechała. 
A do życia powolutku budzi się 
przyroda cała. 

Ref: Na gałązkach pełno bazi, 
zielenieją krzewy, drzewa. 
Pachną kwiaty dookoła, 
gdzieś w oddali ptaszek śpiewa. 

2. Porządkować swoje domki,żuczki, 
mrówki, zaczynają. 
Cieszą się, że przyszła wiosna, brzuszki 
w słonku wygrzewają. 

Ref: Na gałązkach pełno bazi, 
zielenieją krzewy, drzewa. 
Pachną kwiaty dookoła, 
gdzieś w oddali ptaszek śpie-
wa. 

3. Najprzyjemniej podsłuchiwać, jak 
przyrody bije serce. 
I na długo zapamiętać wiosny gło-
sów jak najwięcej. 

Ref: Na gałązkach pełno bazi, 
zielenieją krzewy, drzewa. 
Pachną kwiaty dookoła, 

gdzieś w oddali ptaszek śpie-
wa. 

pwd. Monika Kwarciak

 UWAGA! KONKURS!!

 Inspektorat Turystyczno-Krajoznaw-
czy GK ZHP ogłasza konkurs na najcie-
kawsze przedsięwzięcie  organizowane z 
okazji Jamboree on The Trail.
 JOTT – Jamboree on The Trail – Jam-
boree na Szlaku jest corocznie obchodzo-
nym dniem wspólnej wędrówki Świato-
wego Ruchu Skautowego. 
 Każdego roku, w drugi weekend maja, 
skauci z wielu krajów, niezależnie od wie-
ku i miejsca zamieszkania, wyruszają na 
szlak. Zuchy i młodsi harcerze odwiedzają 
lokalną ścieżkę przyrodniczą lub organi-
zują biwak w lesie. Harcerze starsi bada-
ją wybrany szlak wycieczkowy podczas 
zdobywania sprawności, wybierają się na 
wędrówkę, lub odwiedzają interesujące 
miejsca. Wędrownicy 
i instruktorzy organizują dłuższe wyprawy 
lub projekty służby związane z wyznacza-
niem nowych lub odnową zapomnianych 
szlaków. Wszystkim przyświeca jeden cel: 
wędrówka ku lepszej przyszłości przez 

Scauting. W tym roku Jamboree on The 
Trail przypada na 14 maja.
 Warunki konkursu:
Do 30 kwietnia 2011 roku zgłoś działanie, 
jakie podejmiesz ze swoją drużyną. Opisz 
w kilku zdaniach, co planujecie zrobić, 
gdzie będziecie wędrować. Pamiętaj, by 
po wędrówce przysłać nam relację 
z Waszego Jamboree na Szlaku. 
Na elektroniczne kroniki, opisy i relacje, 
filmy i zdjęcia z Jamboree on The Trail 
czekamy do 
30 czerwca 2011 roku. Wybrane relacje 
zaprezentujemy na stronie Inspektoratu 
Turystyczno-Krajoznawczego, a najcie-
kawsze projekty – zwycięzców konkursu 
– nagrodzimy upominkami.
Szczegóły na stronie: www.turystyka.
zhp.pl
Nasz adres: turystyka@zhp.pl

Czuwaj!
pwd. Piotr Łeśko

Inspektorat Turystyczno-Kra-
joznawczy GK ZHP

Pierwsza nagroda w festiwalowym  
konkursie literackim: 
sam. Katarzyna Bednarczyk,  
130 DSTH „Stu Trzydziestu z Mucharza”

Wyruszam tam

Gdy serce rozdarte
I w duszy pustka
Gdy wszystko wydaje się szare
Jest coś co wciąż na nowo zachwyca
To gór tajemnica!
Zabieram więc plecak i wyruszam tam
Gdzie chwila trwa chyba sto lat
Bo tutaj wśród gór, połonin i hal
Cudnie zatrzymał się czas
Zabieram więc plecak i wyruszam tam
Gdzie niebo przystanią dla szczytów
Gdzie księżyc  zasypia w objęciu skał
A motyl zastyga w bezruchu
Zabieram więc plecak i staje na szczycie
A halny mi szepce do ucha, że:
„Góry to piękno, potęga, mistyka
To miejsce, gdzie serce nieba dotyka”
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NAMIESTNICTWO HARCERSKIE

 100 lat to kawał 
historii, to cały wiek; 
to czas, który zda się 
nie mieć końca; to 
jubileusz, który na-
leży godnie i długo 
świętować.

  I właśnie to robimy już od 2007 roku. Zbliżający 
się Zlot Drużyn  Hufca Ziemi Wadowickiej jest dla 
nas kolejną okazją do uczczenia  rocznicy powsta-
nia pierwszych zastępów skautów na naszym terenie,  
miejscem  gdzie to się stało było wadowickie Gim-
nazjum (obecnie 
liceum). Początek 
XX wieku to czas, 
kiedy nauka na tym 
poziomie była eli-
tarna. Na wsiach 
funkcjonowały je-
dynie szkółki po-
wszechne uczące 
czytać, pisać i „ra-
chować”. Korzy-
stały z nich tyl-
ko te dzieci, które 
miały czas wolny 
od prac polowych 
(a zdarzało się to 
nieczęsto). Dzieci 
i młodzież w mia-
stach miała dużo 
lepsze warunki do 
nauki. Po szkole po-
wszechnej, zwłasz-
cza chłopcy, mieli 
szansę uczyć się da-
lej. W gimnazjum 
oprócz lekcji pro-
wadzono wiele za-
jęć dodatkowych: 
muzyczne, teatral-
ne, czytelnicze, tu-
rystyczne, sporto-
we. To właśnie z 
koła sportowego i 
jego sekcji strzeleckiej wywodzili się uczniowie, 
którzy założyli pierwsze zastępy skautów. Byli to: 
Franciszek Graca z kl. VII, Andrzej Pyka z kl. VII 
i Bruno Olbrycht z kl. V.

