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V ZLOT KADRY 
 

W  terminie  18-22  sierpnia  2017r  w  Tokarnii
koło kielc odbył się V Zlot Kadry ZHP. W ciągu 5 dni
każdy uczestnik nawiązał wiele przyjaźni, rozwinął
swoje umiejętności,  miał  możliwość sprawdzenia
się w działaniu. W zlocie uczestniczyli instruktorzy
każdego  szczebla  organizacji  –  drużynowi,
komendanci  szczepów,  komendanci  hufców,
instruktorzy  chorągwi  oraz władze  centralne.
Łącznie  blisko  250  osób.  Właśnie  w ten  sposób
zostanie  spełniony  cel  zlotu  –  tworzenie  lepszej
organizacji  poprzez  podnoszenie  kompetencji  jej
liderów.

Zlot  zakończył  się  apelem,  na którym
komendant  V  Zlotu  Kadry  ZHP  hm.  Paweł
Chmielewski  podziękował  kadrze  zlotu
za przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia.
– Pięć dni minęło bardzo szybko, dzisiaj kończymy
V  Zlot  Kadry  ZHP  –  święto  harcerskich
instruktorów,  czas  szkolenia,  doskonalenia
i motywacji.  To też  czas  spotkań,  niekończących
się  rozmów,  czas  pięknego  harcowania
na kieleckiej  ziemi.  Dzisiaj  poszerzamy  kolekcję
o kolejne  barwne  wspomnienia –  mówił  hm.
Paweł Chmielewski.

Zlot kadry jest największą akcją szkoleniową ZHP.
Odbywa  się  co  2  lata,  a najbliższa  edycja  już
w 2019 roku.

KIONIEC HARCERSKIEGO LATA
2017

Zakończyło  się  Harcerskie  Lato  2017  –  czas
podsumowania  całorocznej  pracy  jednostek
i przeżywania  harcerskich  przygód.  Jak  co  roku
wakacje  obfitowały  w wiele  wydarzeń.  Poznajcie
główne  wydarzenia  tegorocznego  Harcerskiego
Lata:  

Rajd Odkrywców 2017
Przez 5  dni  harcerskiego  lata  uczestnicy  Rajdu
Odkrywcó1  2017  z  zaangażowaniem  starali  się

pozyskać  jak  najwięcej  informacji,  by
rozwiązać  liczne  zagadki  historyczne.  Patrole
z całej  Polski  w  celu  lepszej  komunikacji
i skoordynowania  swoich  działań  zakładały
grupy na portalach  społecznościowych i  tam
wymieniały  cenne  informacje  pozyskane  ze
spotkań z pasjonatami historii, przewodnikami
miejskimi i członkami lokalnych stowarzyszeń.
W czasie kilku rajdowych dni młodzi odkrywcy
mogli  nabyć  cenne  umiejętności,  które
wykorzystają  na  swoim  terenie,  szukając
niewyjaśnionych dotąd zagadek historycznych
i organizując  własne  ekspedycje.  Pobyt  na
Dolnym  Śląsku  był  także  czasem  bliższego
poznania walorów turystycznych tego regionu.
Pomocna  okazała  się  Aplikacja  Rajd
Odkrywców,  dzięki  niej  harcerze  mogli
zlokalizować  i  łatwo  trafić  do  największych
perełek  na  obszarze  rajdowym  przy  pomocy
swoich telefonów.

XLVI Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki
Od  10  do  16  lipca  na  polach  Bitwy  pod
Grunwaldem  odbył  się  Ogólnopolski  Zlot
Grunwaldzki,  w  którym  wzięło  udział  ponad
1300 harcerzy i harcerek z całej Polski.
Fabuła  XLVI  Ogólnopolskiego  Zlotu
Grunwaldzkiego była iście rycerska, co można
było zauważyć na podobozie harcerskim, który
na tydzień zmienił się w wioskę rycerską z XV
wieku,  w  której  można  było  spotkać
uczestników i  kadrę zlotu odzianych w stroje
z tamtej epoki. Głównym założeniem zlotu był
powrót  do  korzeni,  do ideałów  i wzorców
rycerskich  takich  jak  Zawisza  Czarny
z Garbowa.  Przez  cały  zlotowy  tydzień
uczestnicy  mieli  zapewnioną  moc  atrakcji,
takich jak wędrówki  zlotowe,  turnieje gniazd,
festiwal  kolorów  czy  inscenizacja  Bitwy
pod Grunwaldem.

