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Witam! Drogi harcerzu, drużyno-
wy, instruktorze - trzymasz w rę-
kach kolejny numer Harcusia, to 
już dziewiąty z serii kolorowych. 
Oznacza to, że już ponad rok Re-
dakcja Harcusia pracuje w pełnym 
składzie i na pełnych obrotach. Te 
czternaście osób tworzących każdy 
numer to nasi instruktorzy, którzy 
chcą dzielić się swoją wiedzą, po-
mysłami i doświadczeniem. Dzię-
ki ich pracy w redakcji możecie 
zarówno wspominać minione im-
prezy jak i patrzeć szerzej na pracę 
instruktora. Z tego miejsca pragnę 
jeszcze raz gorąco podziękować ca-
łej tej czternastce za pracę na rzecz 
Harcusia bo bez nich nie udałoby się 
nam tego osiągnąć. Dziękuję!

P.S. Z uwagi  na ograniczone moż-
liwości dotarcia do zdjęć czy ar-
tykułów zachęcam was gorąco do 
nadsyłania Waszych materiałów, 
nawet jeśli nie jesteście członka-
mi redakcji. Jeśli Wasza drużyna 
chciałaby się podzielić swoimi osią-
gnięciami, pomysłami na zbiórkę 
lub nietypowymi umiejętnościami 
zachęcam do napisania na mój ad-
res mailowy barbaralopata@op.pl, 
a Wasze materiały na pewno znajdą 
się w nowym kąciku OPOWIEŚCI 
INNEJ TREŚCI, który ma swoją 
premierę w tym numerze.

pwd. Basia Łopata

REDAKTOR NACZELNA

SPIS TREŚCI:
1. OD REDAKTOR NACZELNEJ 
Redaktor naczelna pwd. Barbara Łopata (s.2)

2. ZESPÓŁ PROGRAMOWY 
1 września  phm. Dorota Polan (s.3)
Harcerski start na Podgórzu 
pwd. Sonia Knapczyk (s. 3)
XXIV Harcerski Rajd Powsinogi 
Beskidzkie (s. 4)
VII Harcerski Rajd Rowerowy 
dh. Kasia Leja (s. 4)
Warsztaty Opiekunó Prób  
pwd. Barbara Łopata (s.5)
Współzawodnictwo drużyn hufca 
pwd. Sonia Knapczyk (s. 5)

4. NAMIESTNICTWO ZUCHOWE 
Nowy Rok Harcerski w namiestnictwie 
pwd. Monika Kwarciak (s. 6)

5. NAMIESTNICTWO HARCERSKIE 
Wieści z namiestnictwa  
phm. Dorota Sarapata (s.7)

6. NAMIESTNICTWO STARSZO-
HARCERSKIE 
Wejdź w Rok Regionów 
pwd. Sonia Knapczyk (s.7)

7. NAMIESTNCTWO WĘDROWNI-
CZE  
Wędrownicza Watra 2011 
pwd. Dagmara Duda (s. 8)

8. ROZKAZ KOMENDANTA 
L12/2011 hm. Marcin Homel (s. 9) 

9. KOMISJA STOPNI INSTRUK-
TORSKICH 
Instruktorzy ZHP aspiracje, oczekiwa-
nia, plany. cz.3  
hm. Zbigniew Herzyk (s. 10) 

11. KSZTAŁCENIE 
ZKK Hufca Ziemi Wadowickiej 
phm. Barbara Opoka (s. 11) 

10. PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZA-
GRANICZNYCH 
Rusza polski-niemickiej seminarium 
START-UP 2011 phm. Piotr Miara (s. 12)
International Camp Staff Program USA 
2012 phm. Anna Krupa (s. 13)

12. CZAS NA MAŁE CO NIECO  
Polecam pwd. Barbara Łopata (s.12) 

12. OPOWIEŚCI INNEJ TREŚCI  
O metodyce hercerskiej słów kilka 
HO Anna Wołczyk (s.13)

13. HARCERSKI KLUB RATOWNI-
CZY 
XIII ogólnopolskie zawody ZHP w ra-
townictwie 
pwd. Piotr Gracjasz (s. 13-14)

OD REDAKTOR NACZELNEJ

Redaktor naczelna: pwd. Barbara  Łopata
barbarałopata@op.pl
Redakcja: pwd. Dagmara Duda, sam. Syl-
wia Gibek, pwd. Piotr Gracjasz,  hm. Zbi-
gniew Herzyk, phm. Aneta Homel,  hm. 
Marcin Homel, ćw. Mikołaj Janik, pwd. 
Sonia Knapczyk, dh Monika Kwarciak, 
pwd. Barbara Łopata, phm. Barbara Opoka 
, phm. Dorota Sarapata, hm. Anna Waga
Okładka: sam. Agnieszka Kadela 
Opracowanie graf iczne, skład: 
phm. Barbara Opoka, b.opoka@wp.pl
Wydawca: Hufiec Ziemi Wadowickiej
Fotografie: hm. Marcin Homel, hm. 
Robert Kadela, phm. Dorota Polan 
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Harmonogram BŚP w Schronisku „Gło-
dówka” 9-11.12.2011 

Piątek 9.12.2011
dla „mieszkańców” Głodówki – wspólne 
ubieranie choinki (robienie ozdób, piecze-
nie pierniczków)
Sobota 10.12.2011
10:00-16:00 -  Gra miej-
ska – Zakopane
19:00 – Ogniobranie  – 
Głodówka
20:30 – Świąteczne karaoke 
Niedziela 11.12.2011
10:00 – Sanktuarium Matki Bożej na 
Krzeptówkach – Msza Św. – przekazanie 
światła przez skautów słowackich reprezen-
tacji ZHP oraz delegacjom środowisk;
Po mszy – ognisko w Ogrodach Fatim-
skich – gorący posiłek

Propozycja dla wędrowników – wyjście 
ze światłem do schronisk.
Informacje dodatkowe: Udział w sobotnich 
zajęciach  - bezpłatny. Zgłoszenia udziału 
w sobotnim programie oraz chętnych do 
wyjścia ze światłem do schronisk : do 30 
listopada na adres: 
biuro@glodowka.com.pl

Harmonogram przekazania Światła 
w Krakowie 11.12.2011

16:00-16:20 Uroczysty apel na Wawelu
16:20 -16:50 Przemarsz harcerzy z Świa-
tłem drogą Królewską z Wawelu do Ba-
zyliki Mariackiej
17:00-18:00 Msza Św. pod przewod-

nictwem Jego Eminencji Arcybi-
skupa Krakowskiego Stanisława 
Dziwisza
18:00-18:30 Przekazanie światła 
Władzom, mieszkańcom miasta, 
komendantom hufców na Placu 

Mariackim, opłatek
19:00-21:00 Uroczysta odprawa komendan-
tów hufców i gości, kolacja - Rynek 25
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Harcerze i instruktorzy naszego 
Hufca uczcili 72. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej. 
1 września wraz z kombatantami 
wzięli udział we mszy świętej za 

Ojczyznę oraz złożyli 
kwiaty i znicze na gro-
bach żołnierzy Armii 
Krajowej oraz innych 
pomordowanych i pole-
głych w czasie wojny. W 
uroczystościach wzięła 
udział  Harcerska Grupa 
Rekonstrukcji Historycz-
nej, barwnie podkreśla-

jąc cha-
rakter obchodów. 
Nasi harcerze peł-
nili wartę oraz 
służyli w pocz-
tach sztandaro-
wych Światowego 
Związku Żołnie-
rzy Armii Krajo-
wej Koła Wadowi-
ce, Związku Kom-

batantów RP i byłych Więźniów 
Politycznych i Hufca ZHP przy 
pomniku 12 p.p. w Wadowicach. 
Tu kombatanci Ziemi Wadowickiej 
oraz delegacja Hufca złożyli wią-
zanki kwiatów. Udział w tego typu 
uroczystościach pocztów sztanda-
rowych i grupy rekonstrukcyjnej to 
ważny etap wychowania patriotycz-
nego harcerskiej młodzieży.

phm. Dorota Polan

ZESPÓŁ PROGRAMOWY 

Rok harcerski 2011/12 harcerze 
i harcerki Chorągwi Krakowskiej 
rozpoczęli w Krakowie-Podgó-
rzu. Inauguracja odbywała się 16-

