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Wstęp

We wrześniu 2014 roku Naczelnictwo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, odpowiadając
na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, zobowiązało się do
organizacji miasteczka dla pielgrzymów.
Pełnomocnikiem ZHR do realizacji tego zadania została phm. Magdalena Drabik (Okręg
Małopolski). Efektem jej działań jest analiza prezentowana w załączniku numer 1
(prezentacja „Hutnik”). W skrócie :


Lokalizacja – teren KS Hutnik przy ul. Ptaszyckiego;



Ilość osób – około 8-9 tysięcy (w tym harcerki i harcerze ZHR oraz skauci FSE);

W grudniu 2014 roku, w efekcie konfliktu z Kapelanem Naczelnym ZHR phm. Magdalena
Drabik zrezygnowała z funkcji. Na prośbę komendantów małopolskich Chorągwi Harcerek i
Harcerzy, wspartych prośbą Druhny Przewodniczącej ZHR, podjąłem służbę pełnomocnika
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej do spraw Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Realizację tego zadania należy podzielić na następujące okresy :


Przygotowania koncepcyjne, organizacyjne i finansowe do organizacji miasteczka
dla pielgrzymów – grudzień 2014-lipiec 2014;



Problemy finansowo-organizacyjne i zmiana koncepcji udziału ZHR w ŚDM –
wrzesień-październik 2015;



Przygotowania do Zlotu – listopad 2015-lipiec 2016;



Zlot – 25 lipca-2 sierpnia 2016;



Rozliczenie i podsumowanie Zlotu – sierpień-grudzień 2016;
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Grudzień 2014 – lipiec 2015
Punktem wyjścia była informacja, że ZHR (podobnie jak ZHP) przyjął prośbę Komitetu
Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży (dalej KO ŚDM) i podjął się przygotowania,
organizacji, realizacji oraz likwidacji miasteczka namiotowego. Stan wyjściowy :


dla 8.000 pielgrzymów (w tym około 2.500 z ZHR i innych organizacji harcerskich
oraz około 2.500 skautów FSE z Polski i z zagranicy);



w oparciu o tereny wokół stadionu KS Hutnik w Krakowie;



obsługa miasteczka i wolontariusze imprez centralnych to wyłącznie pełnoletni
członkowie ZHR;



koszt uczestnictwa to kilkaset złotych (niedoprecyzowany);



sprzęt mieszkalny i sanitarny zabezpiecza KO ŚDM;



finanse zabezpiecza KO ŚDM;



na terenie miasteczka mają się odbywać imprezy Festiwalu Młodych, których
realizacji podjęło się FSE;



w ramach miasteczka funkcjonować ma strefa komercyjna prowadzona przez firmę
wybrana przez sekcję finansową KO ŚDM – bank, bankomaty, sklepy, kantor,
jadłodajnie, itp.

Do bezpośredniej współpracy zaangażowałem hm. Macieja Sadego oraz phm. Pawła
Rabieja. Opracowaliśmy koncepcję lokalizacji oraz zarządzania miasteczkiem, harmonogram
przygotowań, kosztorysy, zapotrzebowania sprzętowe i osobowe.
W międzyczasie FSE zrezygnowało z uczestnictwa w tym miasteczku i podjęło organizację
własnego biwaku w oparciu o stadion KS Korona.
Pomimo kilku spotkań i kilkudziesięciu kontaktów mailowych i telefonicznych nie udało się
od KO ŚDM uzyskać żadnych wiążących informacji. Uniemożliwiało to rzetelne
zaplanowanie działań. Generalnie KO ŚDM sprawiał wrażenie ciała niekompetentnego i
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działającego w sposób chaotyczny. Symptomatyczne było nieustanne zmienianie
kluczowych informacji leżących po jego stronie :


Formuła prawna imprezy – „na pewno nie impreza masowa, ale nie wiadomo co”,
dwa tygodnie później „impreza masowa”, dwa miesiące później „impreza religijna”,
kolejny miesiąc później „pole biwakowe”;



Właściciel terenu – KS Hutnik, po dwóch tygodniach „nie tylko KS Hutnik, ale
dowiecie się państwo z czasem”, po trzech miesiącach „OO. Cystersi, z którymi nikt
nie rozmawiał, czy teren udostępnią, oraz właściciele prywatni – nieznani”, po
sześciu miesiącach „właściciele prywatni są znani, ale nikt z nimi nie rozmawiał”;



Brak precyzyjnego sposobu finansowania przygotowań do imprezy – moje mocne
stanowisko, że ZHR w żadnym stopniu nie jest w stanie finansować żadnych działań
wywołało zdziwienie, KO liczył na refundowanie faktur po ich zapłaceniu przez ZHR;



Brak świadomości ze strony KO ŚDM, że teren wymaga szerokiego zakresu działań –
wyburzenia, odgruzowania, splantowania, zebrania śmieci wielkogabarytowych,
itp.;



Rodzaj i dostępność sprzętu biwakowego : pierwsza wersja 1/3 w kontenerach
mieszkalnych, 1/3 w dużych namiotach, 1/3 w prywatnych namiotach biwakowych
(oczywiście nie wiadomo kto i kiedy dostarczy sprzęt); druga wersja 100 % w
namiotach wojskowych z podłogami, łóżkami i półkami, ale nie wiadomo, czy
wojsko w ogóle ma takie namioty (szacunkowo około 1000 namiotów); trzecia
wersja „może harcerze załatwią namioty”; czwarta wersja to namioty od firm
prywatnych – duże hale z podłogą bez łóżek i półek; piąta wersja to specjalnie
wyprodukowane namioty biwakowe; skutkowało to ciągłymi zmianami planu
zagospodarowania miasteczka;



Rodzaj i dostępność sprzętu sanitarnego (prysznice, umywalki, toalety) – brak
jakichkolwiek danych uniemożliwiał jakiekolwiek przygotowania techniczne (pobór i
odbiór wody, prądu, itp.);



Brak informacji o kosztach – wstępna, ale nieoficjalna wersja mówiła, że harcerze
będą płacić mniej niż „normalni uczestnicy”;
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Udało się wynegocjować, że :


służbę na rzecz miasteczka mogą pełnić harcerze powyżej 16 roku życia (za pisemną
zgodą rodziców);



organizujący i zarządzający miasteczkiem nie ponoszą kosztów uczestnictwa;



wolontariusze pełniący służbę na imprezach ŚDM płacą 100 PLN;



uczestnicy ŚDM płacą około 700 PLN;



w poczet opłat ZHR będzie włączona praca harcerek i harcerzy na rzecz
przygotowania miasteczka;

Brak kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w KO ŚDM za organizację zabezpieczenia
medycznego i porządkowego imprez centralnych oraz brak jakichkolwiek informacji na
temat pełnienia „Białej Służby” przez harcerzy. Jedyne informacje – wymóg pełnoletności i
zakaz służby w mundurach ZHR
Brak zainteresowania KO ŚDM ofertą organizacji służb informacyjnych oraz opieki nad
dziećmi.
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Lipiec 2015 – październik 2015
Otrzymaliśmy informację, że koszt uczestnictwa naszych harcerzy (koszt Pakietu
Pielgrzyma) wynosi 690 PLN, a koszt wolontariusza 300 PLN. W porozumieniu z hm.
Robertem Mogiełką przedstawiliśmy kosztorys pracy ZHR przy organizacji i zarządzaniu
miasteczkiem, aby zbilansować koszt jaki uczestnicy ZHR mają ponieść (załącznik nr 2).
Podjęliśmy również szereg działań różnymi kanałami, by uświadomić KO ŚDM, że jest to
bariera nie do przejścia i doprowadzić do obniżenia tej kwoty. Żadne nasze działania nie
przyniosły skutku, generalnie po stronie KO ŚDM nie było woli traktowania nas jako
partnerów. Kulminacją było spotkanie z bp. Muskusem Koordynatorem Generalnym ŚDM,
na którym dowiedzieliśmy się, po 9 miesiącach naszej pracy nad miasteczkiem
namiotowym, że KO ŚDM ze względu na koszty rezygnuje z tej formy zabezpieczenia
noclegów na ŚDM.

KO ŚDM zaproponował, by ZHR zorganizował miasteczko namiotowe dla swoich harcerzy
ponosząc opłatę za Pakiety Pielgrzyma w wysokości 190 PLN za uczestnika i 50 PLN za
wolontariusza (bez zakwaterowania i wyżywienia). Jednocześnie KO ŚDM zobowiązał się do
udostepnienia terenu KS Hutnik, oraz zapewnienia sanitariatów (toalety i prysznice). Po
uzgodnieniu z Naczelnictwem ZHR, przyjąłem tę propozycję. Sukcesywnie okazywało się
jednak, że oferta KO ŚDM pogarsza się coraz bardziej – sanitariaty zostaną zapewnione, ale
tylko dla wolontariuszy, następnie sanitariaty nie zostaną zapewnione, ale dostaniemy
dotację 30 PLN na uczestnika, teren jest okrojony, brak dostępu do boisk, hal, równoczesne
organizowanie na tym terenie zawodów sportowych (brak możliwości zabezpieczenia
uczestników i mienia), itp., wreszcie zmiana terenu miasteczka na Kampus UJ przy ul.
Łojasiewicza.

Pomimo wszystkich tych niedogodności podjąłem się w oparciu o instruktorów Okręgu
Małopolskiego organizacji Zlotu ZHR na ŚDM Kraków 2016 i Rozkazem Przewodniczącej ZHR
Liczba 11/2015 z dnia 11 listopada 2015 zostałem mianowany jego Komendantem
(załącznik nr 3).
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Listopad 2015 – lipiec 2016
Dzięki temu, że wreszcie w większej ilości spraw przestaliśmy być zależni od KO ŚDM
przygotowania nabrały dynamiki.
Decyzją Naczelnictwa ustalono, że koszt Zlotu dla wolontariusza i uczestnika będzie taki
sam. Pierwotnie oszacowano go na 350 PLN. Dzięki staraniom Komendy Zlotu, a w
szczególności hm. Adama Niemkiewicza, który pozyskał z Małopolskiego UW fundusze na
zabezpieczenie służby medycznej, oraz phm. Pawła Rabieja, który podjął działania
zmniejszające koszty infrastruktury, udało się koszty te w lutym 2016 ograniczyć do 190
PLN. W tym zawierał się :


koszt Plecaka Pielgrzyma ŚDM (50 PLN dla wolontariusza i 190 PLN dla uczestnika),



wyżywienie (na 8 dni),



zakwaterowanie (uczestnicy przywożą własne namioty biwakowe) – teren, prysznice,
toalety, itp.,



ochronę,



zabezpieczenie medyczne,



ubezpieczenie,



transport po Krakowie,



materiały organizacyjno-programowe Zlotu,



udział w imprezach programowych ŚDM,



udział w imprezach programowych Zlotu,

Zaproszenie na Zlot przyjęły ZHP pgK, ZHP na Litwie, Harcerstwo Polskie na Ukrainie.
Od końca listopada rozpoczęła działalność strona sdm.zhr.pl na której na bieżąco
umieszczano informacje o Zlocie oraz obydwu Białych Służbach – medycznej i porządkowej,
a przede wszystkim prowadzono rejestrację, oraz „fanpage” na Facebooku.
Rejestracja prowadzona była osobno dla pełnoletnich i osobno dla niepełnoletnich. Niestety
przygotowana została w określonym momencie wiedzy wynikającej z informacji od KO ŚDM,
co wobec zmieniających się w późniejszym okresie reguł, powodowało szereg komplikacji
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oraz nieporozumień. Rejestracja pierwotnie miała trwać do końca kwietnia. Z powodu
permanentnych problemów technicznych z działaniem strony zhr.pl przedłużona została do
8 maja. Niestety wobec bardzo nikłego stanu zarejestrowanych, rejestracja w różnej formie
trwała praktycznie do połowy lipca. Komendzie Zlotu zależało, aby jak największe grono
harcerek i harcerzy ZHR wzięło udział w ŚDM. Nieustannie i konsekwentnie monitowaliśmy
o wsparcie rekrutacji zlotowej do Naczelnictwa i Naczelników. Nieodpowiedzialne podejście
harcerek i harcerzy do rejestracji tak na Zlot jak i do poszczególnych służb powodowało
duże problemy organizacyjne. Praktycznie do ostatniego dnia przed Zlotem, Biuro Zlotu
musiało weryfikować przydziały uczestników.
Ustalenia z KO ŚDM :


Wszyscy harcerze i harcerki tak pełnoletni jak i niepełnoletni pełniący służbę
(porządkową i medyczną) zostaną zarejestrowani na prawach wolontariusza, płacąc
za pakiet 50 PLN.



Mamy do dyspozycji budynki Kampusu UJ Wydziału Matematyki i Informatyki oraz
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (podane szczegółowe wykazy sal i
sanitariatów).



Mamy do dyspozycji teren zielony za Kampusem UJ, na którym organizujemy pole
namiotowe zgodnie z wytycznym „specustawy”.



Wystawiamy 300 pełnoletnich harcerzy do służby porządkowej.



Wystawiamy 1000 pełnoletnich i niepełnoletnich harcerzy do służby medycznej.

Ogromnym problemem, powodującym ciągłe zmiany planów, oraz generującym stresy i
konflikty były działania KO ŚDM.


W marcu dowiedziałem się, że organizujący i zarządzający Zlotem/miasteczkiem nie
będą zwolnieni z opłat za Pakiet Pielgrzyma, pomimo początkowych deklaracji.



Również wówczas okazało się, że KO ŚDM odcina się od jakichkolwiek świadczeń
(ubezpieczenie) na rzecz harcerek i harcerzy pełniących służbę medyczną, ponieważ
za zabezpieczenie medyczne ma odpowiadać wojewoda małopolski.
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Po pięciu miesiącach szczegółowych uzgodnień co do ilości dostępnych w
budynkach UJ sal oraz sanitariatów i budowaniu na tej podstawie preliminarza Zlotu
i organizacji Zlotu KO ŚDM zaczął się wycofywać z wielu ustaleń, ograniczając
stopniowo dostęp do sal i zmniejszając liczbę dostępnych sanitariatów. Generowało
to dodatkowe koszty, na które Zlot nie był przygotowany. Wyegzekwowanie
obiecanych na początku standardów, wymagało wielu zachodów, powodowało
stres. nerwy, konflikty, itp.