44.  Międzynarodowy  Harcerski
Festiwal  Kultury  Młodzieży  Szkolnej  Kielce
2017
Od 13  do 22  lipca  Kielce  zostały  opanowane
przez harcerzy  i  młodych artystów.  Kolorowy,
radosny,  roztańczony  i  rozśpiewany  czas
podsumował  koncert  w  niepowtarzalnym
amfiteatrze “Kadzielnia”.
W wydarzeniu,  odbywającym  się  w terminie
13-23 lipca, udział wzięło 921 uczestników z 4
krajów (Armenia, Kanada, Polska, Ukraina): 450
z nich uczestniczyło w koncercie  “Gospodarze
Gościom”,  471  w  przeglądach,  warsztatach
i innych  koncertach.  Międzynarodowy
Harcerski  Festiwal  Kultury  Młodzieży  Szkolnej



to  wielowymiarowe  wydarzenie.  Składają  się  na
nie  warsztaty  artystyczne,  przeglądy festiwalowe,
koncerty  w amfiteatrze  na kieleckiej  Kadzielni,  8
koncertów  na  kieleckim  Rynku,  Miasteczko
Festiwalowe, Festiwalowe Biuro Turystyczne.

Udział  polskiej  reprezentacji  w 15.
Światowym MOOT Skautowym
Ponad 100 harcerzy i harcerek z całej Polski wzięło
udział  w 15.  Światowym  MOOT  Skautowym,
który odbył  się  na Islandii  w terminie  od 25  lipca
do 2  sierpnia.  Dzień  przed oficjalnym
rozpoczęciem zlotu polska reprezentacja spotkała
się w Ambasadzie Polski w Reykjaviku. Następnego
dnia  o poranku  odbyła  się  uroczysta  ceremonia
otwarcia zlotu.  Pierwszą częścią wydarzenia były
wyprawy  w jednym  z dziesięciu  punktów
ekspedycyjnych.  Po skończonych  ekspedycjach
uczestnicy  udali  się  do centrum  skautowego
w Ulfljotsvatn gdzie  miał  miejsce zlot  wszystkich
uczestników MOOT.
Światowy  Moot  Skautowy  to zlot  wędrowników
i młodych  instruktorów  z całego  świata.
Wydarzenie  odbywa  się  co  4  lata  i jest
odpowiednikiem  Światowego  Jamboree
Skautowego dla osób w wieku 18-25 lat.

XXVI Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP
W dniach 17-20 sierpnia w Toruniu odbył się XXVI
Ogólnopolski  Złaz  Seniorów  ZHP.  Seniorzy  swój
złaz  oficjalnie  rozpoczęli  sobotnim  apelem,
po którym  udali  się  na zwiedzanie  Torunia.
A wieczorem  uczestniczyli  w ognisku “Historia
piosenką pisana”.
W sobotę  seniorzy  mieli  okazję  zwiedzić
województwo  kujawsko-pomorskie  –  udali  się
na wycieczki  m.in. do  Chełmży,  Grudziądza
czy Ciechocinka.  Oprócz  poznawania  okoli
Torunia,  seniorzy  ZHP  mieli  czas  na wymianę
wspomnień i integrację.
5. Zlot Kadry ZHP
Zlot  Kadry  to 5  dni  warsztatów,  szkoleń  i zajęć
programowych.  W tym  roku  uczestnicy  zlotu
spotkali się w kieleckiej Tokarni.

W ciągu  tych  kilku  dni  każdy  uczestnik
nawiązał  wiele  przyjaźni,  rozwinął  swoje
umiejętności,  miał  możliwość  sprawdzenia  się
w działaniu.  W zlocie  uczestniczyli  instruktorzy
każdego  szczebla  organizacji  –  drużynowi,
komendanci  szczepów,  komendanci  hufców,
instruktorzy  chorągwi  oraz władze  centralne.
Łącznie blisko 250 osób. 