18 września pod hasłem „Pojutrze 
w Podgórzu”. Jej organizatorem był 
Hufiec Kraków-Podgórze.
Każdy pion miał przygotowany 
osobny program na czas zlotu. 
W piątkowy wieczór odbywały się 
„Show Na Otwarcie” dla harcerzy 
i harcerzy starszych, gra terenowa 
z ogniobraniem dla wędrowników, 
a także zajęcia w szkole dla zu-
chów. Podczas show na stadionie 
Korony zaprezentowały się zespo-
ły artystyczne związane z Hufcem 
Podgórze, został też rozstrzygnięty 
konkurs na najbardziej harcerską 
rzecz, prowadzony na stronie inter-
netowej przed inauguracją.
Sobota była bardzo pracowita dla 
wszystkich pionów. Wszyscy ruszy-
li na gry terenowe oraz warsztaty 
umiejscowione w charakterystycz-
nych miejscach dzielnicy Podgórze. 
Podczas gry patrole musiały zmie-
rzyć się z dużą ilością zadań, odnaj-
dywać ciekawe miejsca dzielnicy, 
zaliczyć INO i dotrzeć na wybra-
ne przez siebie warsztaty. Po grze 
wszyscy byli niezwykle wyczerpa-

ni, uczestnicy inauguracji musie-
li przebyć bardzo duże odległości 
z jednego punktu do kolejnego. 
Wieczorem na stadionie odbywa-
ły się koncerty. Gwiazdą wieczoru 
był krakowski zespół CF 98.
W niedziele po wspólnej Mszy 
Świętej w kościele Św. Józefa na-
stąpiło na apelu przekazanie nowe-
go sztandaru Chorągwi Krakow-
skiej. Gośćmi zlotu byli: hm. Adam 
Massalski - Przewodniczący ZHP, 
hm. Małgorzata Sinica – Naczelnik 
ZHP, przedstawiciele władz samo-
rządowych i wojewódzkich, a tak-
że wielu zasłużonych instruktorów. 
Nasza reprezentacja hufcowa liczyła 
blisko 200 osób i była najliczniejszą 
reprezentacją w chorągwi. 

pwd. Sonia Knapczyk

hARCERsKi sTART NA 
pODgóRZu

oCAlIć od zAPomnIEnIA 
1 wRzEŚnIA
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ZESPÓŁ PROGRAMOWY

W dniach 23-25 września 2011 r. 
odbył się XXXIV Rajd Harcerski 
„Powsinogi Beskidzkie”. Od 34 lat 
rajd promuje i rozpowszechnia wśród 
dzieci i młodzieży harcerskiej Ziemi 
Wadowickiej twórczość Emila Zega-
dłowicza, poetów i twórców „Czar-
taka” oraz ginący świat ludowych 
artystów i rzemieślników. W tym 
roku trasa rajdu wiodła z bazy ZHP 
„Pstrągarnia” w Suchej Beskidzkiej 

- Zasypnicy czarnym szlakiem na 
Przysłop, skąd czerwonym szlakiem 
wracano do „Pstrągarni”. Na szlaku 
drużyny meldowały się na punktach 
patrolowych, wykonywały związa-
ne z rajdem zadania z zakresu meto-
dyki harcerskiej i terenoznawstwa. 
Szczególnie atrakcyjne okazały się 
warsztaty zabawkarskie, prowadzone 
przez Państwa Janików, zajmujących 
się wyrobem zabawek z drewna oraz 
warsztaty szachowe, które odbyły 
się u Pańtwa Żurków, producentów 
szachów dla trzech graczy. 

     W rajdzie 
uczestniczyło 
100 harcerzy 
z 8 drużyn wę-
drowniczych, 
starszoharcer-
skich i harcer-
skich – najlep-
si okazali się: 
5 DW „To nie 
My” (I miejsce), 

8 DSTH „Aquarius” (II miejsce) i 5 
DH „Nasze ZOO” (III miejsce). Na 
apelu końcowym komendant huf-
ca hm. Marcin Homel przedstawił 
także wyniki rywalizacji hufco-
wej za cały ostatni rok harcerski 
2010/2011. Zwycięzcami zostali: 
3 GZ „Ekoludki” (pion zuchowy), 
5 DH „Nasze ZOO” (pion harcer-
ski), 130 DSTH „Stu trzydziestu 
z Mucharza” (pion starszoharcer-
ski) i 3 DW „Altair” (pion wę-
drowniczy).             
     Organizatorem rajdu był Hu-
fiec Ziemi Wadowickiej ZHP oraz 
130 DSTH „Stu trzydziestu z Mu-
charza” im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego. Kadrę XXXIV Rajdu 
„Powsinóg Beskidzkich” stanowili: 
komendant – hm. Robert Kadela, 
instruktor programowy – phm. Do-
rota Polan, oboźny – pwd. Agniesz-
ka Kadela.

1 października, w słoneczną sobotę, 
odbył się VII Harcerski Rajd Ro-
werowy, tradycyjnie już organizo-
wany przez Komendę Hufca Ziemi 
Wadowickiej, a współfinansowany 
ze środków gminy Wadowice. Te-
goroczny rajd troszkę nietypowo 
rozpoczął się w Stanisławiu Dol-
nym przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Powodem tej decyzji był fakt, że 
większość uczestników pochodziła 
właśnie ze Stanisławia. Na trasę wy-
ruszyliśmy w szesnastoosobowym 
składzie, na czele „peletonu” jechał 
kierownik rajdu dh Maciej Gracjasz. 
Naszym pierwszym celem stała się 
góra Draboż, z niej niebieskim szla-
kiem, zjechaliśmy do Przytkowic, 
a następnie odwiedziliśmy klasztor 
zakonu Bonifratrów w Zebrzydo-
wicach. Klasztor w tym roku ob-

chodził okrągłą rocznicę 400-lecia 
powstania, więc skorzystaliśmy z 
okazji i zaproszenia do obejrzenia 
pozostałości wystaw zorganizowa-
nych z tej okazji. Z Zebrzydowic 
niebieski szlak poprowadził nas 
dalej do Brodów i na kalwaryjskie 
dróżki. Tam czekała na nas niespo-
dzianka w postaci ciepłego bigosu 
serwowanego przez samego Druha  
Komendanta. Każdy z uczestników 
otrzymał również pamiątkową ko-
szulkę, a szczęśliwcy wylosowali 
dodatkowe nagrody w postaci ak-
cesoriów rowerowych. Po krótkim 
odpoczynku ruszyliśmy w dalszą 
drogę. Malowniczymi dróżkami 
wspięliśmy się na wzgórze, na któ-
rym usytuowany jest Klasztor  Ber-
nardynów w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Dalej przejechaliśmy kawałek 
zboczem góry Żar. Tu nasze dro-
gi musiały się rozejść. Uczestnicy 
z Wadowic pojechali dalej prosto 
w stronę Barwałdu, a ekipa ze Sta-

nisławia wybrała ścieżkę w prawo, 
żeby następnie przez przysiółek 
zwany Czerną wrócić do swojej 
wioski.  Na całej trasie dopisywał 
dobry humor, obyło się bez więk-
szych awarii sprzętu, a wspaniała 
pogoda i doskonała widoczność do-
datkowo uatrakcyjniły rajd. Orga-
nizatorzy mają nadzieję, że za rok 
impreza przyciągnie jeszcze więcej 
rowerzystów, których przecież w 
naszym hufcu nie brakuje. 
dh. Kasia Leja 

Vii hARCERsKi RAjD 
ROwEROwy

XXXiV hARCERsKi RAjD 
„pOwsiNOgi BEsKiDZKiE”



5HARCUŚ 6/2011 LISTOPAD

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Ostatnio miałam okazje uczestniczyć 
w Warsztatach Opiekunów Prób or-
ganizowanych przez Chorągwiany 
Zespół Kadry Kształcącej. Była to 
ogromna przyjemność móc spotkać 
się z instruktorami nie tylko z naszej 
Chorągwi (jedna druhna przyjechała 
aż ze stolicy). Łącznie było nas 34 
instruktorów z 3 chorągwi. Uczest-
nikami warsztatów byli instrukto-
rzy w różnym wieku i o zróżnico-
wanym doświadczeniu harcerskim, 
nie zabrakło również członków huf-
cowych KSI. W niektórych momen-
tach wywiązywała się głośna wymia-
na doświadczeń między 
uczestnikami szkolenia. 
Szkoda, że nasz hufiec 
mogły reprezentować 
tylko dwie osoby: phm. 
Basia Łopata oraz pwd. 
Sonia Knapczyk. Cie-
szy natomiast fakt, że 
wielu instruktorów pi-

sało do mnie po warsztatach maile 
z pytaniami o treści jakie były wy-
kładane oraz czego nowego udało 
mi się dowiedzieć. Mam nadzieję, 
że uda nam się o tym porozmawiać 
w szerszym gronie i zrobić zajęcia 
o takiej tematyce np. na odprawie 
wyjazdowej. Warsztaty były cało-
dniowe więc można było pozwolić 
sobie na bardzo wnikliwe podejście 
do tematu. Zajęcia dotyczyły pod-
staw prawnych, a więc  omówiliśmy 
System Kształcenia Kadry w ZHP 
oraz znowelizowany System Stopni 
Instruktorskich. Dowiedzieliśmy się 

jakie są typy opiekunów prób i jakie 
są cechy idealnego opiekuna próby 
jak również jego obowiązki. Nie-
odzownym elementem warsztatów 
były oczywiście ciasteczka, kawa 
i herbata w przerwach, a także obiad.
Jeśli jesteście zainteresowani udzia-
łem w innych formach kształcenia 
organizowanych   naszej Chorągwi 
oto kalendarz pracy ChZKK:

1. KURS PHM
I Zjazd - 25-27.11.2011
II Zjazd - 16-18.12.2011
III Zjazd - 21.01.2012 
2. KURS NAMIESTNIKÓW 
(ZUCHOWYCH, HARCERSKICH, 
STARSZOHARCERSKICH I WĘ-
DROWNICZYCH)
I Zjazd - 16-18.03.2012
II Zjazd - 13-15.04.2012
III Zjazd - 18 -20.05.2012
3. KURS CZŁONKÓW HUFCO-
WYCH KSI
1-3.06.2012

pwd. Basia Łopata

wARsZTATy OpiEKuNów pRóB iNsTRuKTORsKiCh
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Wszystkie zuchy Hufca Ziemi Wa-
dowickiej rozpoczęły nowy rok 
harcerski z wielki zapałem!  Z sze-
rokimi uśmiechami na buźkach re-
prezentacja naszego hufca, licząca 
dwie gromady: 1GZ „Słoneczne 
Wilki” i 3GZ „Ekoludki” wzięła 
udział w Inauguracji Roku Har-
cerskiego w Krakowie. 
Zabawa była niesamowita! Dziel-
ne zuchy, pomimo odległości, któ-
re musiały pokonywać z miejsca 

na miej-
sce, zna-
kom ic ie 
dały sobie 
radę i jak 
twierdzą, 
wcale się 
nie zmę-
czyły. To 
naturalnie 

oczywiste, dlatego, że w jeden 
weekend wszystkie Zuchy zdobyły 
sprawność STRAŻAKA. 
Nie było to jednak wcale takie pro-
ste! Trzeba było wykonać mnóstwo 
zadań, aby udowodnić i sobie i in-

nym, że zasługuje się na ten za-
szczytny tytuł. Postanowiliśmy 
więc spróbować naszych sił razem 
z samymi mistrzami. Udaliśmy się 
do Straży Pożarnej w Krakowie. 
Dzielni Panowie strażacy powi-
tali nas bardzo ciepło. Pokazali 
wszystkie ciekawe miejsca w re-
mizie strażackiej. 
Tak się złożyło, że w czasie naszej 
wizyty zadzwonił telefon z praw-
dziwym wezwaniem! Teraz już 
w stu procentach zobaczyliśmy  
pracę dzielnych strażaków. Szyb-
ko włożyli ubrania, zjechali na dół, 
wsiedli do samochodów i wyruszyli 

na akcję. To było bardzo ciekawe 
doświadczenie. 
Oprócz tego mieliśmy okazję po-
konać tor sprawnościowy (wszyst-
kim się to udało w króciutkim 
czasie!) i lać wodę z prawdziwego 
węża strażackiego. To jednak nie 
było takie proste jak się wydawało. 
Okazało się, że trzeba mieć bardzo 
dużo siły, aby utrzymać ten wielki, 
ciężki sprzęt! Do szkoły wrócili-
śmy bardzo dumni i zadowoleni. 
Następnego dnia, po otrzymaniu 
sprawności, trzeba było już wracać 
do domów. Pożegnaliśmy się więc 
ze strażacką przygodą i z głowami 
pełnymi wspomnień wróciliśmy 
do domów.

pwd. Monika Kwarciak

nowY RoK HARCERSKI w nAmIESTnICTwIE

NAMIESTNICTWO ZUCHOWE

  Wszystkie zuchy Hufca Ziemi Wadowickiej rozpoczły nowy rok harcerski z wielki 
zapałem!  Z szerokimi umiechami na bukach reprezentacja naszego hufca, liczca dwie gromady: 
1GZ „Słoneczne Wilki” i 3GZ „Ekoludki” wziła udział w Inauguracji Roku Harcerskiego w 
Krakowie.  
  Zabawa była niesamowita! Dzielne zuchy, pomimo odległoci, które musiały 
pokonywa z miejsca na miejsce, znakomicie dały sobie rad i jak twierdz, wcale si nie zmczyły. 
To naturalnie oczywiste, dlatego, e w jeden weekend wszystkie Zuchy zdobyły sprawno
STRAAKA.  
  Nie było to jednak wcale takie proste! Trzeba było wykona
mnóstwo zada, aby udowodni i sobie i innym, e zasługuje si na ten  
zaszczytny tytuł. Postanowilimy wic spróbowa naszych sił razem z samymi 
mistrzami. Udalimy si do Stray Poarnej w Krakowie. Dzieli Panowie  
straacy powitali nas bardzo ciepło. Pokazali wszystkie ciekawe miejsca  

w remizie straackiej.  
Tak si złoyło, e w czasie naszej wizyty  
zadzwonił telefon z prawdziwym wezwaniem! Teraz ju w stu procentach 
zobaczylimy  prac dzielnych straaków. Szybko włoyli ubrania, zjechali 
na dół, wsiedli do samochodów  
i wyruszyli na akcj. To było bardzo ciekawe dowiadczenie.  
  Oprócz tego mielimy okazj pokona tor sprawnociowy
(wszystkim si to udało w króciutkim czasie!) i la wod z prawdziwego 
wa straackiego. To jednak nie było takie proste jak si wydawało. 

Okazało si, e trzeba mie bardzo duo siły, aby utrzyma ten wielki, ciki sprzt! Do 
szkoły wrócilimy bardzo dumni i zadowolenie. Nastpnego dnia, po otrzymaniu 
sprawnoci trzeba było ju wraca do domów. Poegnalimy si wic ze straack
przygod i z głowami pełnymi wspomnie wrócilimy. 

  
  _____________________________________________ 

  Ten rok dla zuchów i zucholi tym bardziej, na pewno bdzie intensywny, 
jak zreszt  kady. :-) A oto wykaz gromad zuchowych, które prnie działaj w naszym hufcu: 

GROMADA KADRA  TEREN DZIAŁANIA 

1 GZ „Słoneczne Wiki” Druynowa: pwd. Monika Kwarciak 
Przyboczne: dh. Natalia Mikołajczyk 
                     dh. Ola Ksiek 

Wadowice 

2 GZ „Wesołe Promyki” Druynowa: pwd. Marta Szymonek Przeciwszów 

3 GZ „Ekoludki”  Druynowa: phm. Monika Glanowska 
Przyboczne: dh. Marzena Bieniecka 
                     dh. Klaudia Faber  

Stanisław Dolny 

4 GZ „Skrzaty z lenej 
krainy”  

Druynowa: dh. Magda Szwarcbach 
Przyboczna: dh. Karolina Knapczyk  

Kalwaria Zebrzydowska 

2GZ „ółte Stopy”  Druynowa: dh. Karolina Pasierbek 
Przyboczna: dh. Klaudia Solak  

Wadowice 

… zapraszamy na zbiórki!  