 A jak to było z waszymi drużynami? Czy znacie 
datę jej powstania, nazwisko pierwszego drużyno-
wego, miejsce pierwszych zbiórek? Czy widzieliście 
najstarsze kroniki, pamiątki? Jeżeli Wasza drużyna 
jest bardzo młoda, dbajcie o wszystkie zapiski, pa-
miątki, dyplomy, róbcie zdjęcia (dotyczy to wszyst-
kich drużyn!). Twórzcie Waszą historię. Przecież ci 
chłopcy z 1911 roku byli takimi samymi młodymi 
ludźmi jak Wy. Mieli swoje pasje, zainteresowania. 
Może nie mając telewizji i komputera, spędzali wię-
cej czasu na wolnym powietrzu, ale tak samo jak Wy 
szukali swojego miejsca w życiu, chcieli robić coś 

niebanalnego, coś dla innych.
 Zadbajcie o historię Waszej dru-
żyny. To Wy ją tworzycie. Gromadźcie 
harcerskie doświadczenia, przeżycia, pa-
miątki. Wykonajcie proporzec drużyny, 
jeżeli takowego nie posiadacie. Dajcie 
pole do popisu kronikarzowi.
    Na zbliżający się zlot przywieźcie eks-
ponaty na wystawkę Waszej drużyny, do-
kumentację programową, ułóżcie piosenkę 
o historii drużyny i 100-leciu harcerstwa, 
bądź zróbcie to w formie scenki, mniej 
lub bardziej śmiesznej. To niektóre z za-
dań przedzlotowych, o reszcie dowiecie 
się z regulaminu.
     Zostawcie coś po sobie w historii har-
cerstwa.  Od czegoś trzeba zacząć dru-
gie stulecie! 

phm. Dorota Sarapata
Namiestnik Harcerski

oCAlIć od zAPomnIEnIA 

 Ocalić od zapomnienia
trzeba pamiątki dawnych lat,

by z trudu harcerskich przeżyć 
w historii pozostał ślad.

Choć starań wymaga to wiele
i nam już sił jest brak -

tak działać nam wszystkim trzeba.
By o tym wiedział świat,
że skauci są, byli i będą -
chociaż się zmienia czas -
bo są potrzebni ludziom:

jak środowisku las,
jak ziemi słońce i woda,

a strudzonemu wiatr,
jak pokój całemu światu,

a zakochanym kwiat.
To, co myśmy przeżyli -

harcerze wczorajszych już zdarzeń -
niech z kart choć wyczytają 
i włączą do swych marzeń

ci młodzi, co po nas przyjdą
i trud podejmą działania.

By historię harcerskiej prawdy
ocalić od zapomnienia.

hm. Genowefa Maga*
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 Oba te stopnie ściśle powiązane 
są z ideami wędrownictwa zawarty-
mi  w symbolice Watry Wędrowni-
czej. Harcerka Orla/Harcerz Orli od-
nosi się do znaczenia płomieni watry, 
a Harcerka Rzeczpospolitej/Harcerz 
Rzeczpospolitej do polan. Mnie 
osobiście realizacja tych dwóch 
stopni dała największą radość 
i satysfakcję z dotychczasowych 
prób. Co konkretnie mi w tym 
pomogło? Odpowiedni wędrow-
niczy wiek, przez który wreszcie 
do końca mogłam zrozumieć idee 
zdobywania stopni. Świadomość, 
tego jakie miejsce zajmuję w har-
cerstwie i czym jest dla mnie bycie 
harcerką? Otworzenie mi oczu przez 
innych, że próba jest też po to, żebym 
mogła dążyć do moich pragnień, roz-
wijać swoją osobę przez niwelowanie 
słabości i pięcie się wzwyż w swoich 
umiejętnościach i pasjach?
 Tak, zapewne to i jeszcze parę in-
nych czynników. Dlatego każdemu 
zdobywającemu te stopnie życzę ta-
kiego świadomego podejścia do spra-
wy, z pewną dojrzałością harcerską, 

bo wtedy naprawdę ten trud włożo-
ny w realizację próby da owoce. Je-
śli podchodzicie to tego, ze stwier-
dzeniem „bo trzeba” z rutynowymi 
założonymi sobie zadaniami, bez 
wewnętrznej chęci wykonania wy-

znaczonych sobie 
celów, to marny 
będzie efekt zdo-
bywania stopnia. 
Ważne jest, żeby 
wiedzieć, że na-
sza próba jest in-
dywidualnym na-
szym programem 
działania dopaso-

wanym do nas przez nas samych ze 
wsparciem opiekuna próby. To nie ma 
być coś, co przy wykonywaniu nie 
da nam radości ani zadowolenia. Też 
nie coś banalnie proste dla nas, bo 
powinno nas to rozwijać i podnosić 
nam poprzeczkę. Pamiętajmy, że to 
nasz rozwój, dlatego nie muszą być 
tam zadania wyłącznie związane z 
naszą działalnością harcerską (na-
sze życie to nie tylko harcerstwo), 
ale również z innym dziedzinami 

naszej aktywności (nauką, hobby, 
pracą, rodziną itd.).
 Najważniejsze co ma do zrobienia 
wędrownik to zorganizowanie własne-
go życia i w tym właśnie nieodzowną 
pomocą służą mu stopnie harcerskie. 
Umożliwiają mu zastanowienie się 
czego pragnie, o czym marzy, czego 
potrzebuje, co chce w sobie rozwijać, 
a co niwelować, a potem znalezienie 
sposobu, żeby to zrealizować.
 Mam nadzieję, że choć trochę udało 
mi się rozjaśnić Wam cel zdobywania 
tych stopni (jeśli coś byłoby nie jasne 
to jak wiecie zawsze możecie o to za-
pytać) i pozwoli to też zachęcić Was 
do realizacji prób. Więcej na ten temat 
możemy porozmawiać indywidualnie 
z osobami chętnymi, bo jak wiecie tego 
wymaga charakter próby na stopnie. 
Kapituła stopni Wędrowniczych stoi 
dla Was otworem, więc jak tylko po-
trzebujecie pomocy albo spotkania 
z kapitułą dajcie znać na mail kapitu-
ły: kapitulawadowice@gmail.com

pwd. Dagmara Duda
Namiestnik Wędrowniczy

Ho, HR - CzylI Rozwój HARCERSkI nA PozIomIE wędRownIkA

NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE

 Referat Wędrowniczy Chorągwi Śląskiej serdecznie zaprasza 
wszystkich wędrowników do wzięcia udziału w największym 
wydarzeniu przygotowanym specjalnie dla Was! Wędrownicza 
Watra to cykliczna impreza skupiająca ogromną liczbę środowisk 
wędrowniczych w całej Polsce, przygotowywana pieczołowicie 
przez wyłoniony w ramach konkursu na organizatora imprezy 
referat. Dla nas – ślązaków – jest to prawdziwe wyzwanie oraz 
świetna okazja do zaprezentowania Wam naszego regionu z zu-
pełnie innej strony! Uzbrójcie się więc w „Pozytywną energię” i 
przybywajcie na ogólnopolski zlot wędrowników!