Zlot kadry jest największą akcją szkoleniową
ZHP. Odbywa się co 2 lata, a najbliższa edycja już
w 2019 roku.

Wędrownicza Watra 2017
Od 19 do 27 sierpnia w Olchowcu odbyła

się  15.  jubileuszowa  Wędrownicza  Watra,
w której udział wzięło prawie 1000 osób z całej
Polski.
Wędrownicza  Watra  składa  się  z 2  części.
Pierwsza  część  –  wędrówki  –  to czas,  kiedy
patrol  uczestniczy  w wybranej  przez siebie
trasie  (najlepsze  środowiska  wędrownicze  co
roku przygotowują trasy w różnych miejscach
naszego kraju). Drugą częścią jest zlot, podczas
którego uczestnicy  spotykają  się  w jednym
miejscu,  prowadzą  własne  zajęcia  oraz biorą
udział  w programie  przygotowanym
przez organizatorów.
“Bądź  zmianą”  –  hasło  tegorocznej
Wędrowniczej  Watry  inspirowane  było
słowami Mahatma Gandhi „Bądź zmianą, którą
pragniesz  ujrzeć  w świecie”.  Hasło  miało
zachęcać  wędrowników  do pracy  nad sobą,
nieustannego w rozwoju i doskonalenia się.

DZIECIE Z DELESZYC
SPĘDZIŁY WAKACJE
DZIĘKI HARCERZOM

Harcerze  z gminy  Daleszyce  przez 2  tygodnie
współorganizowali  zajęcia  dla  dzieci
z daleszyckiej  świetlicy  środowiskowej
“Promyczek”  i Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej.  Każdy  dzień  miał  inny  temat
przewodni  i związane  z nim  zabawy  –  było
więc  robienie  latawców  w dniu  “Latawce,
dmuchawce wiatr” czy też gra miejska podczas
dnia  “Małego  powstańca”.  Odbyły  się  także
zabawy  integracyjne,  zajęcia  sportowe,
wycieczka  do  młyna  oraz  zwiedzanie
objazdowego  planetarium,  a dla  małych
artystów  –  teatr  i  plener  malarski.  Jednego
dnia  dzieci  odwiedził  gość  –  Naczelnik
Skautów  z Kolumbii,  któremu  dzieci  bardzo
chętnie  zadawały  pytania  dotyczące  jego
służby  instruktorskiej  oraz  tego,  jak  wygląda



skauting w jego kraju.
Dwa  tygodnie  pełne  nauki  przez  działanie

i świetnej  zabawy  zakończyły  się  30  sierpnia
w leśniczówce  w  Niestachowie.  Na  zakończenie
harcerze  zorganizowali  tradycyjne  harcerskie
ognisko,  po  którym  wszyscy  wspólnie  zawiązali
harcerski  krąg  i  zakończyli  wakacyjną  przygodę. 

Każdy  chce,  by jego  wakacje  były  pełne
wrażeń,  niezapomniane  –  na szczęście  harcerze
i zuchy  z Daleszyc  wiedzą,  że najbardziej
niezapomniane  są  te,  w których  robi  się  coś
dobrego dla innych i spędza je wspólnie z nimi.

SPOTKANIE NACZELNIKA ZHP
Z MINISTREM OBRONY 

W czwartek  14  września  Naczelnik  ZHP  hm.
Małgorzata Sinica spotkała się z Ministrem Obrony
Narodowej Antonim Macierewiczem.

Spotkanie  było  okazją  do podsumowania
dotychczasowej  działalności  i realizacji
porozumienia pomiędzy ZHP a Ministerstwem, jak
również  omówienia  wspólnych  przedsięwzięć
planowanych  w najbliższej  przyszłości,  w tym
zlotu  z okazji  100-lecia  ZHP.Ministerstwo Obrony
Narodowej  aktywnie  wspiera  ZHP  w pracy
z dziećmi i młodzieżą.  Przykładem współdziałania
na rzecz społeczeństwa była współpraca podczas
usuwania skutków ostatnich nawałnic.  