W maju dowiedzieliśmy się, że w sąsiedztwie terenu naszego Zlotu, zlokalizowane
będzie miasteczko namiotowe na około 3.000 pielgrzymów, którym ZHR ma
zarządzać i zabezpieczać. Na nasz stanowczy protest, że nie mamy sił do kolejnego
zadania, ponieważ wszyscy nasi harcerze zaangażowani są w służby, medyczne i
porządkowe usłyszeliśmy, że „to KO ŚDM decyduje jaką będziemy pełnić służbę”.
Znowu dopiero twardy opór spowodował, że służby porządkowe pozostały przy
swoich zadaniach.



W czerwcu otrzymaliśmy zapytanie jak będzie wyglądał system opieki nad dziećmi
zagubionymi, który organizuje ZHR – przypominam, że złożona przeze mnie oferta
takiej działalności została rok wcześniej odrzucona.



W lipcu okazało się, że w budynku WZiKS będzie zlokalizowana część pielgrzymów
Opus Dei, którzy będą mieli pierwszeństwo w dostępie do sal i sanitariatów, co
znowu burzyło nasz ustalenia z UJ i nakładało na ZHR konieczności organizacji
dodatkowych sanitariatów. Pomimo naszego odwołania się do bezpośrednich
ustaleń z UJ, KO ŚDM oświadczył, że to oni decydują kto i jak będzie korzystał z
budynku UJ. Na szczęście dzięki rozmowom hm. Michała Sternickiego i hm.
Krzysztofa Wójtowicza z Opus Dei, organizacja ta zażądała od KO ŚDM innej
lokalizacji.



Na początku lipca okazało się, że ustalenia KO ŚDM-ZHR, zupełnie nie pokrywają się
z ustaleniami KO ŚDM-UJ. Postawieni zostaliśmy przed faktem, że tak naprawdę nie
mamy bazy dla zaplecza HOPR, ponieważ umowa KO ŚDM-UJ przewiduje wyłącznie
sale noclegowe. Dopiero dzięki bezpośrednim negocjacjom ZHR-UJ udało się
osiągnąć stan umożliwiający realizację naszych zadań.
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Służba porządkowa podczas uroczystości na Brzegach miała być żywiona przez KO
ŚDM, potem jednak KO wycofał się z tej deklaracji, co znowu zwiększyło nasze
wydatki.



Przez cały okres rozmów nieustannie zmieniały się informacje na jakiej zasadzie
będą rejestrowani niepełnoletni harcerze i harcerki pełniący służbę medyczną.
Konsekwentnie podtrzymywałem ustalone pierwsze stanowisko, że będą
„wolontariuszami parafialnymi”, płacącymi za pakiet 50 PLN, ale cały czas było to
odwlekane przez KO ŚDM. Wreszcie na kilkanaście dni przed Zlotem dostaliśmy
informację, że mają rejestrować się jako zwyczajni pielgrzymi, płacąc za Pakiet
Pielgrzyma i możliwość uczestnictwa w imprezach ŚDM 180 PLN. Oznaczało to, że
albo Zlot zbankrutuje, albo nie będą oni uczestnikami ŚDM pomimo pełnienia
ciężkiej i odpowiedzialnej służby. Dzięki działaniom wielu osób (hm. Robert
Mogiełka, hm. Adam Niemkiewicz hm. Krzysztof Wójtowicz) udało się wrócić do
poprzednich ustaleń.



Przez cały okres odwlekane było przez KO ŚDM było podpisanie Porozumienia
Archidiecezja-ZHR. Archidiecezja proponowała zapisy, absolutnie nie do przyjęcia
dla ZHR. Udało się je zmienić na dużo korzystniejsze. Skutkowało to brakiem
formalnych podstaw do dysponowania terenem zlotu i wymuszało załatwianie
wielu spraw z kontrahentami „na gębę”. Niestety na tydzień przed rozpoczęciem
SDM zostaliśmy zaszantażowani i zmuszeni do podpisania Porozumienia, w którym
dotacja Archidiecezji została ograniczona wyłącznie do wolontariuszy, a tym samym
zobowiązania finansowe Archidiecezji zostały zmniejszone o około 20 tysięcy,
negatywnie odbijając się na preliminarzu Zlotu.



W tygodniach poprzedzających Zlot zostaliśmy nagle wezwani do służby w centrum
logistycznym do przeładunku TIRów – harcerze krakowscy podołali wezwaniu i
stawili się w przeciągu kilku godzin w Kokotowie. Już w ostatnim tygodniu przed
Zlotem byliśmy codziennie proszeni o wystawianie na nocne zmiany kilkunastu
wolontariuszy do pracy na Poczcie Polskiej – w przeciągu godziny taka ekipa była
wystawiana (wychwalano ich potem za zaangażowanie).
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W trakcie trwania Zlotu trwały nieustające problemy z pielgrzymami z Pakistanu,
którzy mieli być zakwaterowani na sąsiadującym ze Zlotem polu namiotowym, a
którymi nie opiekował się nikt z ramienia KO ŚDM – w miarę możliwości służyliśmy
im pomocą.



Duże problemy były z odebraniem przysługujących nam pakietów pielgrzyma,
identyfikatorów ŚDM, wejściówek na imprezy ŚDM. Wielokrotne interwencje na
różnych szczeblach KO ŚDM, oraz dojścia nieformalne zaowocowały
skompletowaniem powyższych akcesoriów już po rozpoczęciu ŚDM.



Takich przykładów było jeszcze wiele. Generalnie bardzo negatywnie oceniam
współpracę z KO ŚDM i gdybym wiedział z jakim poziomem niekompetencji i
arogancji przyjdzie nam się borykać nie podjąłbym się realizacji Zlotu. Bez
porównania łatwiejsze byłoby organizowanie go samodzielnie, bez Porozumienia z
Archdiecezją.
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Harcerski Krąg Przyjaciół Zlotu
Dzięki staraniom hm. Michała Sternickiego udało się zaprosić do Harcerskiego Kręgu
Przyjaciół Zlotu grono wybitnych instruktorów pełniących dziś ważne funkcje
państwowe, naukowe i społeczne. Większość z nich gościła na Zlocie.
Hm. Kazimierz Wiatr

Senator RP

Hm. Jan Dziedziczak

Poseł RP, wiceminister Spraw Zagranicznych

Hm. Michał Dworczyk

Poseł RP

Hm. Jacek Kurzępa

Poseł RP

Hm. Małgorzata Wypych

Poseł RP

pwd. Jadwiga Emilewicz

wiceminister Rozwoju

Wojciech Kolarski

podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

phm. Arkady Rzegocki

ambasador RP

Hm. Bogusław Kośmider

przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Hm. Agata Tatara

radna Miasta Krakowa

Pwd. Łukasz Słoniowski

radny Miasta Krakowa

Hm. Konrad Ciesiołkiewicz

ambasador ŚDM

Hm. Stanisław Krawczyński

rektor AM w Krakowie
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Zlot (budowa, przeprowadzenie i likwidacja) 18 lipca – 6 sierpnia.
Zarówno przygotowanie (budowa) Zlotu, jak i jego przeprowadzenie oraz likwidacja
przebiegły sprawnie i zgodnie z planem.
Teren i budynki przejęliśmy 18 lipca (poniedziałek). W okresie do rozpoczęcia Zlotu
zbudowana została infrastruktura : brama, maszt, kaplica, komenda, prysznice, umywalnie,
jadalnie, wyznaczone tereny gniazd i rozbite 60 wojskowych NSów, przygotowane wystawy
„Harcerstwo niepokorne” i „Krakowskie Szare Szeregi”, oznaczenie terenu Zlotu
(informacyjno-promocyjne) oraz zagospodarowane pomieszczenia WMiI na recepcję, biuro,
szpital i centrum medialne. Również HOPR zorganizował swoje zaplecze logistyczne w
budynku WZiKS. Po rozpoczęciu Zlotu został ponadto przygotowany ołtarz i teren na
katechezy z biskupami.
Ideą imprez programowych Zlotu było nawiązanie do dwóch ważnych wydarzeń z historii
harcerstwa – Zlotu 70lecia na krakowskich Błoniach (z racji miejsca) oraz Zlotu 80lecia w
Olsztynie pod Częstochową (z racji ŚDM i BS). Apele, ognisko i Wyprawa z Naczelnikami były
realizacją tej koncepcji. Imprezy programowe stały na wysokim poziomie i spotkały się z
bardzo pozytywnym odbiorem – apele, ognisko, „Godzina W”, nurkowanie dla Jana Pawła II,
wyprawa z Naczelnikami, kino zlotowe, wystawy.
Służby działały profesjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem. Pojawiające się drobne
problemy były każdorazowo omawiane na odprawach komendy i eliminowane. Największym
mankamentem okazała się w drugiej części Zlotu służba wartownicza, ze względu na
zaangażowanie 100 % uczestników Zlotu w Białe Służby. Dzięki zaangażowaniu w trybie
alarmowym harcerek i harcerzy krakowskich drużyn nieuczestniczących w Zlocie, udało się tę
kwestię wart zabezpieczyć w minimalnym niezbędnym stopniu.
Szczegółowe informacje dostępne są w sprawozdaniach szefów poszczególnych służb.
Najważniejsze zadanie Zlotu, czyli Biała Służba medyczna i Biała Służba porządkowa
pełniona była w sposób absolutnie profesjonalny i z niewyobrażalnym zaangażowaniem.
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Znalazło to odzwierciedlenie w ogromnej ilości pozytywnych opinii na temat ZHR. Choć nie
doczekało się żadnej oficjalnej reakcji ze strony KO ŚDM.
Likwidacja Zlotu przebiegła bardzo profesjonalnie – 2 sierpnia „zdane” zostały budynki, a 5
sierpnia teren Zlotu. UJ nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.
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Kadra Zlotu
KOMENDA – SZNURY BIAŁY I CZERWONY
Komendant Zlotu

hm. Krzysztof Wójtowicz HR

Zastępca Komendanta Zlotu

hm. Michał Sternicki HR

Zastępca Komendanta Zlotu

hm. Adam Niemkiewicz HR

Zastępca Komendanta Zlotu

hm. Hanna Feczko HR

Kwatermistrz

phm. Paweł Rabiej HR

Oboźny Zlotu

hm. Dominik Skwierawski HR

Szef BS Porządkowej

hm. Maciej Klima HR

Kapelan Zlotu

o. Jacek Siepsiak

Skarbnik Zlotu

hm. Magdalena Czyżewicz HR

Szefowa Biura Zlotu

phm. Helena Michaluk HR

Komisarz Zagraniczny Zlotu

hm. Urszula Kret HR

Koordynator IT Zlotu

HO Bartłomiej Kwiatek

SŁUŻBY - SZNURY BIAŁO-CZERWONE
Szef Centrum Medialnego

pwd. Tomasz Rompalski HO

Szef Służby Polowej

pwd. Bartosz Adamusik HO

Służba Polowa

pwd. Sebastian Liszka HO
pwd. Jakub Muller HO
pwd. Grzegorz Noga HO

Szef Służby Łączności

hm. Rene Karkocha HR

Szef Służby Medycznej

phm. Jan Stachurski HR

Szef Służby Aprowizacyjnej

pwd. Marek Górecki HO

Architekt Zlotu

pwd. Wisz Orłowski HO
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Grafik Zlotu

hm. Grzegorz Nowak HR

Służba kwatermistrzowska

phm. Katarzyna Sęk HR

Służba programowa

hm. Katarzyna Bieroń HR
hm. Małgorzata Wczelik HR
hm. Jarosław Kuczaj HR
phm. Piotr Rząsa HR

BS porządkowa

phm. Paulina Łabuzek HR
pwd. Tomasz Semenowicz HO

BS medyczna

pwd. Karolina Bajera wędr.
phm. Piotr Saczek
pwd. Zofia Girócka
pwd. Agata Kułach
Agnieszka Nalepa
hm. Joanna Tumasz
pwd. Krzysztof Janiszewski
Szymon Knitter
pwd. Marek Łappo
pwd. Przemysław Olejarz
pwd. Piotr Pszczoliński

Służba biurowa

pwd. Joanna Głodek

GNIAZDA – SZNURY BIAŁO-GRANATOWE
Szef Gniazda rodzin

hm. Radosław Podogrocki HR

Szefowa Gniazda BS medycznej

hm. Barbara Kubiak HR

Szefowa Gniazda BS porządkowej

phm. Paulina Łabuzek HR

Szefowa Gniazda uczestniczek

s. phm. Franciszka Helena Cejrowska
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Szef Gniazda BS medycznej

pwd. Michał Górski

Szef Gniazda BS porządkowej

pwd. Tomasz Semenowicz

Szef Gniazda uczestników

hm. Andrzej Nawojczyk
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Lokalizacja Zlotu ZHR na ŚDM Kraków 2016
Zlot zlokalizowany był na terenie zielonym oraz w budynkach Wydziału Zarządzania i
Komunikacji

Społecznej

oraz

Wydziału

Matematyki

Jagiellońskiego przy ulicy Łojasiewicza w Krakowie.