Termin Wędrowniczej Watry:    
22 – 24 sierpnia 2011 r. – wędrówki,

24 – 28 sierpnia 2011 r. – zlot
Miejsce: Baza harcerska Hufca Jastrzębie Zdrój w Górkach Wiel-
kich (koło Wisły). 
Uczestnicy: Patrole wędrownicze (uczestnicy w wieku 16 – 25 
lat) liczące od 6 do 15 osób (po wcześniejszym uzgodnieniu z 
komendą Watry istnieje możliwość zgłoszenia patrolu przekra-
czającego liczbę 15 osób).
Wpisowe: 45 złotych (czterdziści pięć złotych) od każdego człon-
ka patrolu.
Wpisowe należy wpłacić na konto:               

Chorągiew Śląska ZHP
40-004 Katowice, al. Wojciecha Korfantego 8

PKO BP: 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584 
do dnia 31 maja 2011 r. 

Z dopiskiem: Wędrownicza Watra + nazwa patrolu
Koncepcja programowa:
Koncepcja programowa Wędrowniczej Watry 2011 została opi-
sana w załączniku do regulaminu. Znajdują się tam wytyczne do 
realizacji zadań przedzlotowych.
 O przyjęciu na zlot Wędrownicza Watra 2011 decyduje:
- terminowe zgłoszenie i opłata wpisowego, 
- wykonanie zadań przedzlotowych.
Wędrówki (22 – 24 sierpnia 2011 r.) – Górny Śląsk
 Podczas wędrówek poznacie walory turystyczne oraz kultu-
ralne regionu śląskiego. Chcemy pokazam Wam najpiękniejsze, 
najciekawsze oraz najbardziej ekscytujące miejsca w stolicy ko-
palń i hut w Polsce. Udowodnimy, że nie każdy ślązak „fedruje”, 
nie każda rodzina mieszka w „familoku”, nie żyjemy w kopal-
niach, ani hutach, a GórnyŚląsk jest pełen pozytywnej energii. 
Podczas wędrówek będziecie mieli okazje otworzyć Wasze dusze 
oraz umysły, a również wytężyć Wasze mięśnie. Wykorzystajcie 
w iście wędrowniczy sposób trasy, które dla Was przygotujemy.
 Zlot: (24 – 29 sierpnia 2011 r.) – Górki Wielkie (koło Wisły).
 Zlot oprócz walorów integracyjnych to świetna okazja do podsu-
mowania całorocznej pracy Waszego wędrowniczego środowiska.

WIĘCEJ INFORMACJI NA:  watra.zhp.pl

wędRownICzA wATRA
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ROZKAZ KOMENDANTA HUFCA

Zwizek Harcerstwa Polskiego Wadowice, dn. 15.04.2011 r. 
Komendant Hufca  
Ziemi Wadowickiej 

Rozkaz L. 05/2011 
 2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwizanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1 Powołuj z dniem 15.04.2011 Wdrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy, zatwierdzam regulamin oraz 
mianuj kierownika kursu druha Piotra Gracjasza  

2.3.1 Powołuj z dniem 15.04.2011 kadr Harcerskiej Gry Terenowej oraz zatwierdzam regulamin. 
Komendantka gry pwd. Małgorzata Pływacz – członek Harcerskiego Klubu Ratowniczego 
„Wadowice”  

2.3.2 Powołuj kadr XXV Rajdu Powitania Wiosny oraz zatwierdzam regulamin.   
Komendant – hm. Marcin Homel  
Z-ca komendant ds. ogólnych  – pwd. Maciej Stopka  
Programowiec – wik Mikołaj Janik 
Druyna Sztabowa – 3 DSTH „Huragan” 
Obony – wik Piotr Gracja 

3. Druyny 
3.2. Zmiany organizacyjne 

3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuj w poczet druyn hufca druyn harcersk działajc przy hufcu  
i nadaj jej numer 4 DSTH „STOP” 

3.3. Zwolnienia i mianowania druynowych 
3.3.1. Zwalniam z funkcji druynowej  2 DH „Herosi” druhn pwd. Małgorzat Pływacz   
3.3.2. Zwalniam z funkcji druynowej  7 DH „Omega” druhn pwd. Klaudi Szczurek   
3.3.3. Mianuj druha Aleksandra Kruka  druynowym 2 DH „Herosi”  
3.3.4. Mianuj druhn sam. Justyn Gaczorek druynow 7 DH „Omega”  

Dzikuj druhnie Małgosi i druhnie Klaudii  za prac i powicenie na rzecz rozwój harcerzy, ycz
druhnom  wielu sukcesów w dalszej harcerskiej pracy oraz pracy zawodowej i yciu osobistym. 

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
przewodnika i dopuszczam do złoenia Zobowizania Instruktorskiego: 
druha Piotra Gracjasza - Szefa Klubu Ratowniczego  – opiekun próby hm. Marcin Homel 

13. Inne 
13.1 Podaj do wiadomoci druhny i druhów którzy ukoczyli kurs druynowych: 

Kurs druynowych zuchowych „Tajemnice Gumisiowej Doliny”: 
Dh. Pwd. Monika Kwarciak  
Dh. Karolina Pasierbek  
Dh. Magdalena Szwarcach 
Dh. Marzena Bieniecka  
Dh. Monika Lurka  
  
Kurs druynowych wdrowniczych „Alma Mater 2011” 
Dh. Agnieszka Kadela 
Dh. Damian Szydłowski 
Dh. Dawid Moskała 