Minister  Obrony  Narodowej  oraz Naczelnik
ZHP  omówili  kwestie  dotyczące  wspólnego
uczestnictwa  żołnierzy  i harcerzy  ZHP
w uroczystościach patriotycznych oraz zgodzili się,
że udział harcerzy ma istotny walor wychowawczy
dla  młodego  pokolenia.  Obie  strony  wyjaśniły
okoliczności  uroczystości  na Westerplatte  dnia
1 września br. i uznały, że nie rzutują one na dalsze
dobre współdziałanie wojska i ZHP. 

Zbliżająca  się  100.  rocznica  odzyskania
niepodległości  będzie  szczególną  okazją  dla
Wojska  Polskiego  i ZHP,  aby  przypomnieć
niepodległościowe  dokonania  polskich  żołnierzy
i harcerzy.

HARCERZE NIOSĄ
BEZINTERESOWNĄ POMOC 

Służba  i bezinteresowna  pomoc
towarzyszą  harcerzom  na co  dzień.
Gdy w sierpniu  przez Polskę  przeszła
nawałnica  harcerze  ani  chwili  się
nie zastanawiali  –  ruszyli,  by pomóc  tym,
którzy tej  pomocy  potrzebowali.  Drużyny
i hufce  w całej  Polsce  organizowały  zbiórki
funduszy  i darów,  aby  pomóc  mieszkańcom
Pomorza.  Starsi  udawali  się  w miejsca
dotknięte  żywiołem,  by tam  pełnić  służbę.
Pomagali  harcerze  i ich  rodziny,  instruktorzy,
a także całe jednostki  i hufce.  Jedną z drużyn
organizujących  zbiórkę  potrzebnych  rzeczy
była 9 Grunwaldzka Drużyna Harcerska “Buki”
im. Kazimierza  Wielkiego  z Wielichowa. 

Harcerze, gdy widzą potrzebę – działają,
pełnią  służbę.   Po  sierpniowych  nawałnicach
środowiska  harcerskie  w całej  Polsce  zaczęły
organizować  zbiórki  rzeczy  dla  osób
poszkodowanych  przez żywioł,  ale także
jechali  w miejsca  przez które  przeszła
nawałnica  – usuwali  tam  powalone  drzewa,
opiekowali się dziećmi, pomagali w pakowaniu
i przenoszeniu dobytku.

Bezinteresowna  pomoc  to  wielka
wartość,  która  jest  nieodłącznym  elementem
harcerskiego  wychowania.  Już  od
najmłodszych  lat  uczymy  naszych
podopiecznych, że pomagając ofiarujemy swój
czas, a w zamian otrzymujemy znacznie więcej
– poczucie dobrze wykonanej służby.

NAJMŁODSI TEŻ MOGĄ
URATOWAĆ ŻYCIE 

Jedną z rzeczy, których uczymy naszych
podopiecznych,  jest  właśnie  udzielanie
pierwszej  pomocy.  Na warsztatach
organizowanych przez 12 GZ “Gwiezdne ludki”
oraz Hufiec  ZHP  Radomsko  oprócz  zajęć



z udzielania  pierwszej  pomocy,  poświęcono czas
również  na  poznawanie  znaków  substancji
niebezpiecznych  oraz  rozmowę  o  innych
zagrożeniach,  z którymi dzieci  mogą spotkać się
na  co  dzień.  Pierwsza  pomoc to nie  tylko nauka
tego,  jak  opatrzyć  ranę,  ale  również  (a może
przede  wszystkim)  nauka  zachowań  i zwrócenie
uwagi  najmłodszych  na  to,  żeby  gdy  zobaczą
osobę,  która potrzebuje  pomocy:  popatrzyli,
pomyśleli i działali!