i

Informatyki

Uniwersytetu
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PROGRAM – HARMONOGRAM
przed południem
przyjazd, organizacja biwaku

po południu
przyjazd, organizacja biwaku

wieczorem
apel otwierający Zlot
ognisko

26.07 wtorek

BS medyczna
szkolenie medyczne

BS medyczna
BS porządkowa
szkolenie medyczne

Błonia – Msza Święta Otwarcia
BS medyczna
BS porządkowa

27.07
środa

Katecheza
ks. bp gen. bryg. Józef Guzdek
BS medyczna

Festiwal Młodych
BS medyczna

Festiwal Młodych
BS medyczna

28.07
czwartek

Katecheza ks. bp Ryszard Kasyna
BS medyczna

Festiwal Młodych
BS medyczna
BS porządkowa

Błonia – powitanie Ojca Świętego
BS medyczna
BS porządkowa

29.07
piątek

Katecheza ks. bp Michał Janocha
BS medyczna

Festiwal Młodych
BS medyczna
BS porządkowa

Błonia – Droga Krzyżowa z Ojcem
Świętym
BS medyczna
BS porządkowa

30.07
sobota

pielgrzymka na Brzegi

Brzegi – czuwanie z Ojcem
Świętym
BS medyczna
BS porządkowa

Brzegi – czuwanie z Ojcem
Świętym
BS medyczna
BS porządkowa

31.07
niedziela

Brzegi – Msza św. posłania
BS medyczna
BS porządkowa

spotkanie wolontariuszy z Ojcem
Świętym
BS medyczna
BS porządkowa

BS medyczna
BS porządkowa

1.08
poniedziałek

BS medyczna

17.00 – Godzina „W”
BS medyczna

BS medyczna

2.08
wtorek

apel zamykający Zlot
likwidacja biwaku, wyjazd

likwidacja biwaku, wyjazd

25.07
poniedziałek
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Uczestnicy
płeć

ilość

kobieta

933

mężczyzna

800

okręg

ilość

Centrala Zlotu

199

Okręg Dolnośląski ZHR

72

Okręg Górnośląski ZHR

82

Okręg Kujawsko-Pomorski ZHR

34

Okręg Lubelski ZHR
Okręg Łódzki ZHR

171
55

Okręg Małopolski ZHR

243

Okręg Mazowiecki ZHR

324

Okręg Podkarpacki ZHR

62

Okręg Północno-Zachodni ZHR

79

Okręg Pomorski ZHR
Okręg Staropolski ZHR
Okręg Wielkopolski ZHR

221
21
170

chorągiew

okręg

ilość

inne harcerek

Centrala Zlotu

110

inne harcerzy

Centrala Zlotu

50

Dolnośląska Chorągiew Harcerek

Okręg Dolnośląski ZHR

34

Dolnośląska Chorągiew Harcerzy

Okręg Dolnośląski ZHR

31

Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej

Okręg Górnośląski ZHR

11

22

Górnośląska Chorągiew Harcerek

Okręg Górnośląski ZHR

43

Górnośląska Chorągiew Harcerzy

Okręg Górnośląski ZHR

20

Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerek

Okręg Kujawsko-Pomorski ZHR

17

Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy

Okręg Kujawsko-Pomorski ZHR

15

Lubelska Chorągiew Harcerek

Okręg Lubelski ZHR

97

Lubelska Chorągiew Harcerzy

Okręg Lubelski ZHR

58

Łódzka Chorągiew Harcerek

Okręg Łódzki ZHR

25

Łódzka Chorągiew Harcerzy

Okręg Łódzki ZHR

26

Małopolska Chorągiew Harcerek

Okręg Małopolski ZHR

96

Małopolska Chorągiew Harcerzy

Okręg Małopolski ZHR

105

Mazowiecka Chorągiew Harcerek

Okręg Mazowiecki ZHR

143

Mazowiecka Chorągiew Harcerzy

Okręg Mazowiecki ZHR

126

Północno-Wschodnie Namiestnictwo Harcerek

Okręg Mazowiecki ZHR

9

Podkarpacka Chorągiew Harcerek

Okręg Podkarpacki ZHR

39

Podkarpacka Chorągiew Harcerzy

Okręg Podkarpacki ZHR

21

Północno-Zachodnia Chorągiew Harcerzy

Okręg Północno-Zachodni ZHR

43

Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek

Okręg Północno-Zachodni ZHR

31

Pomorska Chorągiew Harcerek

Okręg Pomorski ZHR

90

Pomorska Chorągiew Harcerzy

Okręg Pomorski ZHR

103

Staropolska Chorągiew Harcerek

Okręg Staropolski ZHR

9

Staropolska Chorągiew Harcerzy

Okręg Staropolski ZHR

11

Wielkopolska Chorągiew Harcerek

Okręg Wielkopolski ZHR

91

Wielkopolska Chorągiew Harcerzy

Okręg Wielkopolski ZHR

53
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GOŚCIE
ZLOT ODWIEDZILI/GOŚCILI/PEŁNILI SŁUŻBĘ

VIPy
Przewodniczący krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów
Hm. kpt Władysław Zawiślak
Minister w Kancelarii Prezydenta

Wojciech Kolarski

Wiceminister Spraw Zagranicznych

Hm. Jan Dziedziczak

Wiceminister Rozwoju

Pwd. Jadwiga Emilewicz

Senator

Hm. prof. Kazimierz Wiatr

Poseł

Phm. Małgorzata Wypych

Wicewojewoda Małopolski

Józef Gawron

Ambasador

Phm. Arkady Rzegocki

JE ks. Biskup Polowy WP, Krajowy Duszpasterz Harcerek i Harcerzy
Józef Guzdek
JE ks. Biskup diecezjalny diecezji pelplińskiej
Ryszard Kasyna
JE ks. Biskup pomocniczym archidiecezji warszawskiej
Michał Janocha
Przewodniczący RMK

Hm. Bogusław Kośmider

Radna MK

Hm. Agata Tatara

Radny MK

Pwd. Łukasz Słoniowski

Kanclerz UJ

Ewa Pędracka-Kwaskowska

Przewodniczący Rady Dzielnicy VIII

Arkadiusz Puszkarz
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Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy VIII

Krzysztof Gacek

Asystent Wiceministra Spraw Zagranicznych

Hm. Jan Badowski

Dyrektor Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3
Jakub Kubieniec

HARCERZE
Władze ZHR
Hm. Grzegorz Nowik – Przewodniczący ZHR
Hm. Dominika Romanowicz – Naczelniczka Harcerek ZHR
Hm. Robert Kowalski – Naczelnik Harcerzy ZHR
Hm. Wiesław Turzański – Sekretarz Generalny ZHR
Hm. Robert Mogiełka – Kapelan Naczelny ZHR
Hm. Grzegorz Karczmarczyk – Skarbnik ZHR
Hm. Magdalena Masiak – członek Naczelnictwa ZHR, była Naczelniczka Harcerek ZHR
Hm. Ewa. Borkowska-Pastwa – była Przewodnicząca ZHR, sekretarz Rady Naczelnej
Hm. Wojciech Hausner – były Przewodniczący ZHR
Hm. Jarosław Bloniarz – były wiceprzewodniczący ZHR
Hm. Jan Pastwa – były wiceprzewodniczący ZHR
Hm. Katarzyna Bieroń – była Naczelniczka Harcerek ZHR
Hm. Urszula Kret – była Naczelniczka Harcerek ZHR
Hm. Radosław Podogrocki – były Naczelnik Harcerzy ZHR
Hm. Michał Sternicki – były Naczelnik Harcerzy ZHR
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Hm. Paweł Pająk – Przewodniczący Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR

Członkowie Rady Naczelnej ZHR :
Hm. Renata Adrian-Cieślak
Hm. Katarzyna Bieroń
Hm. Ewa Borkowska-Pastwa
Hm. Katarzyna Kańczugowska
Hm. Urszula Kret
Hm. Barbara Kubiak
Pwd. Michał Górski
Hm. Marek Jedrzejowski
Hm. Rene Karkocha
Hm. Przemysław Stawicki

Zasłużeni Instruktorzy ZHR i Okręgu Małopolskiego
Phm. Małgorzata Baniowska
Hm. Monika Domagała
Hm. Mariola Hausner
Hm. Katarzyna Kapusta
Hm. Izabella Lankosz
Phm. Magdalena Serwin
Hm. Marta Serwin
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Hm. Teresa Żelazny
Hm. Henryk Baniowski
Hm. Jarosław Cicho ń
Hm. Marek Gajdziński
Hm. Marcin Kapusta
Hm. Andrzej Karut
O. Hm. Dominik Orczykowski
Phm. Lesław Ordon
Hm. Piotr Popławski
Hm. Marcin Ślęzak
Phm. Marcin Tatara
Hm. Jan Warysz
Hm. Tadeusz Żelazny

Zlot 80lecia Harcerstwa Olsztyn`91 reprezentowali
Hm. Marek Gorgoń – oboźny
Hm. Janusz Marewicz – kwatermistrz
Hm. Marek Jedrzejowski – szef biura
Hm. Renata Dzieszko – komendantka Gniazda
Hm. Ewa Hoffmann-Piotrowska – komendantka Gniazda
Hm. Beata Hucz-Pszon – komendantka Gniazda
Pwd. Michał Palczewski – komendant Gniazda
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Hm. Krzysztof Wójtowicz – komendant Gniazda

Zlot 90lecia Harcerstwa Niedzica`01 reprezentowali
Hm. Robert Kawałko – komendant
Hm. Magdalena Masiak – komendantka Zlotu Harcerek

Zlot 100lecia Harcerstwa Kraków`11 reprezentowali
Hm. Krzysztof Wójtowicz – zastępca komendanta
Phm. Paweł Rabiej – kwatermistrz

Zlot 10lecia ZHR Lednica`99 reprezentpwali
Hm. Piotr Stawiński – komendant
Hm. Urszula Kret – komendantka Zlotu Harcerek

Zlot 20lecia ZHR Koronowo`09 reprezentowali
Hm. Anna Dudzik – komendantka Zlotu Harcerek
Hm. Radosław Podogrocki – komendant Zlotu Harcerzy

Inne organizacje harcerskie
Federacja Skautingu Europejskiego
Komisarz Federalny – Martin Hafner
Wiceprzewodniczący Rady Federalnej – Hm. Tomasz Szydło
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Skauci Europy SHK "Zawisza" FSE
Naczelnik Harcerzy / Wiceprzewodniczący – Hm. Paweł Borowiecki
Naczelniczka Harcerek / Wiceprzewodnicząca – Hm. Magdalena Gzik
Duszpasterz Stowarzyszenia – ks. Piotr Zamaria

Konferencje Katolickie ICCS/ICCG:
Kapelan Światowy ICCS – ks. Jacques Gagey

Związek Harcerstwa Polskiego:
Zastępca Naczelnika – Hm. Krzysztof Budziński
Naczelny Kapelan ZHP – ks. Hm. Wojciech Jurkowski

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie
Phm. Sabina Maksymowicz – Przewodnicząca ZHP na Litwie

Harcerstwo Polskie na Ukrainie
Phm. Aleksander Radica – Hufcowy harcerskiego Hufca Wołyń

Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju
Hm. Aneta Macheta – Skarbniczka GK Harcerek ZHP pgK
Hm. Karolina Zygmunt – Referentka Wędrowniczek Chorągiew Harcerek WB ZHP pgK
Hm. Stanisław Reitmeier – Okręg Kanada ZHP pgK
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Sierpień – grudzień 2016
Okres ten to kilka obszarów działań.
Przede wszystkim finansowo-kwatermistrzowski :


Uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych.



Zwrot pożyczonego sprzętu, ewentualne rekompensaty za jego zużycie bądź
zniszczenie.



Zwroty nadpłaconych lub niewykorzystanych wpłat uczestników.



Rozdysponowanie zakupionego sprzętu.



Sporządzenie dokumentacji finansowej.



Rozliczenie z Archidiecezją-UJ – ta kwestia pomimo konsekwentnych monitów jest
odwlekana przez Archidiecezję.

Obszary te z wyjątkiem rozliczenia z Archidiecezją kosztów użytkowania UJ zostały
zrealizowane.
Podsumowanie merytoryczno-medialne :


Sprawozdanie ze Zlotu.



Dokończenie działań medialnych – relacja ze Zlotu, film, itp.
Niestety realizacja filmu przebiega bardzo opieszale.

Działania programowe :


Przygotowane są działania pozlotowe promujące i dokumentujące Zlot. Ich realizacja
czeka na zamknięcie rozliczeń finansowych i ocenę możliwości ich finansowania.