    Czuwaj!  
     /-/ hm. Marcin Homel  
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 Najważniejszym i bezpośrednim 
wychowawcą Związku Harcerstwa 
Polskiego jest drużynowy, czyli chło-
piec lub dziewczyna w wieku 17-20 
lat. To najczęściej uczniowie szkół 
średnich i studenci będący instruk-
torami ZHP. Ich postawy życiowe są 
najistotniejsze w kształtowaniu mło-
dych harcerzy i zuchów.
 Działając muszą pamiętać, że har-
cerstwo dąży do osiągnięcia celu 
wychowawczego za pomocą metody 
wychowawczej. Metoda 
harcerska jest ciągle ak-
tualna i ma swoje miej-
sce wśród nowoczesnych 
koncepcji wychowania. 
Cechy harcerskiej me-
tody - pozytywność, in-
dywidualność, wzajem-
ność oddziaływań, dobrowolność i 
świadomość celów, pośredniość i na-
turalność - określają charakter działa-
nia. Jej znajomość i umiejętność sto-
sowania w pracy wychowawczej jest 
podstawowym obowiązkiem każdego 
instruktora.
 Powyższe uwagi są niezbędne, by 
zrozumieć kim tak naprawdę jest har-
cerz, który chce być instruktorem – wy-
chowawcą innych harcerzy. Gdy staje 
przed Komisją Stopni Instruktorskich i 
przynosi swoją kartę próby nie jest jak 
przysłowiowa „tabula rasa”. Jest w peł-
ni ukształtowanym harcerzem u progu 
dorosłości. Ma w sobie pewien potencjał 
– wiedzy i doświadczenia harcerskiego 
wspomagane dobrymi chęciami i pra-
gnieniem służby. Chce to wszystko prze-
kazać młodszym harcerzom – dzieciom 
ze szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
rzadziej młodzieży ze szkół średnich. 
Równocześnie jednak taki instruktor 
„in spe” patrzy w przyszłość. Szuka swej 
drogi w dorosłe życie. Swego miejsca w 
społeczeństwie. Planując dalszą drogę 
życiową, widzi w niej miejsce dla misji 
ZHP.
 Charakterystyczną cechą jego zacho-
wania będą trzy nierozerwalne zasady 
harcerskiego wychowania: służba, bra-
terstwo, samorealizacja. Te zasady wy-

znaczają kierunek, w którym powinien 
podążać. Musi traktować je jako jedność, 
bo w ten sposób tworzy się „harcerski 
duch” drzemiący w sercu każdego har-
cerza i harcerki.
 Wyniki badań nad harcerskim syste-
mem wychowawczym dowodzą, iż dzieci 
będące zuchami, harcerzami są bardziej 
otwarte na potrzeby innych, a co za tym 
idzie, są o krok dalej pod względem roz-
wojowym od swoich rówieśników nie 
należących do harcerstwa. Tak dzieje 

się między innymi 
dzięki tym trzem za-
sadom, które powo-
dują, że dziecko cią-
gle pracuje nad sobą, 
pomaga innym, ucząc 
się dobrych nawyków 
i z chęcią przebywa w 

gronie zuchów, harcerzy. I nie dzieje się 
tak dlatego, że zuch czy harcerz musi, ale 
dlatego, że chce. Sytuacja ta jest typowa 
dla harcerskiej metody wychowawczej - 
cechuje ją bowiem dobrowolność. Wielka 
przygoda życia nie może odbywać się z 
przymusu, ale powinna wypływać z we-
wnętrznych chęci zucha i harcerza.
Kilka lat temu pisząc pracę  na temat sa-
morealizacji życiowej młodych instruk-
torów ZHP - przeglądając dokumentację 
KSI - zastanawiałem się jakie są aspi-
racje życiowe osób w wieku 17- 24 lat, 
którzy pragną zdobyć stopień instruktor-
ski.  Metodą odpowiedzi na to pytanie 
jest analiza porównawcza założonych 
celów i zrealizowanych zamierzeń w 
okresie jednego roku pracy harcerskiej 
w trakcie realizacji Karty Próby na okre-
ślony stopień.
 Postawiłem wtedy hipotezę, że mło-
dzi uczniowie szkół średnich i studenci 
będący instruktorami ZHP, dzięki przy-
należności do związku dążą do wszech-
stronnego rozwoju swojej osobowości, 
kształtują swój charakter, realizują ży-
ciowe plany, kierując się etyką zawartą 
w prawie i przyrzeczeniu harcerskim.
 W następnych artykułach postaram 
się opisać wyniki tych badań.

hm. Zbigniew Harzyk 

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

iNsTRUKTORZy ZHP  
AsPiRACjE, OCZEKiWANiA, PLANy. CZ.1

„...kim tak naprawdę jest harcerz, 
który chce być instruktorem – wy-
chowawcą innych harcerzy. Gdy staje 
przed Komisją Stopni Instruktorskich 
i przynosi swoją kartę próby (...) jest 
w pełni ukształtowanym harcerzem 
u progu dorosłości...”

 Wydział Zagraniczny poszuku-
je drużyn harcerskich/ szczepów/ 
hufców, które w sierpniu 2011 roku 
przez 3-4 dni przyjmą bytyjskich 
skautów, czyli zorganizują im home 
hospitality. 

 W 22. Światowym Jamboree 
Skautowym w Szwecji weźmie 
udział ponad 4000 Brytyjczyków 
- uczestników, instruktorów, człon-
ków służb zlotowych. Dla tak du-
żej grupy nie znalazłoby się dość 
miejsca u rodzin szwedzkich skau-
tów, stąd pomysł zorganizowania 
tradycyjnego home hospitality w 
różnych krajach Europy, w tym w 
Polsce. 

 Home hospitality - dosłownie go-
ścina w domach, w skrócie HoHo - 
polega na tym, że tuż przed lub po 
obozie, zlocie, jamboree uczestnicy 
tego dużego wydarzenia spędzają 
kilka dni u rodzin, najczęściej ro-
dzin, których członkowie są skau-
tami, dzięki czemu lepiej poznają 
panujące w danym kraju obycza-
je i mogą nawiązać bezpośrednie 
kontakty z rówieśnikami. Taki po-
byt odbywa się na koszt gospoda-
rzy, ale beneficjentami są zawsze 
obie strony, ponieważ nic tak nie 
otwiera na inne nacje, nie przybliża 
nam innej kultury i nie wiąże, jak 
przebywanie pod jednym dachem. 
W tym konkretnym przypadku nie 
bez znaczenia są korzyści wynika-
jące z kontaktu z osobami posłu-
gującymi się językiem angielskim 
jako ojczystym (native speakers). 