Ten rok dla zuchów i zucholi na pewno będzie intensywny, jak zresztą  każdy. :-) A oto wykaz gromad 
zuchowych, które prężnie działają w naszym hufcu:
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NAMIESTNICTWO HARCERSKIE I STARSZOHARCERSKIE

1. Co zrobiliśmy do tej pory?
Namiestnictwo Harcerskie rozpoczęło działalność 
w roku harcerskim 2009/2010. Do tej pory odbyło się 
5 odpraw drużynowych tworzących namiestnictwo. Na 
odprawach planowano pracę i wspólne działania drużyn 
harcerskich. Zorganizowano: „Andrzejki” w Mucharzu 
i Frydrychowicach, biwak wiosenny w Brodach oraz 
program dla namiestnictwa harcerskiego podczas In-
auguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej 
w Wadowicach we wrześniu 2010 roku. 
W ramach namiestnictwa działa Harcerska Liga Spor-
towa. Zorganizowano 3 turnieje sportowe: piłki halowej 
w Jaszczurowej, siatkówki w Brodach i koszykówki 
w Frydrychowicach. Drużyny otrzymały dyplomy za 
udział, a zwycięzcy puchary ufundowane przez Ko-
mendanta Hufca. Namiestnictwo harcerskie opracowuje 
corocznie zimą i latem regulamin Nieobozowej Akcji 
Zimowej i Nieobozowej Akcji Letniej. Sprawozdania 
drużyn, kroniki z tych akcji są oceniane a zwycięskie 
zastępy wyjeżdżają w nagrodę na wycieczki.
Zwycięzcą tegorocznej NAL jest drużyna „Zimba” 
z Kurowa. Gratuluję! Nagrodą jest darmowy pobyt 
na basenie lub kinie w Wadowicach.
2. Najbliższe plany.
W nowym roku harcerskim 2011/2012 planujemy:
•	 Kontynuację	rozgrywek	sportowych	w	ramach	Har-
cerskiej Ligi Sportowej; najbliższy turniej we Frydry-
chowicach, będzie to „wielobój harcerski” (bliższe 
szczegóły niebawem!)
•	 Spotkanie	harcerzy	na	biwaku	„andrzejkowym”	we	
Frydrychowicach w dn. 18-20 listopada 2011 roku
•	 Wiosenny	biwak	harcerski	w	kwietniu	(dokładny	
czas i miejsce uzgodnimy nieco później)
•	 Integrację	drużyn	harcerskich	przy	każdej	nadarza-
jącej się okazji, czyli imprezie hufcowej
•	 Odwiedziny	w	drużynie	„Zimba”	w	Kurowie	i	okolicy
•	 Kontynuację	NAZ	i	NAL
Zachęcam wszystkie drużyny do jak najliczniejszego 
udziału w spotkaniach namiestnictwa harcerskiego. 
Pomyślcie, gdzie moglibyśmy gościć na wiosennym bi-
waku? Nie zapominajcie o stopniach i sprawnościach, 
bo to one umożliwiają rozwój harcerski i przygotowują 
do dorosłego życia.
P.S.Na ostatnim spotkaniu namiestnictwa byli przedstawi-
ciele tylko 5 drużyn. Jeżeli pozostałe drużyny mają jakieś 
pomysły związane z działalnością namiestnictwa, proszę 
o kontakt na najbliższej odprawie.

Namiestnik Harcerski
phm. Dorota Sarapata

wIEŚCI z nAmIESTnICTwA wEJdź w RoK REgIonÓw
Od września 2011 r. w ZHP realizowana jest nowa 
propozycja programowa – Rok Regionów. Na czym 
polega udział w Roku Regionów? Każda jednost-
ka zgłoszona do Roku Regionów realizuje akcje, 
zaplanowane samodzielnie lub wspólnie z innymi 
jednostkami. Wybiera także region Polski jaki bę-
dzie reprezentowała. 
Każda akcja składa się z dwóch kroków: z dzia-
łań skierowanych do wewnątrz (zdobywanie przez 
członków drużyny informacji w wybranej dzie-
dzinie), a następnie z działań skierowanych na ze-
wnątrz, adresowanych do jak największej grupy 
mieszkańców regionu (kampania świadomościowa, 
którą można prowadzić w rozmaitych formach, np. 
tworzenie i kolportaż plakatów i ulotek, tworzenie 
spotów filmowych i programów telewizyjnych, or-
ganizacja imprez kulturalnych i turystycznych itp.). 
Efektem tych działań ma być uświadomienie, przy-
pomnienie naszym bliższym i dalszym sąsiadom, że 
są mieszkańcami naszego regionu, a z innymi jego 
mieszkańcami łączy ich szereg wartości, które na-
zwaliśmy sferami Roku Regionów. Są to: historia, 
przyroda, język, miejsca, postacie, kulinaria, folklor 
i stereotypy regionalne. Każda drużyna może wy-
konać jedną lub wiele akcji, a każda z akcji może 
dotyczyć jednej lub wielu sfer Roku Regionów.
Ważne jest, by do jak największej liczby miesz-
kańców regionu skutecznie dotarł przekaz, który 
zostanie przez Was przygotowany (np. że posłu-
giwanie się gwarą śląską jest cool, że kartacze są 
najsmaczniejszą wizytówką Suwalszczyzny, albo 
że stołeczne książęce miasto Płock to duma Stare-
go Mazowsza).
Każdy krok akcji kończy się wypełnieniem elektro-
nicznego meldunku. Każda jednostka może zreali-
zować dowolną liczbę akcji.
Nie przegap terminu!
•	od	1	listopada	2011	r.	do	28	lutego	2012	r.	można	składać	mel-
dunki z kroku 1 każdej akcji (działania wewnątrz zespołu/dru-
żyny/kręgu/szczepu – zdobywanie informacji),
•	od	1	listopada	2011	r.	do	31	sierpnia	2012	r.	można	składać	mel-
dunki z kroku 2 każdej akcji (kampania świadomościowa),
•	w	dniach	10-15	lipca	2012	r.	odbędzie	się	Festiwal	Regionów	
w ramach Zlotu Grunwaldzkiego 2012,
•	31	sierpnia	2012	r.	kończy	się	Rok	Regionów,
•	1	października	2012	r.	zostaną	ogłoszone	wyniki	współzawod-
nictwa o miana Regionu Roku i Drużyny Roku Regionów.
Głównym celem naszych działań w Roku Regionów jest 
pomóc mieszkańcom naszych Ojczyzn w odkrywaniu i 
pielęgnowaniu poczucia więzi z własnym regionem.
Więcej na: http://rokregionow.zhp.pl/ 

pwd. Sonia Knapczyk
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Część naszego hufca, stanowią wę-
drownicy i to właśnie im pragnę po-
święcić tę refleksję. 
Działamy tu, w naszym środowisku, 
może niektórzy z nas, dopiero docho-
dzą do tego czym naprawdę jest bycie 
wędrownikiem. Nie każdy też posia-
daną w tym zakresie wiedzę potrafi 
przełożyć na odpowiednie działanie. 
Wydaje nam się, że wędrownictwo 
jest proste i nie wymaga tyle trudu 
co praca z innymi pionami, dlate-
go nie zawsze dajemy pełną jakość, 
przygotowując coś dla wędrowników 
bądź też nie potrafimy realizować się 
jako wędrownicy. To takie oczywi-
ste, ale jednak umyka, że trzeba  się 
otworzyć, wyjść w świat – wyjechać 
na zlot przygotowany specjalnie dla 
wędrowników, zobaczyć jak wygląda 
wędrownictwo w każdej części Pol-
ski, pomyśleć co jest nie tak w na-
szych drużynach, a czym możemy 
podzielić się z innymi drużynami, 
pomóc swojej drużynie w rozwoju 
wędrowniczym, czyli działać zgod-
nie z ideą wędrowniczą. Okazją na 
to wszystko jest właśnie Wędrow-
nicza Watra.
Czas jej trwania jest swoistym 
sprawdzeniem się jako wędrowni-
ka, przemyśleniem czy podążamy 
w dobrym kierunku. W atmosferze 
wspólnej dobrej zabawy i przyjaźni 
podejmujemy wyzwania. Kto wy-
brał się na Watrę, wie że pozornie 
wyglądająca trzydniowa wędrów-
ka, dla niejednego uczestnika stała 
się nie do przejścia. Niektóre trasy 
wyznaczone przez organizatorów 
były długie i męczące, ale każ-
dy pomimo trudności walczył ze 
swymi słabościami. Przemierza-
jąc wytrwale kilometry dociera-
liśmy do wyznaczonych celów. Po 
drodze zagłębiając się w urokliwy 
krajobraz odnajdywaliśmy radość 
z pokonywanej trasy. Nie brakowało 
nam podczas niej niespodziewanych 