Spotkanie podsumowujące – również zostanie zrealizowane po zamknięciu
wszystkich rozliczeń finansowych.
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Zastępca Komendanta do spraw organizacyjnych
hm. Hanna Feczko HR

Do moich zadań przed zlotem należało:
- przygotowanie elementów informacyjnych i dekoracyjnych na zlot (banery, tablice, drogowskazy
itp.)
- organizacja osób, które nie pełniły ani służby porządkowej, ani medycznej
- przygotowanie materiałów na zlot: plakietek, flag, proporców, naramienników
- uczestniczenie w spotkaniach z KO ŚDM
- rejestracja osób niepełnoletnich (makrogrupa ZHR) w systemie KO ŚDM
- organizacja wystaw na zlot
Podczas zlotu zajmowałam się:
- uczestniczeniem w odprawach komendy i rozwiązywaniem bieżących kwestii
- organizacją uczestników (osób, które nie pełniły ani służby porządkowej, ani medycznej)
- uczestniczeniem w sytuacjach reprezentacyjnych (spotkania z gośćmi, podziękowania itp.)
- uczestniczyłam i organizowałam udział harcerzy i harcerek w służbie w Muzeum w Auschwitz
Praktyczne wnioski na przyszłość:
- początkowo wykonaliśmy zbyt mało plakietek zlotowych (1800), powstała konieczność
wykonania dodatkowych 200. Ostatecznie pozostało nam trochę naszywek

31

- przygotowanych zostało 50 zestawów pamiątkowych (ramka z plakietką) i chyba była to
optymalna ilość (zostało kilka sztuk)
- wykonano 3 flagi w wymiarach 255x110 cm. (flagę tegorocznego zlotu, kopię flagi z 1992 oraz
flagę Polski). Nie powinniśmy byli wykonywać flagi Polski w takich wymiarach – niezgodne z
ustawą. Początkowo wydawało mi się, że flagi będą zbyt duże, jednak ostatecznie oceniam
wymiary jako dobre. Na przyszłość można je trochę zmniejszyć.
- wykonano 200 naramienników – uważam, że to zbyt dużo. Wystarczyłoby nam 100 sztuk.
- banery i materiały informacyjne – niestety nie wykonaliśmy żadnych banerów stricte na zlot.
Dysponowaliśmy banerem z okręgu podkarpackiego (z napisem Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej), który prezentował się bardzo dobrze. Uważam, że dziwnie wyglądały flagi z logo
sklepu harcerskiego, choć wszystko razem dodawało harcerskiego klimatu. Najważniejszymi
elementami zdobnictwa zlotowego była pionierka zlotowa. Być może, można było bardziej
zobowiązać gniazda do zrobienia czegoś u siebie?
- tablice informacyjne – były dobrym pomysłem, jako sposób komunikacji z uczestnikami zlotu. Na
przyszłość warto pamiętać o takim rozwiązaniu. Niestety sztalugi nie były optymalnym nośnikiem
(zbyt chwiejne). Warto na przyszłość wyznaczać i ustalać wcześniej, kto zbiera i redaguje treści na
tablice oraz kto je rozwiesza (np. służba wartownicza lub szefowie gniazd lub….)
- warto uwzględniać jadalnie jako miejsce wymiany informacji
- wystawy – na pewno stanowiły wartość dodaną zlotu. Niestety obawiam się, że nie zbyt wiele
osób się w nie zagłębiło. Jednak nawet dla kilku warto było je zorganizować
Organizacja zlotu:
Myślę, że jest to kwestia, która wymaga najgłębszej analizy na przyszłość. Nie jestem osobiście
pewna, czy podział uczestników na gniazda wg przydziału do służb był słuszny. Uważam, że mogło
to wpływać na poczucie odrębności HOPRu i osób pełniących inne służby. Było też przyczyną
problemów w gnieździe uczestniczek, ponieważ harcerki nie chciały zostawiać swoich drużyn i
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przenosić się same do gniazda uczestniczek. Uważam, że organizacja zlotu w gniazda wg chorągwi
jest warta przedyskutowania.
Kwestią do dyskusji z HOPRem jest, w jakim stopniu koordynatorzy okręgowi wywiązali się ze
swoich zadań podziału na patrole i z czego to wynikało. Myślę, że warto to przeanalizować
wspólnie, ponieważ może to być wiedza przydatna dla wszystkich osób z komendy zlotu.
Dużym utrudnieniem dla mnie, było poczucie braku komunikacji z całym zlotem oraz brak jego
jasnej struktury. Myślę, że częściowo wynikało to z faktu, że szefowie gniazd HOPRu nie
uczestniczyli we wszystkich odprawach.
Na przyszłość warto wyznaczyć moment rozpoczęcia zlotu dla kadry – tzn. moment kiedy wszyscy
szefowie gniazd już powinni być na miejscu. Problematyczne było to, że wielu uczestników już
przyjeżdżało, a nie było jeszcze szefów gniazd, choćby po to by powiedzieć im gdzie mają się
rozbić…
Warto na przyszłość mieć na uwadze wrodzoną tendencję HOPRu do alienacji. Powinniśmy
zwracać uwagę na to planując także przestrzeń.

Co mi się bardzo podobało:
Podobało mi się zaangażowanie osób z kadry w różne działania. Każdy miał swoją działkę, jednak
wszyscy się wspierali.
Myślę, że mieliśmy dobre tempo przygotowań (raz w miesiącu, potem raz w tygodniu, potem
codziennie).
Bardzo motywowało mnie, jak komendant w ostatnim tygodniu przed ŚDM w grupie na
Facebooku co wieczór podsumowywał co kto zrobił. Dawało mi to poczucie, że praca wszystkich (i
moja również) jest dostrzeżona i doceniona.
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Podobało mi się działanie służb wartowniczych. Miałam wrażenie, że chłopaki wypracowali
sprawny i jasny system zmian.
Bardzo podobała mi się pionierka i wygląd zlotu – zaraz po zakończeniu naszego zlotu
odwiedziłam środkowo-europejskie Jamboree we Wrocławiu. Przede wszystkim rzucił mi się w
oczy niechlujny i niedbały wygląd całego zlotu – myślę, że u nas było całkiem inaczej.
Cieszę się, że na naszym zlocie odbywały się jutrznie, codzienne msze święte i katechezy z
biskupami. Dla mnie osobiście i (jestem przekonana) dla wielu innych uczestników zlotu, ŚDM było
ważnym doświadczeniem duchowym.
Czego zabrakło/co chciałabym jeszcze zrobić:
Myślę, że do całego podsumowania zlotu warto byłoby zebrać informację zwrotną od jego
uczestników. Myślę, że (mając ze wszystkimi kontakt mailowy) warto byłoby zrobić to w formie
np. ankiety internetowej rozesłanej do wszystkich. Ponadto warto przed spotkaniem z
naczelnictwem poprosić o opinie komendantów chorągwi i może też koordynatorów HOPR (mogę
spróbować przygotować taką ankietę).
Może szkoda, że nie zaplanowaliśmy kadrą odwiedzenia zlotu ZHP i Zawiszy – choćby w celach
porównawczo poznawczych.

Osobiście postrzegam zlot ZHR na ŚDM jako duży sukces, choć bardzo chciałabym się dowiedzieć,
co sądzą o nim jego uczestnicy. Bardzo się cieszę, że Krzysztof Wójtowicz zdecydował się na bycie
komendantem – bez jego doświadczenia trudno byłoby zorganizować takie wydarzenie i jeszcze
przebrnąć przez bardzo ciężkie negocjacje z Komitetem Organizacyjnym. Dużo nauczyłam się od
niego. Jestem niezwykle dumna, że mogłam być wicekomendnatką tego zlotu, choć nieustannie
mam poczucie, że nie napracowałam się tyle co inni przy jego organizacji. Tak jak wspomniałam
wcześniej – zlot był dla mnie niezwykłym doświadczeniem duchowym oraz instruktorskim.
Czułam, że jest to wyzwanie na moim poziomie i czułam dumę z bycia harcmistrzynią ZHR.
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Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zdobyć sprawność Źródła Wiary, aby z czystym sumieniem
nosić BS.
Czuwaj!
hm. Hanna Feczko HR

Zastępca Komendanta do spraw programowych
hm. Michał Sternicki HR
1. Koncepcja programowa Zlotu.
2. Grupa programowa Zlotu.
3. Apel inauguracyjny
4. Ognisko
5. Informacje o programie ŚDM
6. Nurkowanie na Zakrzówku
7. Wyprawa: Ryszard – Olga – Andrzej
8. Godzina W
9. Apel kończący
10. Podsumowanie
1.

Koncepcja programu Zlotu.
W lutym 2015 roku na zimowisko Szczepu Słowiki, którego byłem komendantem, przyjechał
druh Krzysztof Wójtowicz. Zaprosił mnie wtedy do zespołu, który organizował na polecenie
Naczelnictwa ZHR. Wtedy jeszcze ZHR miał organizować miasteczko dla pielgrzymów w
okolicach opactwa w Mogile. Pamiętam, że zgodziłem się niechętnie, uważałem, że na ŚDM,
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ZHR powinien zaproponować programową imprezę, jamboore lub zlot dla harcerek i
harcerzy. Zaproponowałem swą pomoc właśnie w takich okolicznościach.
Opatrzność i mądrość pokierowała w taki sposób, że już po wakacjach 2015 coraz wyraźniej
widać było formułę Zlotu ZHR. W końcu w ogóle zrezygnowano z organizacji miasteczka.
Angażując się w służbę, trzeba było jednak sukcesywnie rezygnować z własnych planów i
ambicji programowych. Zlot stawał się miejscem przystani i wypoczynku dla zaangażowanych
w prawie 9 dniową służbę medyczną i porządkową. To determinowało takie ustawienie
nielicznych działań programowych, aby pełniły one role harcerskich akumulatorów i inspiracji
do działania. Celem tego samoograniczania było również zachęcanie uczestników Zlotu do
wychodzenia w miasto, do aktywnego udziału w niezwykle bogatej ofercie ŚDM.
Ostatecznie na terenie Zlotu współorganizowaliśmy również elementy programy ŚDM: 3
katechezy z biskupami i podejmowaliśmy na Mszach św. grupy gości z całego świata.
Komenda nie ustawała jednak w działaniach promujących imprezy ŚDM w różnych punktach
miasta. Z relacji wielu uczestników patroli HPRR, służb porządkowych oraz uczestników Zlotu
wiem, że wielu z nich, w niezwykły sposób skorzystało duchowo ze Światowych Dni
Młodzieży.
2. Grupa: Program Zlotu ZHR ŚDM 2016 (apele, ognisko, imprezy towarzyszące)
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w służbie na rzecz programu Zlotu:
a. Hm. Katarzyna Bieroń
b. Hm. Hanna Feczko
c. Hm. Małgorzata Wczelik
d. Phm. Helena Michaluk
e. Hm. Radosłąw Kurek
f.

Hm. Radosław Podogrocki

g. Hm. Piotr Popławski
h. Hm. Krzysztof Wójtowicz
i.

Phm. Paweł Rabiej

j.

Michał Lech
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k. Phm. Piotr Rząsa
l.

Hm. Jarosław Kuczaj

3. Apel inauguracyjny Zloty ZHR na ŚDM. 25 lipca 2016 roku, godz. 18.00. polana przy
Wydziale Matematyki, ul. Łojasiewicza 6.
Miałem udział w powstaniu i animacji zespołu który w całości przygotował i przeprowadził
Apel. W apelu uczestniczyło ok 1500 osób, w tym spora grupa VIP. Na szczególną uwagę (i
kultywowanie) zasługują następujące akcenty:
a. Wzruszająca sekwencja wprowadzania flag. Angażująca emocjonalnie seniorów Zlotu
1991 i budująca więź między 1991 i 2016 rokiem.
b. Komentarze ceremoniarza, opisujące uczestnikom apelu co będzie się działo,
komentujące to co dziele się na apelu.
c. Udało się wykonać i wręczyć 95% sznurów funkcyjnych. A do wieczora wręczyć
pozostałe, osobom które nie mogły być na apelu. Wiem, że dla większości to było
najcenniejsze docenienie ich zaangażowania w Zlot.
d. Apel zakończył się przemarszem na ognisko.

4.

Ognisko Zlotu ZHR na ŚDM, Kraków 2016. 25 lipca 2016 roku, godz. 21.00. Skałki
Twardowskiego.
Ognisko zorganizowano w tym samy miejscu, w którym odbyło się ognisko Zlotu 70-lecia
Harcerstwa zorganizowanego przez KIHAM w roku 1981. Komendantem Zlotu był hm.
Ryszard Wcisło a ognisko przygotowała hm. Wiesława Stojek.
Wieczorem 25.07 wykorzystaliśmy pomysł i nagrania komentarza do Przyrzeczenia
Harcerskiego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, PrymasaPolski, przygotowane na Zlot 90-lecia
Harcerstwa w Niedzicy. Pomysł: phm Paweł Wójtowicz, hm. Krzysztof Wójtowicz. Nagranie i
mastering w roku 2001: Tomasz Lida, lektor: Radosław Krzyżowski.
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Gawędę wygłosił Komendant Zlotu ZHR na ŚDM: hm. Krzysztof Wójtowicz. Montaż audio
video: och. Jadwiga Sternicka, gitara i śpiew: ćw. Filip Zięba i ćw. Antoni Sułowski.
Nagłośnienie i światła: Andrzej Czoper. Skorzystaliśmy ze śpiewników przygotowanych na
100-lecie harcerstwa. Stylizacja miejsca i porządek po ognisku – harcerze z Szarej 7 i 19 KLDH.
Transport: niezastąpiony Michał Lech.
Zespół: phm. Piotr Rząsa z ekipą Szarej 7, hm. Piotr Popławski, hm. Radosław Kurek, hm.
Agnieszka Dorosz, hm. Radosław Podogrocki i hm. Paulina Podogrocka wraz z rodziną, phm.
Szymon Pyzik, pwd. Wisz Orłowski, phm. Paweł Pyzik i phm. Barbara Mioduszewska, druhny z
Litwy oraz wiele innych osób, którym serdecznie dziękuję! Pwd. Sebastian Liszka i inni – kciuki
do przodu!
Szczególna wdzięczność dla kilku wartowników i wartowniczki, którzy pilnowali sprzętu na
miejscu ogniska przez cały dzień! Służba medyczna: zawsze mistrzowski HOPR ZHR!
Wykorzystano fragmenty filmów Harcerskiej Agencji Filmowej, dzięki uprzejmości hm.
Krzysztofa Krzyżanowskiego. Zdjęcia: ZHR, Narodowe Archiwum Cyfrowe, archiwa prywatne.
Rysą na ognisku położyła się decyzja Centrum Zarządzania Kryzysowego które poinformowały
mnie na kilka godzin przed ogniskiem, że nie wolno nam palić ogniska. W dniu 19.07
otrzymałem Ze sztaby Policji, telefoniczne, potwierdzenie o zgodzie na ognisko na Skałkach i
ochronie przydzielonej nam na przemarsz i powrót z ogniska. Informację tę uzyskałem od
podkomisarza , który przedstawił się jako nasz oficer łącznikowy. W rozmowie z 25.07. ze
smutkiem skonstatował od decyzję CZK, uznając, że może to być działanie wynikające z
pominięcia CZK w zgłoszeniu imprezy. Z punktu widzenia wszystkich jednostek Policji i
Wojska, które ochraniały nasz przemarsz (Policja kryminalna – 8 osób, Policja drogowa 20
osób, Żandarmeria Wojskowa 32 osoby, 8 wozów w konwoju), nasze zgłoszenie było
dokonane prawidłowo i w terminie. Przyjęliśmy tę niezrozumiałą dla nas postawę z ciężkim
sercem, ale jako harcerze podporządkowaliśmy się tej decyzji. Z reakcji uczestników
odczytuję, że nie był to problem, mimo to, udało się osiągnąć bardzo dobra atmosferę
ogniskowego uniesienia.
5. Informacje o programie ŚDM.
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Codziennie na stronach FB Zlotu, w jadalni Zlotu, na tablicach informacyjnych gniazd
informowaliśmy uczestników o programie ŚDM i o szczegółowych imprezach. W tym celu
sporządziliśmy wraz z Hanią Feczko segregatory z całym dostępnym programem ŚDM, zostały
one rozdane szefom służb i gniazd.
6.