 Kilka faktów: Polska jest jed-
nym z 18 krajów, które brytyjski 
Związek Skautowy (TSA) poprosił 
o współpracę przy HoHo. Zaintere-
sowanie naszym krajem jest bardzo 

HOHO  
CZyLi bRyTyjsCy 

SkAUCI w goŚCInIE 
U RODZiN POLsKiCH 

HARCERZy PO  
jAmbOREE 2011
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duże - aż 14 drużyn brytyjskich, czyli 
około 560 skautów - chce przyjechać 
do Polski. Tylko w dwóch innych kra-
jach europejskich będzie ich więcej. 

 Kiedy: bezpośrednio po Jamboree, 
czyli 7-12 sierpnia 2011; a konkret-
nie większość drużyn przyjedzie do 
Polski 8 sierpnia rano, kilka - 7 sierp-
nia o różnych porach dnia, natomiast 
wyjazd nastąpi pół na pół 11 lub 12 
sierpnia. Zdecydowana większość 
drużyn spędzi w Polsce 4 dni - kon-
kretnie tyle będzie miała noclegów. 

 Wjazd do Polski: Gdynia (prom), 
Warszawa (lot) lub Kraków (lot)

 Wyjazd z Polski: Warszawa (lot) 
lub Kraków (lot). Jedna drużyna do-
jedzie do Polski z Berlina i będzie 
wracać przez Berlin (lot).
Sztab UK wspierający akcję HoHo 
będzie stacjonował w Warszawie.  
Wszystkie drużyny brytyjskie skie-
rowane do Polski pochodzą z tere-
nu Anglii. 
Wszystkie drużyny są zorganizowane 
zgodnie z zasadami jamborowymi, 
czyli 36 skautów w wieku 14-18 lat 
+ 4 dorosłych instruktorów. 

 Cel „Doświadczyć Polski”, zoba-
czyć, jak żyją Polacy, po przeżyciach 
ogromnego jamboree znaleźć się na 
kilka dni w małej grupie. Doświad-
czeniu Polski będzie służyć włączenie 
się do codziennych zajęć rodzinnych, 
zwiedzenie zabytków, odwiedzenie in-
teresujących miejsc w okolicy, a nawet 
lokalnego supermarketu lub targu. 

 Zasady i oczekiwania:
 
1. skauci powinni trafić do ro-
dzin, w których dzieci są har-
cerzami w podobnym wieku; 
dorośli (instruktorzy) powin-
ni także trafić do rodzin har-
cerskich; 

2. cała drużyna nie powinna 
być zbytnio rozsiana; 

3. jedna rodzina przyjmuje co najmniej 
dwóch skautów; 

4. jedna rodzina przyjmuje albo mło-
dzież, albo dorosłych (młodzi i doro-
śli osobno); 

5. jedna rodzina przyjmuje albo chłopców, 
albo dziewczęta (płcie osobno); 

6. młodzi ludzie (skauci) mogą dzielić po-
kój jedynie z rówieśnikami tej samej płci, 
każdy powinien mieć osobne łóżko; 

7. zapewniony dostęp do toalety 
i łazienki z zachowaniem zasad 
prywatności; 

8. co najmniej trzy posiłki dzien-
nie, w tym jeden ciepły; suchy 
prowiant na wypadek przebywa-
nia z dala od domu i od rodziny 
w ciągu dnia; 

9. dostęp do telefonu w nagłych wy-
padkach; 

10. zapewnienie programu przez cały 
czas HoHo - zajęcia powinny być do-
stosowane do wieku 14-18 lat i nie być 
zbyt forsowane, zwłaszcza w pierwszym 
dniu po przyjeździe z jamboree; program 
powinien stwarzać jak najwięcej możli-
wości kontaktu z harcerzami i lokalną 
społecznością; 

11. ; wszelkie zajęcia są organizowane 
na koszt gospodarzy, w tym wycieczki, 
bilety wstępu podczas zwiedzania oko-
licznych atrakcji itp.;

12. stworzenie możliwości spotkania ca-
łej drużyny brytyjskiej dwa razy w ciągu 
pobytu u polskich rodzin, a jeśli to nie-
możliwe, przynajmniej 1 raz; 

13. rodziny odbierają gości 
z wyznaczonego miejsca w 
dniu przyjazdu i dowożą go-
ści w wyznaczone miejsce w 
dniu wyjazdu; miejsce będzie 
wyznaczone w pobliżu miejsca 
zamieszkania członków druży-
ny (np. siedziba hufca); 

14. rodziny zapewniają gościom bezpiecz-
ne warunki, dbają o właściwe zachowanie 
członków rodziny wobec gości i nawią-
zywanie właściwych relacji. 

Program rodzinny i harcerski: 
W ciągu kilku dni gościny drużyna 
harcerska może zaproponować go-
ściom spędzenie np. 1-2 dni wyłącz-
nie z rodzinami oraz 1-2 dni całą 
drużyną (np. wspólna wycieczka do 
lokalnych atrakcji). 

Rewizyta 
Drużyna harcerska, która organizuje 
HoHo, może liczyć na odwzajemnienie 

gościny w przyszłości. 
To oczekiwanie zosta-
ło jasno przedstawione 
drużynom brytyjskim 
przez władze TSA. Na-
sze organizacje wspólnie 
uznały, że spotkanie w 
Polsce powinien służyć 
nawiązaniu dłuższych 

kontaktów i przyjaźni, które zaowo-
cują spotkaniem na podobnych zasa-
dach w Wielkiej Brytanii w roku 2012 
lub 2013 lub w innym dogodnym dla 
obu stron czasie. 