przygód, o których mógłby każdy 
z nas opowiedzieć indywidualnie. 
Myślę, że nie ocenionym doświad-
czeniem były spartańskie warunki 
wyznaczonych nam miejsc nocle-
gowych. Były to raczej polanki do 
rozbicia namiotu, bez dostępu do 
bieżącej wody czy toalety. Przez 
co mycie się w strumykach czy 
rzekach stało się dla nas oczywi-
stością. Na ostatnim noclegu trze-
ba było nawet skorzystać z pomocy 
mieszkającej tam ludności, biorąc 
od niej wodę do gotowania posił-
ku. Za to każdy dzień wędrówki 
kończyliśmy w miłej atmosferze 
śpiewając przy ognisku w towa-
rzystwie innych patroli.
Gdy  wreszcie znaleźliśmy się na 
miejscy zlotu, rozpoczęła się ofi-
cjalnie Wędrownicza Watra od tra-
dycyjnego rozpalenia watry, która 
płonęła przez cały zlot. Oczywi-
ście przez ten czas pełnione były 
warty przez wszystkie patrole nad 
nią, które stanowiły wyróżnienie 
dla osób strzegących jej płomie-
nia. Codziennie odbywały się za-
jęcia, większość z nich była przy-
gotowana przez uczestników przed 
zlotem dla innych wędrowników. 
Była to swoista kopalnia pomysłów 
i inspiracji czerpana ze środowisk 
wędrowniczych z różnych części 
Polski.  Był też obszerny program 
dla instruktorów, który był nie-
wątpliwie ciekawie prowadzony. 
Stanowił on mocny punkt Watry, 
pozwalając instruktorom owocnie 
spędzić czas. Oprócz dobrej zaba-
wy WATRA była przede wszystkim 
formą rozwoju, rozpracowywania 
częstych problemów w naszej pra-
cy i wymianą doświadczeń między 
biorącymi w nich udział. Zapewne 
przy całorocznej pracy instruktor-
skiej dla innych była potrzebnym 
elementem domykającym samodo-
skonalenie się i miłą odmianą kiedy 

wreszcie zajęcia przygotowane były 
specjalnie dla nich. Wieczorem tęt-
niło życie. Odbywały się przy scenie 
koncerty, dyskoteka oraz pokaz pre-
zentacji, które przygotowały patrole 
przed zlotem. Były też klimatyczne 
kawiarenki w których można było 
przysiąść, wypić herbatę, przełknąć 
coś, pośpiewać, porozmawiać. Jed-
nak punktem, w którym wszystko 
się zatrzymywało i pozwalało prze-
nieść myślami zupełnie gdzieś in-
dziej była płonąca w mrokach nocy 
watra. Przyciągała swoim blaskiem 
i spokojem mnóstwo osób, które 
przy jej świetle i cieple śpiewało, 
wpatrywało się w nią, rozmyślało, 
odpoczywało.
Jednak co dobre szybko się kończy 
i wraz ze świtaniem dnia ostatniego 
zakończyła się Wędrownicza Wa-
tra na Śląsku. Cała noc była przez 
wszystkich uczestników oczeki-
waniem na ten moment. W którym 
to przy wygasającej watrze zostaje 
ogłoszony najlepszy patrol wędrow-
niczy będący dla innych wzorem do 
naśladowania, otrzymujący tytuł 
„Primus Inter Pares” czyli z łac. 
pierwszy wśród równych. Nastę-
puje oficjalne zamknięcie zlotu. 
Wędrownicy jeszcze patrzą na ża-
rzące się pozostałości po watrze, 
podchodzą żegnają się z nią, nie-
którzy zabierają z niej nadpalone 
drewienko, aby przenieś do swo-
jego środowiska i tam dorzucić do 
ognisk symboliczną cząstkę Wę-
drowniczej Watry oraz podzielić 
się magią swych przeżyć. Również 
z nadzieją, już oczekują kolejnej 
Watry, która za rok będzie organi-
zowana przez Referat Kujawsko-Po-
morski i Akademików. Na który już 
dziś zapraszam Was, abyście mogli 
doświadczyć tego wędrowniczego 
przeżycia, którego  tak naprawdę 
nie da się opisać.

pwd. Dagmara Duda

wĘdRownICzA wATRA 2011

NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE
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ROZKAZ KOMENDANTA HUFCA

Zwizek Harcerstwa Polskiego        Wadowice, dn. 30.10.2011 r.  
Komendant Hufca 
Ziemi Wadowickiej

Rozkaz L. 12/2011 

3. Druyny 

3.2. Zmiany organizacyjne 

3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działajcej przy Szkole Podstawowej w Zatorze 

3.2.2. Otwieram okres próbny drugiej  gromadzie zuchowej działajcej przy Szkole Podstawowej w Zatorze  

3.2.3. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działajcej przy Szkole Podstawowej w Brzenicy   

3.2.4. Otwieram okres próbny Harcerskiej Druynie działajcej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wadowicach   

3.2.5. Otwieram okres próbny Harcerskiej Druynie działajcej przy Niepublicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej  

3.2.6. Otwieram okres próbny Harcerskiej Druynie Poarniczej działajcej przy Szkole Podstawowej w Wonikach  

3.2.7. Zamykam okres próbny i przyjmuj w poczet druyn hufca gromad działajc przy Szkole Podstawowej nr 4 

w Wadowicach  i nadaj jej numer 5 Gromadzie Zuchowej „ółte Stopy”  

3.2.8. Na wniosek rady druyny 3 DSTH „Huraggan” zmieniam przydział do pionu wdrowniczego i nadaj numer 6 DW 

„Huraggan” 

3.3. Zwolnienia i mianowania druynowych 

3.3.1. Zwalniam z funkcji druynowej  3 Druyny Harcerskiej „Badyle” druhn phm. Anne Wag     

3.3.2. Zwalniam z funkcji druynowego  2 Druyny Starszoharcerskiej  „Pajtaki” druha pwd. Bartłomiej Wojewodzica   

3.3.3. Zwalniam z funkcji druynowej  4 Gromady Zuchowej „Skrzaty z Lenej Krainy” działajcej przy Zespole Szkól nr 1 

w Kalwarii Zebrzydowskiej  

3.3.4. Mianuj druhn Danut Skrzypek druynow próbnej gromady zuchowej działajcej przy Szkole podstawowej w Zatorze 

3.3.5. Mianuj druhn phm. Stanisław Balonek  druynow próbnej druyny harcerskiej w Laskowej  

3.3.6. Mianuj druhn Jadwig Zadora-Czopek druynow próbnej gromady zuchowej działajcej przy Szkole Podstawowej 

w Zatorze  

3.3.7. Mianuj druhn Ewelin Woniczk druynow próbnej gromady zuchowej działajcej przy Szkole Podstawowej 

w Brzenicy 

3.3.8. Mianuj druha phm.  Krzysztofa Szydło druynowym próbnej  harcerskiej druyny poarniczej działajcej przy Szkole 

Podstawowej w Wonikach

3.3.9. Mianuj druhn    Karolin Szpak  druynow próbnej druyny harcerskiej działajcej przy Szkole Podstawowej nr 5 

w Wadowicach.

3.3.10. Mianuj druhn Magdalen Szwarcach druynow  4 Gromady Zuchowej „Skrzaty z Lenej Krainy” działajcej przy 

Zespole Szkól na 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej  

3.3.11. Mianuj druhn  phm.  Dagmar Dud druynow 3 Druyny Harcerskiej „Badyle”

3.3.12. Mianuj druhn   Paulin Nowak druynow 2 Druyny Starszoharcerskiej „Pajtaki”

Druhn Iwonie, Ani I Bartkowi serdecznie dzikuj za dotychczasow prac z druynami, ycz Wam wielu sukcesów w dalszej drodze 

instruktorskiej.  

7. Mianowania instruktorów

7.3. Zamknicie próby na stopie podharcmistrzyni/podharcmistrza 

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 maja 2011 zamykam prób i przyznaj stopie podharcmistrzyni 

pwd. Dagmarze Dudzie. 

   Czuwaj!  

Komendant Hufca Ziemi Wadowickiej  

 hm. Marcin Homel  
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Dla przypomnienia - celem całego 
artykułu jest udowodnienie tezy, 
że młodzi uczniowie szkół śred-
nich i studenci będący instrukto-
rami ZHP, dzięki przynależności 
do Związku dążą do wszechstron-
nego rozwoju swojej osobowości, 
kształtują swój charakter, realizują 
życiowe plany, kierując się etyką 
zawartą w Prawie i Przyrzeczeniu 
harcerskim. 
W tej części zobaczymy, jak re-
alizowano próby. Jakie korzyści 
związane ze służbą wynikają ze 
zdobywania stopnia? 
Działania, które można traktować 
jako spełniające aspiracje życiowe, 
są oznaczone czerwonymi cyframi 
i stanowią 40,8 % wszystkich ko-
rzyści wynikających ze zdobywa-
nia stopnia. To znacząca wartość. 
Oznacza, iż instruktorzy chcą się 

realizować, rozwijać, uczyć się 
także poza szkołą w inny sposób. 
Wśród odpowiedzi są takie: „stałem 
się bardziej obowiązkowy; szanuję 
czas; jestem bardziej punktualny; 
krytyczny wobec siebie; polubiłem 
dzieci; jestem bardziej tolerancyjna, 
spokojniejsza, bardziej cierpliwa; 
szybciej pracuję; polubiłem rybki 
w oleju (?); mniej się denerwuję, 
gdy inni ze mną dyskutują; nie boję 