Nurkowanie na Zakrzówku
Pomysł Komendanta Zlotu, będący powtórzeniem podobnej akcji ze Zlotu 100-lecia
Harcerstwa. Nurkowanie zostało ogłoszone w formie Harcu, wezwania dla chętnych. Zgłosiło
się 6 osób.
- pwd. Maria Stawińska,
- pwd. Weronika Stawińska,
- phm. Tomasz Staszewski - szef zespołu,
- hm. Piotr Stawiński
- phm. Maksymilian Wesołowski.
- ćw. Tymoteusz Petryszyn.
Oni to, dnia 26.07, ok. godz. 10.00 zeszli pod wodę i zawiesili naszą zlotową Plakietkę na
tablicy ku czci Jana Pawła II, zawieszoną przez nurków na ścianach kamieniołomu ok 8
metrów pod powierzchnią wody. Trzeba przyznać, że pomysł był nośny i zainteresował
licznych przedstawicieli mediów. Czekamy wciąż na film i obszerniejszą relację fotograficzną z
tego wydarzenia.
Jest jeszcze wiele do podsumowania: min harce internetowe: #Harc Scout, i #Harc z Plakietką.
Potrzeba zebrania wielu materiałów, zdjęć, dokumentacji Zlotowych.

7. Wyprawa Ryszard – Olga – Andrzej.
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W dniu 30 lipca Wczesnym popołudniem zorganizowaliśmy wyprawę pod wodzą Naczelniczki
Harcerek ZHR hm. Dominiki Romanowicz i Naczelnika Harcerzy ZHR hm. Roberta
Kowalskiego. Uczestnikami wyprawy byli wyznaczeni przez Komendę członkowie patroli
HOPR, w większości harcerze i harcerki z Wielkopolski. Spotkaliśmy się razem przy grobie hm.
Ryszarda Wcisło, Naczelnika Harcerzy ZHR. Następnie harcerki pod wodzą Naczelniczki udały
się do Krzeszowic, w miejscu urodzin Olgi Małkowskiej złożyły kwiaty, znicze i plakietkę Zlotu.
W tym samy czasie druga grupa kierowana przez Naczelnika udała się do Parku Jordana aby
wręczyć plakietkę Zlotu Andrzejowi Małkowskiemu. W czasie przejazdów dokonało się wiele
dyskusji o historii i współczesności harcerstwa. Udało się również to, ze wszyscy uczestnicy
Wyprawy zaraz po powrocie szybko znaleźli się na Brzegach.
8. Godzina W
Kraków, po raz pierwszy od wielu lat, dał harcerski impuls w godzinie W. Mam nadzieję, że
nie będzie to ostatnie takie wydarzenie.
Całości organizacji działań podjęli się Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek hm.
Małgorzata Wczelik i Komendant Małopolskiej Chorągwi Charcerzy hm. Jarosław Kuczaj.
Dobre owoce tej akcji to:
a. Konsolidacja działań dwóch małopolskich chorągwii.
b. Dwujęzyczna ulotka ZHR, informująca krakowskich gości o rocznicy godziny W.
c. Odnowienie dobrych kontaktów z kierownictwem krakowskiego oddziału
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
d. Udział harcerek i harcerzy – w większości mieszkańców Krakowa, nie tylko
uczestników Zlotu w flasch mobie – rozdawanie ulotek, uczczenie godziny W, udział
we Mszy św. w Bazylice Mariackiej, patriotyczny przemarsz na plac Matejki, udział w
uroczystym składaniu kwiatów.

9.

Apel kończący Zloty ZHR na ŚDM. 2 sierpnia 2016 roku, godz. 10.00. polana przy Wydziale
Matematyki, ul. Łojasiewicza 6.
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W apelu uczestniczyło ok 100 osób. Kameralny charakter dopełniła uroczysta dekoracja
Medalami Harcerskiej Wdzięczności im. Andrzeja Małkowskiego, wzruszające świadectwa VIP
oraz zaskakująca nas informacja o śmierci ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.
10. Podsumowanie
Nie mnie oceniać Zlot. Czekam na ankiety, ocenę uczestników.
Mam następujące refleksje:
Potrzeba dojrzałego, świadomego używania Zlotu, jako narzędzia metodycznego w ZHR. Tego
typu akcje powinny odbywać się maksymalnie co 3 lata. Będzie to wtedy szansa uczestniczenia w
dużej, licznej akcji harcerskiej, dla każdego harcerskiego pokolenia. Organizowanie zlotów co 5 i
więcej lat, lub organizowanie zamiast zlotów akcji zastępczych gubi w młodych pokoleniach
harcerskich ducha wspólnoty, świadomości liczności takich, którzy myślą tak jak ja. Myślę, że dla
ZHR nadszedł czas dojrzałości. Przestańmy żyć od kadencji do kadencji, od jubileuszu do
jubileuszu. Zaplanujmy nasz rozwój w szerszej skali czasowej. Zaplanujmy już dziś jak będą
wyglądać kolejne Zloty, kto i gdzie będzie je organizował. Jak mogą wpływać na rozwój ZHR zloty
2018, 2020, 2023, 2026? Jak wiele można by zrobić już, gdybyśmy znali termin, miejsce i ekipę
organizująca zlot ZHR w 2029 roku!
Zloty to wielka szansa na integrację, konsolidację ZHR. Można spotkać ludzi z drugiego końca
Polski, z ZHR, i zobaczyć że mówią i myślą tak samo. Albo robą coś inaczej, ale lepiej niż ja! Można
podpatrywać rozwiązania, rozmawiać, ale przede wszystkim działać, pracować, służyć razem i w
ten sposób obalać harcerska ksenofobię i przełamywać niezdrowe, lokalne stereotypy.
„Wpompowaliśmy” w ZHR ponad 2000 osób z wysoka świadomością autentycznej służby,
sprawdzonych w działaniu, z wysokimi kompetencjami (KPP) i doświadczeniem. Czy potrafimy
wykorzystać ten fakt, te grupę ludzi jako nasz atut? Czy mamy na to pomysł? Już niedługo część z
nich nie będzie w harcerstwie, dla części będzie to może największa akcja w której uczestniczyli w
swoim życiu. Część z nich, być może wybierze studia i zawód związany z medycyną. Takie będą ich
koleje losu. A co z ZHR-em? Jeśli była to ostatnia Biała Służba na następne 10 lat, czy uda się
następnym razem zebrać chętnych? Co zrobić aby nie tłumaczyć młodym, następnym pokoleniom
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co to znaczy służba? Może trzeba spotkać się np. za rok w Krakowie i szukać pilnie odpowiedzi na
te pytania.
Dziękuję za możliwość uczestnictwa w tak wspaniałym przedsięwzięciu jakim był Zlot ZHR na ŚDM,
Kraków 2016. Jest to dla mnie już 3 ŚDM. Pierwszy jako młody instruktor przezywałem w 1991 w
Olsztynie i na Jasnej Górze. W 1997 roku wybrałem się z Żoną w podróż poślubna na ŚDM w
Paryżu. Teraz, w Krakowie, uczestniczyłem z cała moją rodziną, w gnieździe rodzin. Przypadek? Nie
sądzę!
Możliwość współpracy, wspólnej służby ze wspaniałym zespołem – to był dla mnie zaszczyt!
Dziękuję ZHR!

Czuwaj!
hm. Michał Sternicki
Orzeł Piewca

Kwatermistrz
phm. Paweł Rabiej HR
Do zadań zleconych przez komendanta należało:
1.

Nadzór nad środkami finansowymi.

2.

Przygotowanie preliminarza finansowego.

3.

Przygotowanie planu żywienia uczestników zlotu oraz wprowadzenie go w życie.
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4.

Zapewnienie uczestnikom zlotu warunków sanitarnych zgodnych z wymogami
państwowymi.

5.

Zapewnienie materiałów niezbędnych do budowy pionierki zlotowej.

6.

Zebranie zespołu do realizacji powierzonych zadań.

AD 1
Do realizacji tego zadania potrzebna była pomoc hm. Magdaleny Czyżewicz. Zadanie
polegało na nadzorze wpłat od okręgów, a także nanoszenie na listy osób, które
dokonały wpłat. Dh-na Magda odpowiadała również za dokonywanie zwrotów oraz
przyjmowanie wpłat w trakcie zlotu, wykonywanie przelewów oraz płatności
gotówkowych.
AD 2
W tym zadaniu ustaliliśmy jakie koszty musimy ponieść przed i w takcie zlotu.
Preliminarz został stworzony wraz z komendantem i dh-em Michałem Lechem.
Stworzenie preliminarza poprzedziło wiele spotkań, rozmów oraz rozpoznań rynku.
AD 3
To zdanie miało kilka etapów. Pierwszy etap polegał na znalezieniu firmy, która
będzie miała możliwości techniczne by przygotować 1500 posiłków, dodatkowym
kryterium było także to, aby firma ta była na tyle blisko, by w przypadku braku
możliwości przemieszczania się po Krakowie dostarczyć żywność, a także aby
elastycznie reagować na zmieniającą się ilość uczestników, czy dostosowywać się do
ciągle zmieniających się pór posiłków i miejsc ich wydawania.
W ostateczności została wybrana firma, z którą został opracowany plan żywienia.
Ilość żywionych osób podawana była kilka godzin przed posiłkami, co generowało
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dużo zamieszania i problemów. Żywność rozdzielna była przez uczestników zlotu
pod nadzorem Służby Aprowizacyjnej, którą kierował Marek Górecki. Główny punkt
żywieniowy został zorganizowany na terenie zlotu. Obok punktu żywieniowego
została postawiona jadalnia (wynajęta od formy zewnętrznej), która w jednym
momencie mogła pomieścić 600 osób. Przebieg zlotu wymusił dystrybucje żywności
w kilku dodatkowych punktach takich jak Błonia, czy Brzegi.
AD 4
Do spełnienia wymogów sanitarnych na zlocie niezbędne były umywalnie, toalety i
prysznice. Budynki UJ, które zostały nam wynajęte nie dysponowały wystarczającą
ilością toalet oraz nie były wyposażone w prysznice. By spełnić wymóg związany z
prysznicami początkowo chcieliśmy wynająć kontenery sanitarne, lecz po szybkim
rozpoznaniu rynku okazało się, że koszt wynajmu był astronomiczny.
Zaprojektowałem i zleciłem wykonanie konstrukcji stalowych pod prysznice. Zleciłem
wynajem i wykonanie bojlerów elektrycznych do grzania wody. Zaprojektowałem
także system odbioru i przepompowywania wody do studzienek kanalizacyjnych.
Wraz z grupą kwatermistrzowską, przed rozpoczęciem zlotu postawiliśmy cztery
namioty z prysznicami na terenie zlotu (każdy namiot miał po 16 osobnych miejsc do
kąpieli). W trakcie zlotu drużyna „Rysie” z Gorzowa dbała o to, by prysznice
funkcjonowały prawidłowo. W celu spełnienia wymaganej liczby umywali zakupione
zostały 2 umywalnie (po osiem stanowisk w każdej). Wynajęte również zostały
toalety przenośne. W ramach tego zadania została podpisana umowa na dostawę
wody i odbiór ścieków, a także umowa na wywóz śmieci z terenu zlotu.
AD 5
Zapewnieniem materiału w postaci drewna zajął się dh. Michał Lech. Było to bardzo
duże wyzwanie, ale udało się je zrealizować. Pozostałe elementy zostały zamówione
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i dostarczone na teren zlotu.
AD 6
Żadne z zadań nie udałoby się zrealizować gdyby nie silny zespół. Moją prawa ręką w
sprawach finansowych była hm. Magdalena Czyżewicz, niezastąpionym kompanem
w realizacji rzeczy niemożliwych był dh Michał Lech. To co nie do ogarnięcia, ogarniał
dh Marek Górecki. A w ciszy i w spokoju dokumentacje finansową prowadzi dh-na
Katarzyna Sęk. Wyżej wymienione osoby budowały sobie swoje własne zespoły,
które pomagały im realizować zadania.
Czuwaj!
phm. Paweł Rabiej HR