Osoba kontaktowa - lokalny koor-
dynator: 
Każda grupa powinna mieć co naj-
mniej jedną osobę kontaktową z ZHP, 
dobrze mówiąca po angielsku. Dane 
tej osoby - imię i nazwisko, telefon, 
e-mail - powinniśmy dostać możli-
wie jak najszybciej. Osoba ta powinna 
pełnić rolę lokalnego koordynatora, 
pomagać w zaplanowaniu i zrealizo-
waniu programu oraz być w syste-
matycznym kontakcie z Wydziałem 
Zagranicznym GK i ze stroną brytyj-
ską (odbierać telefony, odpisywać na 
maile) w okresie przygotowania oraz 
od początku do końca trwania HoHo. 
TSA jest gotowe zrekompensować 
część kosztów związanych z lokal-
ną koordynacją projektu (np. kosz-
ty rozmów telefonicznych, dojazdu 
na spotkania, wyżywienia podczas 
spotkań), jednak koszty te muszą 
być uzgodnione, zatwierdzone przez 
ZHP i rozliczone zgodnie z przyjęty-
mi zasadami (szczegółowe zasady i 
sposób rozliczenia będą uzgodnione 
z lokalnymi koordynatorami). 

 Transport: 
Transport na terenie Polski jest orga-
nizowany przez stronę brytyjską i na 
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koszt strony brytyjskiej, która korzysta 
z usług firmy przewozowej (autokary). 
Tam gdzie to jest wygodniejsze i lo-
giczne środowisko partnerskie może 
zaproponować i zorganizować trans-
port np. pociągiem. Koszt „dużych” 
przejazdów pokrywają goście. Koszt 
lokalnych przejazdów - wycieczki, do-
jazd do harcówki na spotkanie drużyny 
itp. - pokrywają gospodarze. 

 Ważne - o jakie drużyny partner-
skie chodzi przede wszystkim: 

1. Cała drużyna brytyjska powinna tra-
fić w miarę możliwości do jednego śro-
dowiska harcer-
skiego, tak żeby 
jej członkowie 
nie przebywali 
zbyt daleko od 
siebie, drużyna 
mogła się spo-
tykać, skauci w 
razie potrzeby 
mieli dostęp do swojej kadry. Dlate-
go najmilej widziane będą zgłoszenia 
od polskich środowisk partnerskich, 
które są w stanie w wyżej opisanych 
warunkach przyjąć całą czterdziest-
kę! Jeśli to konieczne, drużyna bry-
tyjska może być zakwaterowana np. 
w dwóch sąsiadujących ze sobą miej-
scowościach odległych najwyżej o 
20-30 km, ale tak, żeby 10-osobowe 
zastępy (w tym 1 osoba dorosła) nie 
były rozdzielone.
 
2. Lokalizacja drużyn partnerskich 
powinna umożliwiać sprawny trans-
port na terenie Polski, uwzględniają-
cy miejsce wyjazdu i wyjazdu kon-
kretnych drużyn brytyjskich, spraw-
ne dotarcie do domu gospodarzy w 
dniu przyjazdu (do 4-5 godzin mak-
simum) i dojazd na lotnisko w dniu 
wyjazdu (np. bez poświęcania nocy 
na przejazd). 
 Zachęcam do przyjęcia brytyjskich 
drużyn w ramach HoHo. Czekam na 
zgłoszenia. 

Czuwaj! 
hm. Ewa Lachiewicz-Walińska 

kierowniczka Wydziału Za-
granicznego GK 

Konkurs na logo  
JOTA-JOTI 2011

 Do końca kwietnia 2011 każda 
osoba należąca do ZHP może wziąć 
udział w konkursie na logo Świato-
wego Jamboree Skautowego w Ete-
rze (JOTA) i Światowego Jamboree 
Skautowego w Internecie (JOTI), 
które odbędą się tradycyjnie w trzeci 
weekend października 2011 r. Konkurs 
jest adresowany do skautów z całe-
go świata. Możecie też oddać głos na 
najlepsze waszym zdaniem projekty 
i zaprosić znajomych do głosowania.  

* * * 
 WOSM ogłasza konkurs na pro-
jekt logo tegorocznego Jamboree-On-
The-Air i Jamboree-On-The-Internet 
(JOTA-JOTI). 

 W konkursie może wziąć udział 
każdy skaut. Logo będzie oficjal-
nym znakiem graficznym wydarze-
nia, a także będzie wzorem plakietki 
dla uczestników zlotów JOTA-JOTI, 
które odbędą się w dniach 15-16 paź-
dziernika 2011. 

 Możecie umieścić swój projekt na 
http://www.facebook.com/JOTA.JOTI.
Logo.Contest lub przesłać go e-mailem 
pod adresem webmaster@scout.org. 
Możecie głosować na waszych „fawo-
rytów” klikając w link obok każdego 
wzoru. Użytkownicy facebooka mogą 
głosować za pomocą linku ”lubię”. 

 Projekty, które uzyskają największą 
liczbę głosów, zostaną przedstawione 
jury złożonemu z wolontariuszy i eks-
pertów - to ono dokona ostatecznego 
wyboru. 

Krok 1: Trzymaj się zasad 
Temat konkursu:
     Pokój, środowisko naturalne, klę-
ski żywiołowe. Twój projekt powinien 
odzwierciedlać ten temat. 
Logo musi zawierać następując ele-
menty: 
Skrót nazwy wydarzania 
     JOTA - JOTI 
Oficjalną/pełną nazwę po angielsku 
i francusku 

     54th Jamboree On The Air / 54e 
Jamboree Sur les Ondes 
     15th Jamboree On the Internet / 
15e Jamboree Sur Internet 
Daty wydarzania po angielsku i fran-
cusku
     15 -16 October / Octobre 2011 
Symbol-lilijkę WOSM (w kolorze 
purpury) 
Rozmiar: 
Logo na plakietkę musi pasować do 
rozmiaru 6 cm x 6 cm (plakietka 
prostokątna). 
Rozmiar pliku (w formacie PNG lub 
PDF) - do 3 Mb. 
Tylko wzory spełniające powyższe 
kryteria będą brane pod uwagę. 

Krok 2: Bądź kreatywny 
Umieść swój projekt na facebooku - 
tam znajdziesz niezbędne wskazów-
ki. Możesz to zrobić w dniach 1-30 
kwietnia 2011. 

Krok 3: Zrób „szum” 
To jest krok nieobowiązkowy. Po-
każ światu jak tworzyłeś swoje logo 
- zrób film, zaproś kolegów, żeby od-
dali głos (itp.) 

Krok 4: Zwycięzca 
Jury wybierze zwycięską plakietkę 
spośród 10 najlepszych (tych, które 
uzyskają najwięcej głosów). 