Dzisiejsze  harcerstwo  kształtuje
wychowanków  na  dzielnych  i  zaradnych  ludzi,
którzy  potrafią  radzić  sobie  w każdej  sytuacji.
Takich,  którzy  potrafią  udzielić  pomocy
w trudnych  momentach.  Ważnym  aspektem
harcerskiego  wychowania  jest  uczenie
w działaniu.  Funkcjonując  w grupie  rówieśniczej,
młody człowiek przygotowuje się do dorosłości –
nabywa sprawności na całe życie.

ZLOT CHORĄGWII LUBELSKIEJE  

30  września  w Lublinie  odbył  się  Zlot
Chorągwi  Lubelskiej  Związku  Harcerstwa
Polskiego.  Wzięło  w nim  udział  ponad  400
harcerzy  reprezentujących  hufce  z terenu
województwa  Lubelskiego.  Przedsięwzięcie
to wpisywało  się  w obchody  700-lecia  Miasta
Lublin  i było  okazją  do poznania  stolicy
województwa  oraz atrakcyjnego  i ciekawego
spędzenia czasu. Zlot
zainaugurował  uroczysty  apel,  który odbył  się
na dziedzińcu  Lubelskiego  Zamku.  Oprócz
uczestników  wzięli  w nim  udział  przedstawiciele
władz  miasta,  Lubelskiego  Kuratorium  Oświaty,
władz  naczelnych  ZHP  oraz władz  Chorągwi
Lubelskiej ZHP.

Harcerze  wzięli  udział  w grze  miejskiej,
nawiązującej  do 700  rocznicy  lokacji  Lublina.
Wykonywali  różnorodne  zdania  związane
z lokalnymi legendami, poznawali historie i zabytki
miasta. Po grze rozpoczął się fest, w którym oprócz
harcerzy udział wzięli również mieszkańcy miasta,

którzy mieli  okazję  zapoznać  się
ze sprawnościami  i specjalnościami
harcerskimi.  Cały  Zlot  zwieńczyło
wielopokoleniowe  ognisko,  gdzie  przy
płomieniach  śpiewano  harcerskie  piosenki.

Patronat  nad zlotem  objął  Prezydent
Miasta  Lublin  Krzysztof  Żuk.  Przedsięwzięcie
zrealizowano  dzięki  wsparciu  Miasta  Lublin
w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017
roku.

NOWY HUFIEC NA
HARCERSKIEJ MAPIE 

Misją ZHP jest wychowywanie młodego
człowieka,  czyli  wspieranie  go
we wszechstronnym  rozwoju  i kształtowaniu
charakteru przez stawianie wyzwań” – właśnie
te  słowa  przyświecają  wolsztyńskim
instruktorom  w codziennej  pracy.

Najważniejsza  jest  dla  nich  praca
wychowawcza  i dążenie  do wspólnego  celu,
którym od  lat  było  stworzenie  ich  własnego
hufca.  1  października  się  to udało  – Gminny
Związek Drużyn został przekształcony w Hufiec
ZHP Wolsztyn.  

Wolsztyn  to środowisko,  w którym
nowoczesne  harcerstwo  i otwartość  na świat
przeplatają  się  z tradycyjnym  podejściem
do pracy  z młodzieżą.  Instruktorzy,  mimo
niewielkiego  hufca,  działają  na wszystkich
szczeblach  ZHP  –  od drużyn  po współpracę
z Główną  Kwaterą.  Wkładają  oni  wysiłek
w rozwój  Związku  poprzez  pracę  zarówno
na poziomie  lokalnym  –  uczestnicząc
w kulturalnym  i społecznym  życiu  powiatu
wolsztyńskiego,  jak  i centralnym  –  pracując
przy ogólnopolskich projektach.

To zuchy,  harcerki  i harcerze,  harcerki
i harcerze starsi, wędrowniczki i wędrownicy są
najważniejsi  w naszej  organizacji.  Właśnie
po to,  aby  zapewnić  im  jeszcze  lepszy,
wszechstronny  rozwój  powstał  Hufiec  ZHP



Wolsztyn.  Zmieniając,  kształtując,  wychowując
młodych  ludzi,  przekazujemy  im  harcerskie
wartości,  to oni  stają  się  kolejnym  skautowym
pokoleniem.  To z nimi  i przez  nich  zostawiamy
świat lepszym, niż go zastaliśmy.