Oboźny
hm. Dominik Skwierawski HR

Kapelan
o. Jacek Siepsiak
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Ołtarz zlotowy został bardzo dobrze i ładnie zbudowany. Miał zadaszenie, co
pomogło podczas deszczu.
Ołtarz na tzw. katechezy biskupów (3 spotkania z biskupami i Eucharystie poza
terenem zlotu) był śliczny, choć wymagał sporo pracy przy ustawieniu i
każdorazowym rozstawianiu (Tu podziękowania dla „Rysiów” z gorzowskiego). Ale
było warto!
Nagłośnienie zdało egzamin.
Miałem do pomocy 5 kapłanów (w tym kapelana naczelnego ZHR) i jedną siostrę
zakonną. Na katechezy biskupów dochodziło kilkudziesięciu kapłanów z organizacji
harcerskich i nie tylko. Pierwszą prowadzili Skauci Europy, drugą my (ZHR), trzecią
ZHP. Otrzymaliśmy dodatkowe pomieszczenie w budynku Informatyki UJ na zakrystię
zabezpieczającą katechezy biskupów. Korzystałem z pobliskiego kościoła
parafialnego, by tam zanosić „nadmiar” komunii św.
Poranną jutrznię prowadzili bracia benedyktyni (klerycy) z Tyńca. Po niej codziennie
rano była Msza św. Wieczorami też była możliwość uczestniczenia w Eucharystii.
Jedna Msza św. wieczorna została celebrowana w budynku WZiKS UJ, ze względu na
warunki pogodowe.
Dyżur spowiedników w kapelanii (trzy duże namioty wojskowe koło ołtarza
polowego) był praktycznie na okrągło.
Oprawa muzyczna funkcjonowała dość spontanicznie, ale z dużym wdziękiem.
Dzięki uprzejmości Wydawnictwa WAM (gdzie pracuję) udało się wydrukować
vademecum dla zlotowców, w którym zamieściliśmy też część religijną.
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Zlot pełnił przede wszystkim funkcję bazy dla patroli harcerskich. I jako taki nie miał
wielkich zadań formacyjnych. Ale uczestnicy mogli uczestniczyć w propozycjach
formacyjnych ŚDM (zwłaszcza katechezach). Oczywiście służba patrolowa nie zawsze
to umożliwiała. Stąd propozycje na zlocie musiały być dość elastyczne. Wydaje mi
się, że to się udało.
Problemy:
Poważne trudności (zwłaszcza w fazie przygotowań) w kontaktach Komendy Zlotu z
Komitetem Organizacyjnym ŚDM2016 może bezpośrednio nie dotyczyły spraw
kapelańskich, ale było mi wstyd za poczynania strony kościelnej i odczuwałem spore
napięcia. Muszę wyrazić też mój szacunek dla spokoju i fachowości z jaką
podchodziła komenda do coraz to nowych problemów.
Rozumiem, że zostałem kapelanem zlotu, bo byłem na miejscu. Ponieważ jednak
wiele decyzji było podejmowanych „ponad moją głową” przez kapelana naczelnego
ZHR, bywałem „między młotem a kowadłem”, gdy koncepcje komendy nie
pokrywały się z zabiegami kapelana naczelnego. Jakoś sobie z tym radziłem (unikając
podkreślania mojej roli). Ale to może być problemem w podobnych sytuacjach.
Naprawdę serdecznie dziękuję za możliwość uczestnictwa w tak skomplikowanym a
jednocześnie potrzebnym przedsięwzięciu. Wiele się nauczyłem.
Czuwaj!
ks. Jacek Siepsiak SJ, kapelan Okręgu Małopolskiego ZHR
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Skarbnik
hm. Magdalena Czyżewicz HR

Szefowa Biura
phm. Helena Orłowska HR
Działania przed Zlotem:
hm. Urszula Kret, phm. Helena Michaluk
1. Udział w trwających przez cały rok odprawach Komendy Zlotu
2. Kontakt z Komitetem Organizacyjnym (KO) ŚDM:


Ustalenie i weryfikacja listy wolontariuszy zgłoszonych w ŚDM ze zgłoszonymi w
ZHR



Ustalenia odnośnie identyfikatorów oraz możliwości ich oznaczenia przez ZHR



Ustalenia odnośnie dostarczenia pakietów pielgrzyma oraz pakietów dla
wolontariuszy

3. Kontakt z uczestnikami oraz wolontariuszami zgłoszonymi w ZHR


Pomoc w uzupełnianiu danych



Rozwiązywanie problemów i kontakt z uczestnikami i wolontariuszami w
sprawach związanych z Zlotem, służbami oraz ŚDM



Przypominanie i wysyłanie wiadomości oraz wiadomości SMS odnośnie
konieczności rejestracji wolontariuszy ZHR w ŚDM

4. Kontakt z Okręgami:
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Przesyłanie ważnych ustaleń zlotowych



Promowanie Zlotu ŚDM



Stworzenie i rozesłanie dwóch części informatora zlotowego

5. Współpraca z Szefem IT przy usprawnianiu działania strony zlotowej, zamieszczania
informacji.
6. Zbudowanie zespołu Biura do pracy w czasie ŚDM
7. Edycja, druk oraz rozesłanie zaproszeń do gości specjalnych wg stworzonej listy
8. Obsługa facebooka Zlotu – kontakt z użytkownikami, zamieszczanie informacji
W czasie Zlotu:
hm. Urszula Kret, phm. Helena Michaluk, pwd. Joanna Głodek, pwd. Julia Kołodziej, pwd.
Natalia Kołodziej, phm. Anna Lasocka- Karkocha pwd. Krzysztof Kozłowski, pwd. Wisz
Orłowski, pwd. Michał Brzoskowski, Andrzej Nawojczyk, Cyprian Nawojczyk, Aaron Kubiesa.
1. Odpowiedzialność za budynek Wydziału Matematyki UJ, w którym znajdowało się
Biuro.
2. Kontakt z administratorami budynków oraz z Panią Kanclerz UJ w czasie trwania
Zlotu.
3. Przygotowanie oraz oznaczenie terenu Zlotu (wydruk, laminowanie i rozwieszenie
informacji)
4. Rejestracja uczestników:


Sprawdzanie list i zgodności danych osobowych (do czterech stanowisk
komputerowych)



Weryfikacja wpłat i dotrzymania terminów, „check in”



Zbieranie oraz segregacja kart uczestników od osób nieletnich



Wydawanie identyfikatorów ŚDM oraz ZHR (zgodnie z dopełnionymi
formalnościami)



Zbieranie podpisów na listach uczestników oraz pod regulaminami



Wydawania pakietów pielgrzyma oraz wolontariusza oraz pakietów zlotowych
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Zakładanie kont nowym uczestnikom, wydawanie identyfikatorów oraz
przyjmowanie wpłat



Laminowanie identyfikatorów



Przyjmowanie i wydawanie pakiet ów oraz identyfikatorów dla gości



„Check out” uczestników

5. Wydawania identyfikatorów uprawniających do wchodzenie do Budynku
Matematyki oraz Zarządzania UJ.
6. Kompletowanie pakietów pielgrzyma oraz pakietów zlotowych
7. Udzielanie informacji organizacyjnych uczestnikom Zlotu
8. Wydawanie sprawności BS
9. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych oraz trudnych
10. Przyjmowanie gości oraz opieka na Gniazdem Rodzin
11. Zawiadamianie oraz organizacja odpraw Komendy Zlotu, Szefów Gniazd i Służb
zlotowych.
12. Wydawanie zwrotów nadpłaconych pieniędzy
13. Utworzenie listy osób, której Komendant przyznał BS specjalną
Po Zlocie
1. Korespondencja z uczestnikami Zlotu ws. rzeczy zagubionych oraz zwrotów wpłat.
2. Edycja, wydruk oraz rozesłanie podziękowań do osób oraz instytucji, które
przyczyniły się do pomocy w organizacji Zlotu.
3. Praca nad wystawą pozlotową.
Mocne strony:
1. Zwarta i gotowa do podejmowania wyzwań, chętna do ciężkiej pracy i niewidząca
rzeczy niemożliwych do wykonania ekipa organizująca Zlot.
2. Odpowiedzialność za podjęte działania w Komendzie Zlotu.
3. Wywiązywanie się z terminów oraz rzetelne wykonywanie powierzonych zadań
przez Komendę Zlotu.
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4. Rozplanowanie działań zlotowych na rok wcześniej.
Słabe strony
1. Słabe wsparcie ze strony Naczelnictwa w kontekście promowania Zlotu i
uczestnictwa w nim.
2. Brak poczucia wsparcia (chociażby psychicznego) ze strony Naczelnictwa, późne
włączenie się w działania.
3. Trudny kontakt z niektórymi Okręgami, nie do końca odpowiedzialne podchodzenie
do sprawy, niedotrzymywanie przez nie terminów.
4. Mocno utrudniona komunikacja z KO ŚDM. Niechęć ze strony KO ŚDM do
współpracy. Niespójne decyzje podejmowane przez KO ŚDM.
Czuwaj!
phm. Helena Orłowska HR

Szef Służby Porządkowej
pwd. Bartosz Adamusik HO
Zadaniem służby polowej zlotu było pełnienie całodobowej warty oraz prace porządkowe
na terenie zlotu. Według szacunków komendy zlotu do pełnienia tych obowiązków
wymagana była 60cio osobowa grupa harcerek i harcerzy wystawiana na 12sto godzinną
zmianę. W założeniu 30 osób za każdym razem miało stać na warcie, natomiast reszta być w
tzw. odwodzie do zadań porządkowych. Każda ze zmian miała swojego dowódcę, który
kontrolował przebieg służby. Zespołem dowódców zmian kierował szef służby polowej.
Mimo pewnych problemów służba polowa spełniała swoje obowiązki do końca zlotu.
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Do niewątpliwych zalet służby polowej zaliczyć należy:


dobrą łączność pomiędzy patrolami, szefem zmiany oraz oboźnym zgrupowania



wypracowanie przyjaznego kontaktu z mieszkańcami osiedli graniczącymi ze zlotem



pełnienie zadań wykraczających poza warty, np. kontakt z osobą koordynującą
pobyt pakistańczyków



zaangażowanie harcerzy nieuczestniczących zlocie, a przebywających w tym czasie
w Krakowie

Kwestiami, nad którymi należałoby popracować przy kolejnych okazjach są:


jasny komunikat do szefów innych gniazd dotyczący czasu wart oraz potrzebnej
liczby uczestników - w trakcie zlotu pozyskanie harcerzy na warty niemalże za
każdym razem wiązało się z negocjacjami, z których charakteru wnioskować można
było, że służba polowa ma drugoplanowe znaczenie



przejrzysta i kulturalna komunikacja między szefem służby polowej a szefami innych
gniazd



bardziej racjonalne określenie liczby uczestników warty – 60 to za dużo



lista z nazwiskami wartowników sporządzona przed rozpoczęciem zlotu

Czuwaj!
pwd. Bartosz Adamusik HO

Szef Służby Aprowizacyjnej
pwd. Marek Górecki HO
Organ odpowiedzialny: Szczep Szarej Siódemki
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Do zadań służby aprowizacyjnej należało:
- koordynowanie dostaw żywności wedle wcześniej ustalonych godzin wydawania posiłków
- zapewnienie osób, które kierują pracą osób przydzielonych ze służby porządkowej
- wydawanie posiłków w konkretnych wcześniej ustalonych godzinach
- zapewnianie posiłków dla osób, które były w stanie stawić się w godzinach wydawania
posiłków
- odpowiednie manewrowanie nadwyżkami jedzenia, utylizacja, magazynowanie,
przekazywanie na cele dobroczynne
- odpowiednia dystrybucja wody butelkowanej oraz prowiantu

Co było złe:
- z początku trochę niejasno postawione zadanie, nie do końca ustalony podział
obowiązków, do kogo trzeba dzwonić, w jakiej sprawie. Często zdarzało się, że firma
cateringowa miała inne informację niż szef grupy aprowizacyjnej z czego często wynikało
zamieszanie i amok informacyjny.
- z góry ustalone godziny wydawania posiłków nie miały znaczenia, po dotarciu posiłku na
teren zlotu był on wydawany aż się nie skończył lub nastała noc, powodem tego było:


informacja na temat godzin wydawania nie docierała to większości uczestników



duża część uczestników nie była w stanie stawić się w godzinach wydawania
posiłków ze względu na wyjścia na służbę



codziennie inne godziny wydawania posiłków



nierealne godziny wydawania posiłków ze względu na wymagania ze strony HOPRu

- nieprzewidywalność pojawiania się osób na posiłkach powodowała to, że albo było zbyt
mało osób w kuchni i tworzyły się kolejki, lub było ich za dużo i siedzieli nic nie robiąc
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- niewystarczające informacje ze strony HOPRu odnośnie zapotrzebowania na posiłki poza
obszarem zlotu, przez pierwsze dni zlotu brak osoby odpowiedzialnej za komunikację ze
służbą aprowizacyjną, generalnie ciężka komunikacja z HOPRem
- błędy ze strony firmy cateringowej, niepoprawne szacowanie ilości żywności, dostarczanie
nieświeżych bułek
- firma cateringowa zamiast przywieść pierwszego dnia jednorazowe naczynia i sztućce
prosiła o pisanie jak czegoś zabraknie. Powodowało to ciągłe braki jakiejś jednej rzeczy, oraz
pisanie dwa razy dziennie i proszenie w konkretne naczynia czy sztućce. Można to było
wszystko oszacować wcześniej i przywieść pierwszego dnia.
- brak dostępu do odpowiednio mocnego źródła prądu przez pierwsze dni
- często niewystarczająca liczba osób przydzielonych ze służby porządkowej
- brak przejrzystych i uczciwych zasad wydawania wody
- pyskaci i bezczelni HOPRowcy

Co było dobre:
- wydawanie wszystkiego, co przyjechało przez cały dzień niezależnie od ustalonych godzin
wydawania posiłków i oddawanie tylko pustych termosów
- zapewnianie wrzątku przez cały dzień
- oddawania nadwyżek jedzenia do ośrodków dla bezdomnych itp.
- przejęcie kontroli nad bułkami. Część bułek, która nie zeszła w trakcie posiłku była
wydawana w trakcie dnia jako dodatkowe jedzenie, a pozostałe były trzymane w
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klimatyzowanym pomieszczeniu aż do następnego posiłku z bułkami jako rezerwa
żywieniowa.
Czuwaj!
pwd. Marek Górecki HO