się lasu (nocy, żab)”.Jednocześnie 
ci młodzi ludzie nie chcieli, by ab-
sorbujące ich obowiązki wynika-
jące ze zdobywania stopnia zabu-
rzyły utarte koleiny życia, rodzi-
ny, przyjaciół (często nie będących 
harcerzami i nie interesujących się 

takim życiem). Stąd wypowiedzi 
na pytanie - jak wiele się w ich 
życiu zmieniło? -  to odpowiedzi: 
„niewiele; zmiana pór posiłków 
(obiadu, kolacji); zrezygnowałam 
z połowy dyskotek; zyskałem no-
wych, ale straciłem starych przy-
jaciół; ojciec mi bardziej wierzy; 
rodzice pozwalają mi później wra-
cać do domu; rodzice mnie bardziej 
doceniają, chwalą”. Na pytanie: Co 

zyskałem w wyniku rocznej pracy 
w okresie próby? odpowiedzi są po-
niżej. Jest to jakby ewaluacja pró-
by – jaki byłem przed nią, a jaki 
jestem po niej. W tym punkcie nie 
ma korzyści czysto harcerskich albo 
związanych ze służbą (jak w dia-

gramie powyższym), tylko ogólne, 
przydatne dla każdego człowieka 
u progu dorosłości. 
Widać, że największa korzyść z pró-
by to obszar rozwijania własnych 
zainteresowań, nabycie nowych lub 
doskonalenie istniejących umiejęt-
ności oraz zdobycie wiedzy – ra-
zem stanowią 61,3 %. Najmniejsze 
to „spełnienie oczekiwań innych 
wobec mnie” i „lepsze kontakty 
z dorosłymi”. Praca nad zadania-
mi próby jest ukierunkowana na 
zewnątrz w dynamicznym działa-
niu (daję siebie innym) i raczej nie 
sprzyja introwertycznej refleksji – 
7,5 % dla „poznaję siebie”. Ważne, 
że kształtuje charakter – 14,6 % dla 
„systematycznej pracy”.
Jakie są więc zyski i straty wyni-
kające z próby? Zgodnie z prze-
widywaniami zyski dominowa-
ły, gdyż w znakomitej większości 
próby kończyły się pomyślnie i 
kandydat otrzymywał upragnio-
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nie chcieli, by absorbujce ich obowi
rodziny, przyjaciół (czsto nie bd
pytanie - jak wiele si w ich yciu zmieniło? 
zrezygnowałam z połowy dyskotek; zys
rodzice pozwalaj mi póniej wraca

Na pytanie: Co zyskałem w wyniku rocznej pracy w okresie próby? odpowiedzi s
ewaluacja próby – jaki byłem przed ni
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 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ

ny stopień instruktorski. Jednak ten sukces okupiony 
był stratami. Ankieta nie pyta, co stracili, poświę-

cając czas harcerstwu. Widać natomiast proporcje 
zysków do strat.
Ostatnie pytanie ankiety wy-
biegało w przyszłość. Co 
dalej? Czy masz już dość, 
czy chcesz się trudzić dalej? 

Pytanie zadane zostało w okresie do kilku miesięcy 
po zdobyciu stopnia. Emocje próby opadły, radość 
z sukcesu także, można było spokojnie kalkulować 
odpowiedź.
Zmierzyłem odległość skrajnych punktów i naniosłem 
ją na linię. Czerwona linia określa zakres od około 
45 do 100 %. Stąd wniosek, że choć większość de-
klaruje pragnienie dalszej pracy to są i tacy, którzy 
się deklarują ostrożnie, bez hura optymizmu. Podo-
bają mi się te ostrożne głosy – świadczą o rozwadze, 
podejmowaniu decyzji z namysłem, co jest cechą 
dorosłego człowieka. Sądzę, że to pytanie pokazało, 
że droga rozwoju harcerza i instruktora nie jest ła-
twa. Wymaga wysiłku i czasu. Gdyby było inaczej, 
czerwona linia byłaby króciutka i leżałaby tuż przy 
wartości „100 %”.
W następnym artykule: Co sądzą o próbie jej opie-
kunowie?

hm. Zbigniew Herzyk 

Wida, e najwiksza korzy
nabycie nowych lub doskonalenie istniej
stanowi 61,3 %. Najmniejsze to „spełnienie oczekiwa
z dorosłymi”. Praca nad zadaniami próby jest ukierunkowana na zewn
działaniu (daj siebie innym) i raczej nie sprzyja introwertycznej r
siebie”. Wane, e kształtuje charakter 

Jakie s wic zyski i straty wynikaj
dominowały, gdy w znakomitej wi
otrzymywał upragniony stopie
nie pyta, co stracili, powicaj
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stopnia. Emocje próby opadły, rado
odpowied. A oto ona. 
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Na ostatniej odprawie drużyno-
wych przedstawiłam czym w naj-
bliższym czasie zajmie się ZKK, 
czyli jakie formy szkoleniowe będę 
organizowane:

Kursy:
 20-24 lutego (drugi tydzień ferii)

Przybocznych (około 20 osób), 
stała kadra na kursie: 3-4 osoby 
z doświadczeniem w kształceniu, 
zajęcia prowadzi ok. 10-15 instruk-
torów dojeżdżających

Kurs zastępowych (jako część kur-
su na harcerza), stała kadra to kilku 

drużynowych, którzy realizują pro-
gram kursu, kilku dojeżdżających 
prowadzących zajęcia

Kurs na harcerza (około 40 osób) 
dla osób, które chcą zdobyć nowe 
umiejętności z technik harcerskich 
lub dla osób, które od niedawna 
działają w drużynach

Kursy będą odbywać się równo-
legle, możliwe że w tym samym 
miejscu.

A dodatkowo:
Osoby, które chcą prowadzić zaję-
cia na kursie, mają zadanie w pró-

bie związane z kształceniem lub 
chcą podjąć współpracę z ZKK 
oraz w przyszłości  chcą zająć się 
kształceniem, proszone są o kon-
takt z phm. Barbarą Opoką 
(b.opoka@wp.pl).  

Zależy nam na tym, aby sprawnie 
zebrać oba zespoły, które będą 
odpowiedzialne za kursy, aby jak 
najszybciej stworzyć program i roz-
począć poszukiwanie instruktorów 
chętnych do prowadzenia zajęć. 
Liczymy na Waszą pomoc, aby 
harcerze naszego hufca pracowali 
z wykwalifikowaną kadrą.

phm. Barbara Opoka
Szef ZKK Wadowice

zESPÓŁ KAdRY KSzTAŁCąCEJ HUFCA zIEmI wAdowICKIEJ

„Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktual-
nie osiągamy nasze najwyższe ideały, lecz 
to, ze są one wysokie”
Robert Baden-Powell

„W świecie pełnym niepewności i niepoko-
ju nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na 
ciemnym tle...” 
Lady Olave Baden-Powel

„Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobi-
sty przykład, prawdziwość czynów, odpo-
wiedzialność, porządek, konsekwencja” 
Stefan Mirowski
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PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZAGRANICZNYCH HUFCA

Jeśli szukasz nowych pomysłów progra-
mowych dla swojej drużyny, jeśli uwa-
żasz, że przyjaźń i przygoda skautowa 
to coś, co warto przeżyć, jeśli chcesz z 
drużyną poznać inny kraj, wyślij zgło-
szenie na nasze seminarium, gdzie bę-
dziemy gościć drużynowych skautowych 
z Niemiec, również zainteresowanych 
współpracą z drużynami ZHP. 

Termin: 3-5 lutego 2012 
Miejsce: Poznań 
Liczba miejsc ograniczona. 
Koszt: 45 zł, płatne do 31 grudnia 2011, 
zapewniamy nocleg w warunkach tu-
rystycznych i posiłki. 

Program seminarium będzie zawierał: 
- zapoznanie się ze specyfiką organiza-
cji w Polsce i w Niemczech, 
- zasady współpracy zagranicznej, 
- zagadnienia międzykulturowe, 
- pozyskiwanie dofinansowań. 
Warunki dla uczestników: 
- seminarium jest kierowane do organi-
zatorów podstawowej działalności pro-
gramowej - drużynowych, przedstawi-
cieli szczepów, namiestników, 
- chęć zorganizowania po seminarium 
wspólnej imprezy z nowo poznaną dru-
żyną z Niemiec, 
- wypełnienie i wysłanie aplikacji zgło-
szeniowej do 15 grudnia 2011, 
- wykonanie do 20 stycznia 2012 zada-
nia wstępnego, które otrzymują zakwa-
lifikowani uczestnicy, 
- znajomość języka niemieckiego lub 
angielskiego pozwalająca na komuni-
kację słowną. 
Zapraszam!

phm. Piotr Miara HO
szef zespołu ds. organizacji niemiecko-

języcznychWydział Zagraniczny GK

RUSzA PolSKo-nIEmIECKIE 
SEmInARIUm START-UP W tym numerze „Harcusia” chcę zachęcić Was do przeczyta-

nia dwóch artykułów. Oba dotyczą Nas - instruktorów. Każ-
dy harcerz zadaje sobie czasem pytanie: „Co dalej?”, „Czy 
brnąć w harcerstwo czy oddać się życiu prywatnemu, szkol-
nemu?”. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na te pytania ale 
mam nadzieję, że poniższe artykuły ułatwią Wam podjęcie 
właściwej dla Was decyzji.