KONKURS Z OKAZJI TYGODNIA
EDUKACJI GLOBALNEJ 

W terminie  od 18  do 26  listopada  po raz
kolejny odbędzie się ogólnopolska akcja “Tydzień
Edukacji Globalnej”. Tegoroczna edycja nosi hasło
“Przyszłość  zależy  od nas”  i stanowi  doskonałą
okazję  do podjęcia  działania,  które  faktycznie
wpłynie  na to,  jak  będzie  wyglądał  świat  wokół
nas. 

Zespół  projektu Aktywni  Obywatele
Świata ogłasza  konkurs  pod hasłem  “Myśl
globalnie,  działaj lokalnie”.  Zachęcamy do udziału
wszystkie  jednostki  ZHP:  gromady  zuchowe,
drużyny  harcerskie,  starszoharcerskie
i wędrownicze,  kręgi  akademickie  i instruktorskie
oraz patrole zadaniowe.

Przedmiotem konkursu jest  zorganizowanie
akcji  lokalnej,  którą  można  zakwalifikować
do jednej  z dwóch  kategorii:  PRZYRODA  lub
SPOŁECZEŃSTWO.  Akcja  ma  za zadanie  wnieść
trwałą pozytywną zmianę w lokalnym środowisku.
Powinna  zostać  przygotowana,  przeprowadzona
i podsumowana  w oparciu o metodologię  Działań
Globalnie Świadomych.

Konkurs  dzieli  się  na 3  etapy  (UWAGA  –
TERMINY PRZEDŁUŻONE)

•do 26 listopada drużyny  konkursowe  mają
czas  na zgłoszenie  planu  akcji  lokalnej,
otrzymanie  akceptacji  planu
oraz przeprowadzenie  akcji.  Prosimy
o używanie tego formularza. 

•do 28 listopada (można wcześniej) drużyny
konkursowe  mają  czas  na wysłanie

raportów  z akcji  wraz  z dokumentacją
finansową  potrzebną  do zwrotu
poniesionych  kosztów  (bilety,  faktury,
itp.). Wzór raportu dostępny jest tutaj.  

•w terminie 30.11-3.12 (do 23:59)
odbędzie  się  publiczne  głosowanie
internetowe na najlepszą akcję lokalną.

•Wyniki zostaną ogłoszone 4 grudnia. 

Wszystkim  uczestnikom  konkursu
gwarantujemy ogromną satysfakcję ze swoich
działań!  Natomiast  na zwycięzców  czekają
nagrody – bony do wykorzystania w Składnicy
4 Żywioły. 

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ  .

Serdecznie  zachęcamy  do korzystania
z materiałów  projektowych oraz dorobku  CBP
związanego z Edukacją Globalną.

Kontakt  oraz zgłoszenia  do konkursu
odbywają  się  pod adresem  mailowym
globalnie@zhp.pl 

PODZIĘKOWANIA DLA
HARCERZY OD MARSZAŁKA

SENATU 

30  października  marszałek  Senatu
Stanisław Karczewski  spotkał  się z harcerkami
i harcerzami z Hufca ZHP Tuchola, Hufca ZHP
Chojnice oraz Hufca ZHP Koronowo, aby na ich
ręce  złożyć  podziękowania  dla  wszystkich
harcerzy  i instruktorów,  którzy pomagali
w usuwaniu skutków sierpniowych nawałnic.  

Udział  harcerzy  z tych  hufców  był
wyjątkowy,  ponieważ  nie tylko  pełnili  oni
służbę, ale także koordynowali pracę harcerzy
i wolontariuszy  na terenach  dotkniętych
kataklizmem. 

https://zhp.pl/globalnie/materialy
https://zhp.pl/wp-content/uploads/2017/10/regulamin.pdf
https://zhp.pl/wp-content/uploads/2017/10/Raport-z-akcji-lokalnej_szablon.docx
https://zhp.pl/wp-content/uploads/2017/10/Planowanie-akcji-lokalnej_szablon.docx