Szef Służby Medycznej
Jan Stachurski
0. Szefem Służby Medycznej Zlotu był ratownik medyczny Jan Stachurski.
1. Przed oraz w trakcie trwania zlotu ZHR na ŚDM zorganizowano służbę medyczną, która
pełniła ciągłą opiekę medyczną nad uczestnikami zlotu.
2. Początkowo, w okresie bezpośrednio przed rozpoczęciem zlotu, uruchomiono punkt
medyczny w budynku Wydziału Matematyki UJ. Od startu aż do zakończenia działalności
nadzór nad działalnością punktu sprawowała osoba z wykształceniem medycznym
(ratownik medyczny, pielęgniarka bądź lekarz). Cały czas zapewniono obsługę numeru
alarmowego zlotu, pod który można było zgłaszać wszelkie sytuacje awaryjne
3. W późniejszym czasie uruchomiono również namiot ratowniczy na terenie zlotu, a przez
krytyczny tygodniowy okres zapewniono również karetkę z wyposażeniem.
4. W szczytowym momencie jednoczasowo opiekę medyczną nad uczestnikami sprawował:
- namiot ratowniczy z 1 patrolem HOPR, pod przywództwem ratownika KPP
- punkt medyczny z 1 patrolem HOPR, pod przywództwem ratownika KPP
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- szef dyżuru (rat.med/piel/lek) sprawujący nadzór nad szpitalem
- ambulans (z kierowcą - ratownikiem medycznym).
5. W trakcie zlotu kilkaset razy udzielano pomocy uczestnikom zlotu, ale również gościom
zlotu (ze szczególnym uwzględnieniem harcerzy z innych organizacji, biorący udział w
katechezach z biskupami) oraz wielokrotnie osobom postronnym (głównie uczestnikom
obozowiska ŚDM zlokalizowanego obok, który nie posiadał zorganizowanej opieki
medycznej). Nikomu nie odmówiono pomocy, wręcz przeciwnie, każdemu kto się zgłosił
udzielono pomocy w maksymalnym zakresie w jakim było to możliwe.
6. Kilkukrotnie wykonano transporty do szpitala bądź przychodni przy użyciu własnego
ambulansu, raz wezwano państwowy zespół ratownictwa medycznego do chorego
pielgrzyma na terenie obozowiska ŚDM (gdzie podjęto interwencję na prośbę pielgrzymów
ŚDM).
7. Z wykonania zadania jestem zadowolony, stan zdrowia uczestników jest wystarczającym
powodem do uznania pracy służby medycznej zlotu za satysfakcjonujący.
8. Całą dokumentację medyczną przekazano do biura zlotu po zakończeniu zabezpieczenia.
PLUSY:
- własny ambulans, zapewniający dostęp do zaawansowanych leków, nowoczesnego i
zaawansowanego sprzętu ratowniczego (nie będącego na wyposażeniu HOPR chociażby z
powodów prawnych). Ambulans umożliwił szybkie przetransportowanie chorych do
wybranego przez nas szpitala oraz przywiezienie na teren zlotu chorych harcerzy/harcerek z
terenu ŚDM.
- dokumentacja dostosowana do poziomu pomocy (osobne druki dla punktu medycznego,
osobne dla patrolu KPP)
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- zapewnienie ciągłej 24h obsady dyżuru przez osobę medyczną posiadającą doświadczenie
w pracy zawodowej
- jasny podział odpowiedzialności pomiędzy patrol/szefa dyżuru/szefa służby medycznej
MINUSY:
- problemy kadrowe wśród osób medycznych (bardzo mała kadra medyczna, utrudniająca
ułożenie obsady dyżurowej, szczególnie gdy trzeba było pełnić służbę przy ŚDM)
- koszty (wynajem karetki plus zakup sprzętu i leków sięgał 10 000zł0
- problemy sprzętowe (konieczność pożyczania sprzętu od osób indywidualnych, ze względu
na zerowe zasoby sprzętowe KG HOPR i niewielkie poszczególnych Okręgów HOPR)
- łączność (problemy z zasięgiem, szczególnie na linii namiot - punkt - szef)
- przeciążenie pracą w sztabie HOPR szefa służby medycznej, przez co część obowiązków
musiały przejąć szefowie dyżuru.

Czuwaj!
Jan Stachurski

Szef Służby Łącznościowej
hm. Rene Karkocha HR
Sztab Łączności
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1. Phm. Rene Karkocha (Małopolska Chorągiew Harcerzy) – szef służby
2. pwd. Jacek Łuczak (Wielkopolska Chorągiew Harcerzy) – zastępca
3. hm. Piotr Bielak (Małopolska Chorągiew Harcerzy)
4. Bartosz Stawowski ćw. (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy)
5. Krzysztof Wowra ćw. (Górnośląska Chorągiew Harcerzy)
6. Jacek Kaczorowski ćw. (Małopolska Chorągiew Harcerzy)
7. Konrad Trzebicki ćw. (Małopolska Chorągiew Harcerzy)
8. Igor Żukowski wyw. (Górnośląska Chorągiew Harcerzy)
9. Stanisław Podogrocki wyw. (Łódzka Chorągiew Harcerzy)

Sprzęt
1.

System łączności cyfrowej
a.

207 radiotelefonów ZTE (wypożyczone przez Krakowskiej Pogotowie
Ratunkowe w skrócie KPR)

2.

System łączności analogowej
a.

39 Radiotelefonów Baofeng UV-82 (KPR)

b. 17 radiotelefonów typu Motorola CP040
c.

63 radiotelefony typu Motorola GP300

d. 5 radiostacji bazowych typu Motorola GM900
e.

1 radiostacja Yaesu FT-7800

f.

2 anteny bazowe prod. Radmor

g.

1 antena bazowa prod. Mitcom

h. 2 anteny samochodowe

Pola służby
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Zlot ZHR na ŚDM:
●

Zapewnienie łączności radiowej dla służby wartowniczej – 18
radiotelefonów

●

Zapewnienie łączności radiowej dla służby medycznej – 2 radiotelefony
oraz 1 radiostacja bazowa (łączność pomiędzy szpitalem zlotowym,
szpitalem polowym sztabem HOPR)

Biała Służba 2016
Zapewnienie łączności radiowej dla HOPR podczas zabezpieczenia medycznego ŚDM
Wsparcie łącznościowe i techniczne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Specyfika działania

Radiotelefony ZTE oraz Baofeng działały w systemie łączności Pogotowia
Ratunkowego, który wymagał dodatkowego przeszkolenia każdego z patroli (30
minutowe szkolenie) z techniki prowadzenia łączności, używania kryptonimów,
zwięzłości przekazywanych informacji oraz umiejętności prowadzenia łączności w
sytuacjach ratunkowych. Specyfika zabezpieczenia medycznego wyznaczonego
przez KPR wskazywała na dwa systemy łączności radiowej: cyfrową oraz analogową.
W przypadku zabezpieczenia w miejscach takich jak dworce, place, parki, festiwale,
łączność odbywała się w systemie poziomym Patrol pieszy wzywał bezpośrednio
dyspozytora Pogotowia Ratunkowego (posiadając dwa radiotelefony). W pierwszej
kolejność używane były radiostacje analogowe typ Baufeng UV82, w przypadku gdy
patrol nie mógł się skontaktować, ze dyspozytorem pogotowia wzywał go poprzez
radiostacje cyfrową. Takie przypadki miały głownie zastosowanie w miejscach
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odległych od stacji dyspozytora (Swoszowice, Płaszów, Mydlniki). Jednocześnie do
zadań Sztabu Łączności należał nasłuch wszystkich częstotliwości używanych przez
patrole HOPR oraz udzielanie im pomocy technicznej. W kilku przypadkach w
Sztabie Łączności znajdował się Ratownik Medyczny, który był zarazem
dyspozytorem dla danych patroli HOPR wspierając działania pogotowia
ratunkowego.
Drugą formą zabezpieczenia były imprezy „wielkie” masowe tu system
łączności był oparty o namioty szpitalne, w których znajdował się łącznik
(dyspozytor) posiadając pod sobą ok. 5/6 sektorów, w których w każdym
znajdowało się po 5 patroli pieszych oraz 1 punkt medyczny stały. Łącznie pod
danym namiotem szpitalnym znajdowało się ok. 30 patroli pieszych oraz 6 punktów
medycznych. Ten system działał podczas uroczystości na Błoniach oraz na Brzegach.
Łącznie użytkowanych było ok. 230 radiotelefonów w szczytowych momentach
jednocześnie. Zostaliśmy poproszeni do bycia dyspozytorami dla Szpitala 1 w
sektorze VIP. Dodatkowo podjedliśmy rękawicę i wystawiliśmy dwóch (Igor i
Krzysiek) „sztabowców” do sztabu Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, którzy
zajmowali się pomocą techniczną w nocy przez Brzegami oraz w trakcie ich. Z naszej
pespektywy było to dla nich wielkie doświadczenie, a dla nas nobilitacja. Podczas
uroczystości na Brzegach został osiągnięty moment krytyczny w kontakcie z
dyspozytorami (zbyt wiele zdarzeń jednocześnie), spowodowało to czasowy paraliż
łączności.
Sztab Łączności ZHR na ŚDM w zabezpieczeniu łączności HOPR działał
np. dyspozycji określonych przez KPR w zakresie lokacji patroli medycznych na
terenie Krakowa. Każdorazowo nadawane były Kryptonimy dla Patroli Pieszych
zabezpieczające pozostałe wydarzenia i miejsca. W związku z rozwojową sytuacją
„patrole piesze” udawały się w miejsca nie planowane, sztab Łączności przejął
inicjatywę i nadawał kolejne kryptonimy powiadamiając KPR (otrzymaliśmy zgodę
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na takie działanie). Jednocześnie otrzymaliśmy autoryzacje do bezpośredniego
kontaktu z firmą NORIDSK obsługującą radia ZTE. Pozwoliło nam to na szybki
kontakt ws. przeprogramowywania radiostacji (cześć była źle zaprogramowana co
powodowało, każdorazowe sprawdzanie wszystkich radiotelefonów ZTE tj. 207
sztuk).
W swoich działaniach staraliśmy się, aby każdy ze sztabu miał możliwość
minimum jednorazowego wzięcia udziału w uroczystościach ŚDM-owych. Wielką
rolę w naszej pracy odegrały osoby odwiedzające nasz Sztab.
Problemy oraz wnioski na przyszłość
● Brak bezpośredniej łączności służby porządkowej z służbą medyczną, w
przypadku zabezpieczenia „Brzegi” patrole służby porządkowej kontaktowały
się telefonicznie ze sztabem łączności ZHR i wskazywały miejsce gdzie znajduje
się poszkodowany. Ten problem nie wynikał bezpośrednio z naszej winy tylko z
braku kontaktu pomiędzy KO ŚDM, a KPR, zwłaszcza, że użytkowane były
radiostacje ZTE działające w tym samym systemie i wystarczyło tylko wydać
dyspozycje dot. programowania do firmy NORDISK.
● Radia cyfrowe ZTE są bardzo dobre (bateria trzyma 2 dni, zasięg cały Kraków,
widać kto nadaje, można dzwonić do konkretnego radiotelefonu – wybór
selektywny), ale mają też swoje minusy (dłużej trwa rozpoczęcie nadawania,
gdy radio należy do kilku grup trudno zadzwonić do kogoś gdy ktoś na innej
grupie nadaje, gdy był duży ruch na Brzegach to sparaliżowało komunikację).
Poza tym, albo przede wszystkim ZTE wymagają przekaźników CDMA/GSM
(dostarczonych w Krakowie przez Plus GSM) przez co nie jest to dla ZHR’u
osiągalne rozwiązanie. Radia DMR warto by sprawdzić.
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● Osobny pokój/namiot do spania (a nie wspólny ze “sztabem łączności”) jest
konieczny jeśli ekipa ma się wyspać. Szczególnie istotne gdy w łączności jest
więcej niż 4 osoby.
● Ogarnięty technicznie krótkofalowiec jest w łączności bardzo dużo wart. Przy
okazji BS warto zadbać o odpowiednią informację, np że szukamy
krótkofalowców do tej służby (tutaj Igor i Krzychu nie mogli znaleźć takiej
informacji).
● Możemy rozważać inwestowanie w krótkofalówki Baofeng UV-82. Są tanie
(jedno takie radio jest w cenie 2 baterii do GP300), ale spisały się nie gorzej od
GP300. Baofeng UV-5R jest gorszy, w niego nie inwestujmy. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że radiostacje GP300 wymagają bardzo starego programowania
(MS DOS, komputer z ok. 1997 roku), spędziliśmy trochę czasu na szukaniu
takiego sprzętu. Dodatkowo proces programowania trwa ok. 10 minut każdego
radia (w tym lutowanie i odpowiednie mocowanie kabli wraz z całym procesem
programowania)
● Rewersy (lista wypożyczeń) w formie luźnych kartek przy większej liczbie
wypożyczeń są słabe. Tabelki rządzą. Może warto opracować jakiś wzór
rewersów w formie broszury (z możliwością odrywania części kartki dla
wypożyczających).
● Największym plusem było szybkie i elastyczne dostosowanie się do systemu
działania KRP. Logistyka tego przedsięwzięcia z perspektywy czasu była
niesamowita. Co dzień każdy patrol otrzymywał nowy kryptonim i inne radio.
Łącznie wydaliśmy ok. 1000 razy radiostacje nadając im nowe kryptonimy.
Szkolenia pomimo, krótkie 30 minutowego czasu zdały egzamin, a nasze patrole
niczym w wojsku zawiadamiały dyspozytora. Możliwość bezpośredniego
lokalizowania radiotelefonów zakłócających (wskazanie konkretnego patrolu)
powodowała, że byliśmy w stanie paru minut szybko skontaktować się z danym
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patrolem i udzielić mu wskazówek technicznych, ale w przypadku celowego
zakłócania reprymendy.
● Wnioski na przyszłość w przypadku takiej akcji to niesamowita dyscyplina w
sztabie. Podejmowanie decyzji za pomocą dyspozycji oraz atmosfera. Pracując
przez 7 dni często po 18/20 godzin czuliśmy się jak grupa braci.

Czuwaj!
hm. Rene Karkocha HR
pwd. Jacek Łuczak HR
Bartosz Stawowski ćw.