Na pierwszy tekst natknęłam się już dość dawno przeglądając 
strony www innych Hufców. Napisał go dh Mirek Grodzki, 
artykuł nosi tytuł Koszt nieutracony i został opublikowany na 
stronie www.przeciek.pl. Druh Mirek opisuje przykład wy-
korzystywania wiedzy zdobytej podczas pracy harcerskiej w 
przyszłym życiu zawodowym. Porównuje drużynę do firmy, 
a drużynowych do menadżerów. Powstało już wiele prac li-
cencjackich i magisterskich opisujących pozytywny wpływ 
pracy harcerskiej na późniejsze postępowanie w dorosłym 
życiu. Aby jednak praca harcerska mogła zaowocować nie 
możemy ograniczyć się do udziału w zbiórkach, stawiane nam 
wyzwania np. pracy z młodzieżą czy organizacji biwaku  dla 
kilku drużyn to świetna okazja do zdobycia doświadczenia, 
które zaowocuje w przyszłości. Trzeba tylko wykorzystać  
trafiające się okazje do rozwoju.

Kolejny artykuł może nie wskaże Ci wprost odpowiedniej 
drogi ale na pewno da do myślenia. Jest dostępny na stronie 
http://gosc.pl i nosi tytuł Byliśmy harcerzami, a jego auto-
rem jest Jacek Dziedzina. Długo wahałam się czy o nim pi-
sać bo nie odnosi się tylko do ZHP ale do wszystkich orga-
nizacji harcerskich działających w Polsce. Doszłam jednak 
do wniosku, że przecież mamy te same podstawy i choć re-
alizujemy je nieco inaczej wszyscy dążymy do wychowa-
nia młodego człowieka.  W tym artykule możecie zobaczyć 
przede wszystkim opinie rodziców na działania podejmowane 
przez harcerzy. To właśnie oni widzą jak bardzo zmieniają 
się ich dzieci podczas obozów i zbiórek. Kolejnym przesła-
niem tego artykułu jest zaprezentowanie sylwetek znanych 
osób, które były harcerzami. To kolejny bodziec do tego by 
nie traktować harcerstwa tylko jako dobrej zabawy, ale też 
jako czas zdobywania nowych doświadczeń oraz nauki od-
powiedzialności i zaradności.

Miłej lektury
pwd. Basia Łopata

CzAS nA mAŁE Co nIECo
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Amerykańska organizacja Boy 
Scouts of America (BSA) zapra-
sza wędrowników i instruktorów 
z Polski do współpracy przy pro-
wadzeniu obozów skautowych la-
tem 2012 roku. 
Informacje ogólne 
Wymagania: 
Osoba zainteresowana uczestnic-
twem w programie powinna: 
1. Mieć rekomendację swojej or-
ganizacji skautowej (w tym celu 
może być konieczne przeprowa-
dzenie rozmowy z kandydatem 
przez Komisarza zagranicznego 
ZHP lub wyznaczoną przez nie-
go osobę);
2. Mieć 18-30 lat; 
3. Mówić po angielsku w stopniu 
umożliwiającym swobodne prowa-
dzenie zajęć dla skautów; 
4. Posiadać umiejętność prowadze-
nia zajęć skautowych w wybranych 
dziedzinach; 
5. Być do dyspozycji przez co naj-
mniej 6 tygodni od początku czerw-
ca 2012 r. 
6. Być przygotowana do postępowa-
nia zgodnie z zasadami i prawem 
obowiązującym w USA. 
Do programu mogą się zgłaszać ko-
biety i mężczyźni. Należy jednak 
pamiętać, że BSA jest organizacją, 
w której zdecydowanie przeważa-
ją chłopcy. 
Uczestnik programu jest odpowie-
dzialny za zorganizowanie i opła-
cenie swojej podróży do USA oraz 
uzyskanie i sfinansowanie wizy 
(wcześniej otrzyma od BSA do-
kumenty niezbędne do uzyskania 
wizy typu J-1). W roku 2012, tak 
jak i w 2011 (a w odróżnieniu od 
lat wcześniejszych) BSA nie dys-
ponuje grantami na pokrycie kosz-
tów wizy ani podróży uczestników 
na miejsce wyznaczonego obozu. 
Organizacja BSA zapewnia zakwa-

terowanie, wyżywienie i ubezpie-
czenie oraz wynagrodzenie w wy-
sokości ds. 150-175 dolarów tygo-
dniowo (minus podatek). Uczestnik 
ma prawo do turystycznego pobytu 
na terenie USA do 30 dni po za-
kończeniu programu. 
Osoby zainteresowane uczestnic-
twem w International Camp Staff 
Program USA 2012 proszone są 
przede wszystkim o bardzo do-
kładne przeczytanie materiałów 
informacyjnych, a następnie o wy-
pełnienie zgłoszenia (Application) 
i formularza medycznego (Annual 
Health and Medical Record), dołą-
czenie pozytywnej opinii pełnomoc-
nika KCh do spraw zagranicznych 
(w języku polskim), potwierdzenia 
opłacenia składek członkowskich za 
rok 2011 i zgody komendanta hufca 
na udział w programie (w języku 
polskim) i przesłanie kompletu do-
kumentów do Wydziału Zagranicz-
nego GK ZHP, ul. Konopnickiej 6, 
00-491 Warszawa do 10 stycznia 
2012 r. (w tym terminie dokumen-
ty muszą się znaleźć w GK ZHP). 
Nie przyjmujemy faksów.
Główna Kwatera po sprawdzeniu 
dokumentów, przeprowadzeniu 
rozmowy z kandydatem i zaak-
ceptowaniu kandydata udziela mu 
rekomendacji i przesyła wszystkie 
dokumenty do USA. 
Podczas wypełniania dokumentów 
należy zwrócić uwagę na: 
- przeznaczenie odpowiedniej ilości 
czasu – nie da się zrobić wszyst-
kiego w ciągu jednego dnia (opi-
nia pełnomocnika KCh, zgoda 
i potwierdzenie składek z KH, 
referencje dwóch osób, dane me-
dyczne wymagające podpisu leka-
rza, statement/list motywacyjny; 
wymagania dotyczące referencji 
i statement są dokładnie opisane 
w formularzu zgłoszenia), 
- wypełnienie wszystkich rubryk 
w języku angielskim (oczywiście 
imię, nazwisko, adres – po polsku), 

- rzetelne ocenienie swoich umie-
jętności, 
- złożenie podpisu w każdym wy-
maganym miejscu, 
- dołączenie aktualnego zdjęcia, naj-
lepiej w mundurze harcerskim. 
Uwagi na temat opinii pełnomoc-
nika KCh ds. zagranicznych oraz 
rekomendacji: 
Opinia musi być dołączona do 
kompletu dokumentów przesyła-
nych przez kandydata do Wydzia-
łu Zagranicznego pocztą – może 
być to list, faks lub wydrukowa-
ny skan dokumentu podpisanego 
przez pełnomocnika. Jest to opinia 
dla Głównej Kwatery ZHP, zatem 
powinna być napisana po polsku. 
Co innego rekomendacje od dwóch 
osób, które kandydat włącza do 
swojego zgłoszenia – są one wpi-
sywane na formularzu zgłoszenia 
po angielsku. Jedną z osób udzie-
lających rekomendacji może być w 
szczególności pełnomocnik KCh 
ds. zagranicznych. Pełnomocnicy 
KCh zgłaszający się do programu 
muszą mieć rekomendację komen-
danta chorągwi. 
W razie pytań proszę o kontakt 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 
W przypadku zadawania pytań 
emailem proszę koniecznie podać 
imię, nazwisko, stopień, hufiec oraz 
telefon kontaktowy. 
Zachęcam do skorzystania z ofer-
ty Boy Scouts of America. Udział 
w programie międzynarodowej ka-
dry obozowej to doskonała okazja 
do poznania USA i amerykańskie-
go skautingu, sprawdzenia swoich 
umiejętności i zdobycia nowych, 
udoskonalenia języka angielskie-
go oraz nawiązania międzynaro-
dowych kontaktów. 