Praca jury 
Jury weźmie pod uwagę 10 projektów. 
Zwycięzca będzie wybrany wg  na-
stępujących kryteriów: kompozycja, 
pomysł/kreatywność, technika, efekt 
wizualny, ogólne wrażenie. 

Wykaz nagród zostanie ogłoszony 
wraz z listą zwycięzców. 

Tutaj można zobaczyć zapis warun-
ków konkursu w oryginale (język 
angielski) oraz wzory plakietek JO-
TA-JOTI z lat ubiegłych. 
http://www.facebook.com/JOTA.JOTI.
Logo.Contest?sk=info

na podstawie informacji WOSM 
hm. Ewa Lachiewicz-Walińska 

kierowniczka Wydziału Za-
granicznego GK 
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 Kolejna moja refleksja zrodziła się podczas organizowa-
nego przez nasz ZKK kursu drużynowych. Któregoś dnia, w 
późnych godzinach odbywała się w kuźnica, w której brali 
udział młodzi przyszli instruktorzy-drużynowi. Z wielką 
uwagą i zaciekawieniem przysłuchiwałam się wypowie-
dziom kursantów. A uwierzcie, były bardzo mądre i roz-
sądne, a przede wszystkim dojrzałe… o dziwo!
 Niektórzy kursanci wyrażają opinie po kursie na temat 
zajęć. Czasem zdarza się usłyszeć: „nie rozumiem po co 
na kursach wciąż każą nam wyrażać opinie, dyskutować, 
pracować w grupie. Rezultatem i tak jest ostatecznie kil-
ka ważnych wniosków, które można przekazać w krótszym 
czasie za pomocą prostych słów…” No właśnie, czy to do 
końca to samo? Czy aby na pewno szybkie przekazanie 
najważniejszych treści może zastąpić owocną i ciekawą 
dyskusję? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego? Ponieważ nie-
odłącznym elementem wszystkich funkcji instruktorskich 
jest umiejętność podejmowania decyzji z jakąś grupą osób; 
od rady drużyny zaczynając, przez pracę w zespołach, aż 
po komendy obozów, hufców itd.
 Dyskusja jest podstawowym i najlepszym sposobem wy-
pracowania rozwiązań, z którymi wszyscy będą  się  iden-
tyfikować. Dlatego na kursach musimy uczyć, jak dyskuto-
wać. Musimy przygotować kadrę tak, by umiała skutecznie 
prowadzić dyskusje i konstruktywnie brać w nich udział. 
Skoro cechą naszej metody jest pośredniość, trudno wy-
obrazić sobie lepszy sposób na to, niż prowadzenie licz-
nych dyskusji podczas kursu.
 A ponieważ wychowujemy nie tylko do pełnienia funk-
cji instruktorskich, ale przede wszystkim do życia, które-
go stałym elementem jest podejmowanie decyzji, tym bar-
dziej potrzebnym wydaje się przygotowanie tych, których 
kształcimy do dobrego dyskutowania.
 Mam nadzieję, że przekonałam Was, że liczne dyskusje 
są konieczne na kursach. Ważne jednak jest to, żeby były 
to dyskusje, a nie mówienie wciąż o tym samym… Warto 
wsłuchiwać się w  opinie kursantów. Ja od wspomnianego 
kursu drużynowych nauczyłam się wiele, przede wszyst-
kim jednak znam odpowiedź na pytanie, co zrobić jeśli już 
w ZHP osiągnęliśmy bardzo dużo: mamy stopień harcmi-
strza, Harcerza Rzeczypospolitej, ukończone kursy, pełni-
liśmy liczne funkcje… Dobry materiał do dyskusji. Pole-
cam.
P.S. A Wy, drodzy Kursanci, pamiętacie ten wieczór i tę 
zalesiańską kuźnicę?

phm. Barbara Opoka
ZKK Wadowice

PO CO DysKUsjA W ZHP?

 Tym razem pragnę polecić Wam dwa 
artykuły ze strony http://www.przeciek.
pl Jest to strona, na której wydawany był 
kiedyś harcerski magazyn Hufca ZHP 
Otwock. Właśnie tam znalazłam arty-
kuł „Alternatywa dla Przerwanek” oraz 
„Spokojny sen… - Kodeks Karny a har-
cerstwo”, które w tym numerze Harcusia 
chciałabym wam gorąco polecić.
 Pierwszy artykuł „Alternatywa dla Prze-
rwanek” autorstwa Aleksandry Kasperskiej 
wzbudził moje mieszane uczucia. Zawie-
ra on bowiem w swojej treści słowa, które 
możnaby odczytać jako nakłanianie do re-
zygnacji z harcerstwa w pewnym wieku. 
Jednak po głębszym zastanowieniu się do-
strzegam w tym artykule kilka mądrych 
rad. Między innymi to abyśmy podejmu-
jąc kolejne wyzwania zastanowili się czy 
damy radę i czy nie ucierpi przez to inna 
płaszczyzna naszego rozwoju. Każdy musi 
sam ocenić co jest dla niego w życiu waż-
ne i stworzyć własną hierarchię wartości 
a przykład Aleksandry Kasperskiej jest 
tylko jedną z wielu możliwości.

 Kolejny artykuł  „Spokojny sen…-
Kodeks Karny a harcerstwo”  autorstwa 
Kuby Borowego dotyczy bezpieczeństwa. 
Temat, który z pozoru zna każdy kończą-
cy kurs drużynowych, temat, który prze-
wija się za każdym razem przy okazji 
biwaku, wycieczki czy akcji obozowej, 
ale czy wiecie co grozi nam, opiekunom, 
za niedopilnowanie lub niezapewnienie 
harcerzom bezpieczeństwa? Ten artykuł 
bardzo obrazowo i w sposób przystępny 
mówi nam co grozi za niedopilnowanie 
bezpieczeństwa. Polecam gorąco zwłasz-
cza przed rozpoczynającym się sezonem 
wypraw letnich. Miłej lektury

pwd. Basia Łopata

CzAS nA mAłE Co nIECo

„...abyśmy podejmując kolejne wyzwa-
nia zastanowili się czy damy radę i czy 
nie ucierpi przez to inna płaszczyzna na-
szego rozwoju”
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 „W nauce nie powinniśmy intere-
sować się ludźmi lecz faktami”

Maria Skłodowska – Curie

Tę część poradnika chciałbym poświęcić 
Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, 
czyli tematowi, który często pojawia się 
np. w szkołach, na lekcjach PO itp. Temat, 
który wydaje się być prosty i oczywisty, 
ale w rzeczywistości bywa często… bar-
dzo prosty.