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska 
kierowniczka Wydzia-

łu Zgranicznego GK 
wza@zhp.pl

phm. Ania Krupa

InTERnATIonAl CAmP 
STAFF PRogRAm USA 2012

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZAGRANICZNYCH HUFCA
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OPOWIEŚCI INNEJ TREŚCI

ZHP działa zgodnie z zasadami, 
celami i metodą stworzonymi przez 
założyciela skautingu Roberta Ba-
den – Powella, które następnie zo-
stały rozwinięte przez Andrzeja 
Małkowskiego.1
Fundamentalne w wychowaniu ZHP 
są normy moralne, które wywodzą 
się z uniwersalnych, kulturowych 
i etycznych wartości chrześcijań-
skich. Choć ZHP daje członkom 
wybór systemu wartości ducho-
wych to i tak wychowuje młodzież 
na uczciwych, odpowiedzialnych 
i czynnych obywateli. Za główne 
cele działania polskie harcerstwo 
przyjmuje: 
Tworzenie odpowiednich 
warunków dla młodego 
człowieka, które umoż-
liwią mu wszechstronny, 
społeczny, intelektualny, 
duchowy, fizyczny i emo-
cjonalny rozwój,
Nieskrępowane formowa-
nie osobowości młodzieży 
odpowiedzialnej, z szacun-
kiem do jej godności i wolności,
Propagowanie i umacnianie w spo-
łeczeństwie następujących wartości: 
prawda, sprawiedliwość, wolność, sa-
morządność, demokracja, tolerancja, 
przyjaźń i równouprawnienie.
Tworzenie warunków do inicjowa-
nia i utrwalania kontaktów mię-
dzyludzkich ponad podziałami 
narodowościowymi, rasowymi 
i wyznaniowymi.
Rozpowszechnianie znajomości 
świata przyrody i kształtowanie 
potrzeb jej ochrony. 2

Wychowanie w ZHP jest oparte 
na 3 zasadach: braterstwo, służ-
ba i praca nad sobą.3 Harcerz ma 
służyć Bogu, ludziom i ojczyźnie 
oraz kształtować swój charakter, 
1 Statut ZHP, Warszawa 2005, s.1.
2 Tamże, s. 1-2. 
3 Tamże, s. 2. 

by kierować się dobrem, pełnią 
człowieczeństwa i przygotować się 
do wartościowego życia. Podstawą 
całej metodyki harcerskiej i skau-
towej jest właśnie służba. Zawiera 
ona pierwiastek miłości do ojczyzny  
jak i element samodoskonalenia i 
pracy nad sobą przez samowycho-
wanie. Służba jest działaniem bez-
interesownym, u którego podstaw 
leży chęć działania i osobiste zaan-
gażowanie. Wychowanie harcerskie 
jest wiec kształtowaniem uczuć od 
egoizmu do służby Bogu, innym i 
sobie, przez co realizuje się brater-
stwo i pracę nad sobą. 4

Metoda harcerska to działanie ce-
chujące się:
- pozytywnością – polega na wy-
chowywaniu w oparciu o tworzenie 
dobra, a nie walkę ze złem. Każdy 
drużynowy rozwija zalety swoich 
podopiecznych, a nie skupia się na 
niwelowaniu wad,
- indywidualnością – jest to pod-
miotowe wpływanie wychowawcze 
odbywające się w zespole, ukierun-
kowane na jednostkę. Drużynowy 
kształtuje charakter poszczególnych 
harcerzy, a nie całej zbiorowości 
drużyny. Rozwój indywidualny 
wspierają wymagania zawarte w 
gwiazdkach, stopniach i sprawno-
ściach indywidualnych. Harcerstwo 
daje możliwość rozwoju indywidu-
4 Z. Niedzielski, J. Sowa Metoda pracy harcerskiej 
w zarysie. Rzeszów 2003, Wydawnictwo Oświatowe 
Fosze, s. 21-22. 

alnego przy wykazywaniu aktyw-
ności społecznej,
- wzajemnością oddziaływań – 
przewiduje partnerstwo wszystkich 
jednostek w procesie wychowania. 
W organizacji harcerskiej wszyscy 
na siebie oddziałują. Drużynowy 
(jako autorytet) ma wpływ na po-
zostałych członków drużyny, jak 
i oni oddziałują na drużynowego. 
Wzajemność oddziaływań podkre-
śla idea samowychowania harcer-
skiego, przez co harcerze osiągają 
nowe i wyższe potrzeby aktywności 
społecznej. Jednostka może uczest-
niczyć w ZHP tylko przy udziale 
drużyny/gromady, z którą uczest-
niczy w życiu harcerstwa, wspól-
nie osiąga doświadczenie, poko-
nuje przeciwności oraz kształtuje 
indywidualne poglądy,
- dobrowolności i świadomości 
celów – wyrażają chęć przynależ-
ności do drużyny/gromady i życie 
zgodne z zasadami ZHP. 
- pośredniością – organizacja harcer-
ska stwarza zadania, które rozwijają 
indywidualność człowieka, a zara-
zem są społecznie pożyteczne. 
- naturalnością – wykonywanie 
pracy wychowawczej uwzględ-
niając potrzeby i możliwości całej 
drużyny/gromady jak i poszczegól-
nych członków. Ważne jest także 
dostosowanie procesu wychowa-
nia do warunków, w których dzia-
ła drużyna/gromada.
Aby metoda była skuteczna ko-
nieczne jest zastosowanie wszyst-
kich elementów metody. Zachwia-
nie może bowiem prowadzić do jej 
zniekształcenia i sprawić, że będzie 
ona nie wychowująca.5

HO Anna Wołczyk
5 Tamże, s. 82-83.

o mETodYCE HARCERSKIEJ SŁÓw KIlKA…

Fundamentalne w wychowaniu ZHP 
są normy moralne, które wywodzą się 
z uniwersalnych, kulturowych i etycz-
nych wartości chrześcijańskich. Choć 
ZHP daje członkom wybór systemu 
wartości duchowych, to i tak wycho-
wuje młodzież na uczciwych, odpowie-
dzialnych i czynnych obywateli.
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HKR „WADOWICE”

W weekend 9-11 września na te-
renie miasta i gminy Wadowice 
odbyły się XIII Ogólnopolskie 
Zawody ZHP w Ratownictwie. 
Przedsięwzięcie to, odbywające 
się rokrocznie, w różnych miej-
scach w Polsce, skierowane jest 
nie tylko do harcerzy, ale do 
wszystkich, którzy interesują 
się pierwszą pomocą i ratownic-
twem i chcą spróbować swoich 
sił w konfrontacji. W zawodach 
wzięło udział 25 zespołów ratow-
niczych 
z całej 
Polski. 
W i ę k-
s z o ś ć 
z nich to 
zespo-
ły har-
cerskie, 
K l u -
by oraz 
G r upy 
Ratownicze. Nie zabrakło jed-
nak również zespołów spoza 
Związku. Jak co roku w zawo-
dach wzięły udział reprezenta-
cje Akademii Pierwszej Pomo-
cy z Wrocławia oraz OSP ze 
Szczecina.
Rywalizacja była zacięta, uczest-
nicy musieli zmierzyć się z sy-

mulowanymi wypadkami na 
dwóch trasach: podstawowej (na 
poziomie kursu pierwszej pomo-
cy HSR) oraz zaawansowanej (na 
poziomie kursu Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy). Trasa pod-
stawowa, przebiegała przez same 
Wadowice, natomiast uczestnicy 
trasy zaawansowanej, wyposaże-
ni w samochody, oprócz zadań 
na trasie, mieli okazję zwiedzić 
co ciekawsze miejsca na terenie 
gminy Wadowice i okolic (zapo-
ra w Świnnej Porębie, okolice 
Łękawicy i Stryszowa, Dzwo-
nek, itd.).
 Po pełnych pracy piątku i so-
bocie, żmudnym liczeniu punk-
tów, ostateczna klasyfikacja wy-
gląda następująco:
•	 Na trasie podstawowej:
I. m-ce: HKR Toruń 4,
II. m-ce: HKR Toruń 2,
III. m-ce: HKR Toruń 1,
IV. m-ce: HKR Lublin 2.
•	 Na trasie zaawansowanej:
I. m-ce: HKR Toruń 3,
II. m-ce: OSP Szczecin,
III. m-ce: 9 RDW „Antidotum” 
z Żor,
IV. m-ce: HKR Toruń 5.

pwd. Piotr Gracjasz

Xiii OgóLNOpOLsKiE ZAwODy Zhp w RATOwNiCTwiE