Czym jest Resuscytacja i do czego służy…

Często oglądacie w filmach lekarzy lub ra-
towników, który używając specjalistycz-
nego sprzętu potrafią prostą linię wykresu 
kardiografu doprowadzić do stanu jaki po-
winna przyjmować (tak, tak chodzi właśnie 
o to co poniżej).

 
Używają w tym celu masy różnego rodzaju 
urządzeń, na które nie miejsce i nie czas. 
Nierzadko zdarza się, że na ulicy, w domu, 
w szkole, w zasadzie gdziekolwiek jakaś oso-
ba upada na ziemię i z niewiadomych przy-
czyn przestaje oddychać, a jej serce przestaje 
pracować (obrazek poniżej) konieczne jest 
wówczas podjęcie tzw. Resuscytacji.

Resuscytacja, często błędnie nazywana Re-
animacją to zespół czynności mających na 
celu przywrócenie osobie poszkodowanej 
oddechu oraz krążenia. Jeżeli oprócz od-
dechu i krążenia poszkodowany odzyska 
przytomność, wówczas możemy mówić 
o reanimacji.

Kiedy możemy wykonać Resuscytację Krążeniowo 
– Oddechową (RKO)?

RKO wykonuje się tylko i wyłącznie u poszkodowa-
nego, który jest nieprzytomny i nie oddycha.

Schemat czynności podczas wykonywania RKO 
u osoby dorosłej:

Sprawdź przytomność osoby poszkodowanej, po-
chylając się nad nią i zadając głośnie, stanowcze py-
tanie: „Czy Pan/Pani mnie słyszy? Proszę otworzyć 
oczy!”, jednocześnie potrząsając osobę za barki. Je-
żeli osoba nie reaguje, możesz stwierdzić brak przy-
tomności. (rys.1)

Jeżeli jest to możliwe zapewnij sobie pomoc. Może 
to być Twój kolega/koleżanka bądź zupełnie obca 
osoba, np. w sklepie, galerii handlowej, przystanku, 
itp. Ważne, aby wskazać konkretną osobę mówiąc 
jej, np. :”Proszę ze mną zostać będzie mi Pan/Pani 
potrzebny/a!”

Sprawdź oddech osoby poszkodowanej. Klęknij 
przy jej głowie, jedną rękę połóż na czole osoby, a 
dwa palce (wskazujący i środkowy) na jej żuchwie 
i odchyl głowę poszkodowanego do tyłu. Tak trzy-
mając przyłóż swój profil do twarzy osoby i trze-
ma zmysłami próbuj wyczuć jej oddech: PATRZ 
czy unosi się klatka piersiowa, SŁUCHAJ szmeru 
wydychanego powietrza, próbuj WYCZUĆ cie-
płe powietrze na swoim policzku. W ten sposób 
sprawdzaj oddech przez 10 sekund. Jeżeli wyczu-
jesz CO NAJMNIEJ 2 oddechy, oznaczać to bę-
dzie, że osoba oddycha prawidłowo. W przeciw-
nym wypadku należy podjąć czynności resuscy-
tacyjne. (rys. 2 i 3)
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Sam lub przy pomocy osoby, którą zapewniłeś so-
bie do pomocy wezwij pogotowie (I cz. poradnika) 
w zgłoszeniu koniecznie zwracając uwagę, na brak 
oddechu u poszkodowanego!

Zacznij wykonywać 30 uciśnięć klatki piersiowej. 
Uciśnięcia należy wykonywać na odsłoniętej klat-
ce piersiowej, zdejmij więc z niej wszystkie ubra-
nia (tak – biustonosz również). Uciśnięcia wyko-
nuje się na środku klatki piersiowej, nasadą dłoni z 
równoczesnym zapleceniem palców drugiej dłoni. 
Uciskamy obiema rekami, na głębokość 5 – 6 cm, 
z częstotliwością co najmniej 100 uciśnięć na mi-
nutę (rys. 4 i 5)

Wykonaj dwa oddechy ratownicze. Udrożnij drogi 
oddechowe, zatkaj skrzydełka nosa, obejmij usta 
poszkodowanego i wykonaj dwa normalne wdechy 
powietrza do dróg oddechowych osoby.
Wykonuj na przemian uciśnięcia i oddechy (30/2)

RKO należy prowadzić do czasu:

Przyjazdu pogotowia i przejęcia od nas poszkodo-
wanego, przez ratownika,

Gdy jest bezpiecznie. Jeżeli w trakcie prowadze-
nia RKO zacznie zagrażać nam jakiekolwiek nie-
bezpieczeństwo, należy niezwłocznie oddalić się w 
bezpieczne miejsce,

Całkowitego opadnięcia z sił. Jeżeli nikt nie będzie 
w stanie zmienić nas w wykonywaniu czynności ra-
towniczych, a sami będziemy już na skraju wyczer-
pania, RKO również należy przerwać gdyż dalsze jej 
prowadzenie zagraża naszemu życiu i zdrowiu.

Algorytm wykonywania RKO jest stały u dorosłych 
i dzieci, z tą różnicą, że uciski u dzieci należy wy-
konywać jedną ręką (chyba, że budowa ciała dziecka 
pozwala na uciskanie obiema rękami), na głębokość 
1/3 wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej po-
szkodowanego.

Sucha teoria, której nie ma wiele. Myślę, że prze-
czytanie tego tekstu dwa lub trzy razy pozwoli na-
uczyć się schematu na pamięć. Mimo tego koniecz-
ną w tym przypadku rzeczą są ćwiczenia. Statysty-
ki mówią bowiem, że po miesiącu pamiętamy tylko 
ok. 20 procent, z tego co kiedyś się nauczyliśmy. 
Zachęcam wszystkich do lektury tego tekstu oraz 
do ćwiczeń praktycznych.

pwd. Piotr Gracjasz
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