Szef Centrum Medialnego
pwd. Tomasz Rompalski HO
Biuro prasowe ZHR zorganizowało obsługę medialną Związku podczas Światowych Dni
Młodzieży
w Krakowie. Na czele zespołu stanął rzecznik Okręgu Małopolskiego ZHR - pwd. Tomasz
Rompalski. Centrum medialne zlotu mieściło się na terenie Kampusu UJ w sali kolo biura zlotu
i dysponowało prywatnym sprzętem użytkowników oraz wypożyczonym od Krakowskiego
Parku Technologicznego.
Członkowie Zespołu uzyskali akredytacje dziennikarskie umożliwiające swobodny dostęp do
sektorów, wejście na platformy dla fotografów oraz korzystanie z Centrum Medialnego ŚDM,
którym zarządzał rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego.
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Skład Centrum Medialnego ZHR na ŚDM
Niestety z powodu bardzo dużych potrzeb osobowych w szeregach służb oraz częstego
postrzegania służby prasowej jako mniej ważnej, pierwotny skład Centrum Medialnego ZHR
na ŚDM został okrojony i ostatecznie przedstawiał się następująco:
1. pwd. Tomasz Rompalski (Okręg Małopolski) - rzecznik prasowy ZHR na ŚDM oraz
dziennikarz i fotograf Centrum Medialnego ZHR na ŚDM (rzecznik prasowy Okręgu
Małopolskiego ZHR, Biuro Prasowe ZHR)
2. Joanna Bronka wędr. (Okręg Kujawsko-Pomorski) - szefowa Centrum Medialnego ZHR
na ŚDM oraz dziennikarz, fotograf (Biuro Prasowe ZHR)
3. phm. Maciej Sadowski (Okręg Mazowiecki) - dziennikarz i fotograf w Centrum
Medialnym ZHR na ŚDM (Biuro Prasowe ZHR)
4. phm. Ewa Marcinek (Okręg Małopolski) - Centrum Medialne ZHR na ŚDM (Biuro
Prasowe Okręgu Małopolskiego ZHR)
5. pwd. Aleksandra Cieślak (Okręg Wielkopolski) - Centrum Medialne ZHR na ŚDM (Biuro
Prasowe Okręgu Wielkopolskiego ZHR)
6. pwd. Jakub Pajkowski (Okręg Mazowiecki) - Centrum Medialne ZHR na ŚDM (Biuro
Prasowe ZHR)
7. phm. Maria Wasilewska (Okręg Wielkopolski ZHR) - Centrum Medialne ZHR na ŚDM
(Biuro Prasowe Okręgu Wielkopolskiego)
8. Maria Tomaszewska trop. (Okręg Północno-Zachodni) - Centrum Medialne ZHR na ŚDM
9. Marcin Baliński ćw. (Okręg Wielkopolski) - Centrum Medialne ZHR na ŚDM
10. Łukasz Benedykciński ćw. (Okręg Mazowiecki) - Centrum Medialne ZHR na ŚDM
11. phm. Jan Garnecki (Okręg Dolnośląski) - dziennikarz Centrum Medialnego ZHR na ŚDM
(rzecznik prasowy Okręgu Dolnośląskiego ZHR, Biuro Prasowe ZHR)
12. Marcin Strug (Okręg Lubelski) - Centrum Medialne ZHR
13. hm. Anna Malinowska HR (Okręg Staropolski) - rzecznik prasowy ZHR
14. hm. Magdalena Masiak HR (Okręg Mazowiecki) - szefowa Wydziału Komunikacji ZHR
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Dodatkowo wspierali Nas członkowie innych służb, którzy z powodu innych obowiązków,
działali zadaniowo, ale nie mogli dołączyć na stałe.
1. pwd. Marta Dobrzyńska (Okręg Kujawsko-Pomorski) - służba medyczna
2. phm. Joanna Łuka (Okręg Mazowiecki) - sztab służby medycznej, koordynator
ratowników i sanitariuszy
3. Klemens Hubicki ćw. (Okręg Małopolski) - służba medyczna
4. pwd. Wisz Orłowski (Okręg Małopolski) - służba w biurze Zlotu ZHR na ŚDM oraz
porządkowa
5. pwd. Krzysztof Rutkowski HO (Okręg Północno-Zachodni) - służba medyczna
6. phm. Sławomir Żołnierczyk - kierownik Wydziały Harcerzy Starszych
Zespół w ramach służby w Centrum Medialnym ZHR na ŚDM realizował zadania:

Data

zadania

uwagi

marzec

Współpraca z Biurem Zlotu w opracowaniu

Konsultacje w sprawie

2016 r.

kampanii “Zlotowi pogromcy mitów”.

treści i dystrybucji.

Opracowanie scenariusza, zaplanowanie zdjęć,

Produkcja spotu wraz z

zebranie aktorów, realizacja zdjęć, montaż i

osobami

publikacja spotu “Czy jesteś gotowy?”

współpracującymi: hm.

promującego Białą Służbę i Zlot ZHR na ŚDM oraz

Moniką Domagałą, phm.

zachęcającego do udziału w Zlocie i ŚDM harcerek

Pawłem Lisowskim, pwd.

i harcerzy z całej Polski.

Arturem Uczkiewiczem.

2

Promocja Zlotu podczas XV Zjazdu ZHR w

Wraz z komendantem

kwietnia

Warszawie: prezentacja, spot promujący ZHR na

Zlotu hm. Krzysztofem

2016 r.

ŚDM “Czy jesteś gotowy?”.

Wójtowiczem.

65

czerwiec

Dopełnienie formalności związanych

2016 r.

z akredytacjami dla dziennikarzy i fotografów
Centrum Medialnego ZHR.
Przygotowanie i publikacja animowanej ikony
wskazującej na www.sdm.zhr.pl ze strony
www.zhr.pl

lipiec

Przejęcie administracji profilu ZHR na ŚDM na

2016 r.

Facebooku.

24 lipca

Odebranie w Centrum Prasowym akredytacji dla

2016 r.

dziennikarzy i fotografów Biura Prasowego ZHR.

25 lipca

Informacja prasowa oraz materiały dla

2016 r.

dziennikarzy - rozpoczęcie Zlotu ZHR na ŚDM.
Przygotowanie relacji oraz jej publikacja na
stronach: www.zhr.pl, www.sdm.zhr.pl,
www.malopolska.zhr.pl
Koordynacja wizyt dziennikarzy, udostępnianie
materiałów, organizacja rozmówców, dbałość o
prawidłowy wizerunek ZHR oraz ukazywanie
różnorodności służby.
Monitorowanie mediów za pomocą aplikacji
Brand24.
Przygotowywanie i zamieszczanie sprostowań.
Obsługa strona na Facebooku (ZHR, ZHR na ŚDM,
Okręg małopolski ZHR): zamieszczanie informacji i
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materiałów, odpowiadanie na komentarze i
prywatne wiadomości.
26 lipca

Założenie i rozpoczęcie administrowania kontem

2016 r.

zlotowym na Twitterze.
Założenie i rozpoczęcie administrowania kontem
zlotowym na Instagramie: zamieszczanie zdjęć,
monitorowanie interakcji.
Opracowanie i prowadzeniem konkursu
zlotowego #HarcGO - zdjęcie z plakietką zlotową i
ważną osobą lub miejscem oraz akcji
#Scout2Scout, mającej na celu zachęcenie
uczestników zlotu do nawiązywania
międzynarodowych przyjaźni ze skautami z
innych krajów i wykorzystywaniem ich po
zakończeniu ŚDM.
Informacja prasowa oraz materiały dla
dziennikarzy - rozpoczęcie Zlotu ZHR na ŚDM.
Przygotowanie relacji oraz jej publikacja na
stronach: www.zhr.pl, www.sdm.zhr.pl,
www.malopolska.zhr.pl
Koordynacja wizyt dziennikarzy, udostępnianie
materiałów, organizacja rozmówców, dbałość o
prawidłowy wizerunek ZHR oraz ukazywanie
różnorodności służby.
Monitorowanie mediów za pomocą aplikacji
Brand24.
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Przygotowywanie i zamieszczanie sprostowań.
Obsługa strona na Facebooku (ZHR, ZHR na ŚDM,
Okręg małopolski ZHR): zamieszczanie informacji i
materiałów, odpowiadanie na komentarze i
prywatne wiadomości.
27 lipca

Informacja prasowa oraz materiały dla

2016 r.

dziennikarzy - rozpoczęcie Zlotu ZHR na ŚDM.
Przygotowanie relacji oraz jej publikacja na
stronach: www.zhr.pl, www.sdm.zhr.pl,
www.malopolska.zhr.pl
Koordynacja wizyt dziennikarzy, udostępnianie
materiałów, organizacja rozmówców, dbałość o
prawidłowy wizerunek ZHR oraz ukazywanie
różnorodności służby.
Monitorowanie mediów za pomocą aplikacji
Brand24.
Przygotowywanie i zamieszczanie sprostowań.
Obsługa strona na Facebooku (ZHR, ZHR na ŚDM,
Okręg małopolski ZHR): zamieszczanie informacji i
materiałów, odpowiadanie na komentarze i
prywatne wiadomości.
Obsługa konta zlotowego na Twitterze:
zamieszczanie informacji i materiałów,
odpowiadanie na komentarze i wiadomości.
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Obsługa konta zlotowego na Instagramie:
zamieszczanie zdjęć, monitorowanie interakcji.
Na prośbę Komendanta HOPR hm. Adama

Przeprowadzenie

Niemkiewicza, rzecznik zlotu ZHR na ŚDM pwd.

wywiadu z Rzecznikiem

Tomasz Rompalski przez pół dnia wspierał,

Prasowym Wojewody

zatrudnionego przez HOPR, Kamila Biegańskiemu

Małopolskiego, który

w tworzeniu filmu o służbie medycznej.

bardzo pozytywnie
ocenił ZHR.

28 lipca

Informacja prasowa oraz materiały dla

2016 r.

dziennikarzy - rozpoczęcie Zlotu ZHR na ŚDM.
Przygotowanie relacji oraz jej publikacja na
stronach: www.zhr.pl, www.sdm.zhr.pl,
www.malopolska.zhr.pl
Koordynacja wizyt dziennikarzy, udostępnianie
materiałów, organizacja rozmówców, dbałość o
prawidłowy wizerunek ZHR oraz ukazywanie
różnorodności służby.
Monitorowanie mediów za pomocą aplikacji
Brand24.
Przygotowywanie i zamieszczanie sprostowań.
Obsługa strona na Facebooku (ZHR, ZHR na ŚDM,
Okręg małopolski ZHR): zamieszczanie informacji i
materiałów, odpowiadanie na komentarze i
prywatne wiadomości.
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Obsługa konta zlotowego na Twitterze:
zamieszczanie informacji i materiałów,
odpowiadanie na komentarze i wiadomości.
Obsługa konta zlotowego na Instagramie:
zamieszczanie zdjęć, monitorowanie interakcji.

29 lipca
2016 r.

Zarządzanie sytuacją kryzysową zaistniałą

Działaniami zarządzał

podczas służby ZHR w obozie Auschwitz-Birkenau

rzecznik prasowy ZHR

w czasie wizyty Ojca Świętego - harcerz ZHR

oraz 3 osoby z biura

podczas relacji na żywo w TVN24 pokazał

prasowego: pwd.

obraźliwy gest:

Tomasza Rompalskiego,
Joanny Bronki, phm.



przygotowanie oświadczenia ZHR,



kontakt z przełożonym harcerza ustalenia dotyczące konsekwencji czynu
oraz stanowiska ZHR,



zabieganie o dobry wizerunek ZHR w
rozmowach telefonicznych z osobami,
które dzwoniły do rzecznika ZHR ze
skargami (tę drogę kontaktu wybrało
ponad 30 osób),



odpowiedzi na maile ze skargami
kierowane na rzecznik@zhr.pl,



monitorowanie sytuacji w mediach
społecznościowych i zgłaszanie
udostępnianej treści oraz zamieszczanie
oświadczenia ZHR,



kontakt z osobami i stronami
udostępniającymi treść (prywatne

Macieja Sadowskiego wiązało się to z
wyłączeniem tych osób z
normalnego tryby
służby.
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wiadomości, telefony do osób, które
zgadzały się podawać swoje numery),


zgłaszanie naruszeń publikacji filmów na
YouTube.

Informacja prasowa oraz materiały dla
dziennikarzy - rozpoczęcie Zlotu ZHR na ŚDM.
Przygotowanie relacji oraz jej publikacja na
stronach: www.zhr.pl, www.sdm.zhr.pl,
www.malopolska.zhr.pl
Koordynacja wizyt dziennikarzy, udostępnianie
materiałów, organizacja rozmówców, dbałość o
prawidłowy wizerunek ZHR oraz ukazywanie
różnorodności służby.
Monitorowanie mediów za pomocą aplikacji
Brand24.
Przygotowywanie i zamieszczanie sprostowań.
Obsługa strona na Facebooku (ZHR, ZHR na ŚDM,
Okręg małopolski ZHR): zamieszczanie informacji i
materiałów, odpowiadanie na komentarze i
prywatne wiadomości.
Obsługa konta zlotowego na Twitterze:
zamieszczanie informacji i materiałów,
odpowiadanie na komentarze i wiadomości.
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Obsługa konta zlotowego na Instagramie:
zamieszczanie zdjęć, monitorowanie interakcji.
30 lipca

Informacja prasowa oraz materiały dla

2016 r.

dziennikarzy - rozpoczęcie Zlotu ZHR na ŚDM.
Przygotowanie relacji oraz jej publikacja na
stronach: www.zhr.pl, www.sdm.zhr.pl,
www.malopolska.zhr.pl
Koordynacja wizyt dziennikarzy, udostępnianie
materiałów, organizacja rozmówców, dbałość o
prawidłowy wizerunek ZHR oraz ukazywanie
różnorodności służby.
Monitorowanie mediów za pomocą aplikacji
Brand24.
Przygotowywanie i zamieszczanie sprostowań.
Obsługa strona na Facebooku (ZHR, ZHR na ŚDM,
Okręg małopolski ZHR): zamieszczanie informacji i
materiałów, odpowiadanie na komentarze i
prywatne wiadomości.
Obsługa konta zlotowego na Twitterze:
zamieszczanie informacji i materiałów,
odpowiadanie na komentarze i wiadomości.
Obsługa konta zlotowego na Instagramie:
zamieszczanie zdjęć, monitorowanie interakcji.
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31 lipca

Informacja prasowa oraz materiały dla

2016 r.

dziennikarzy - rozpoczęcie Zlotu ZHR na ŚDM.
Przygotowanie relacji oraz jej publikacja na
stronach: www.zhr.pl, www.sdm.zhr.pl,
www.malopolska.zhr.pl
Koordynacja wizyt dziennikarzy, udostępnianie
materiałów, organizacja rozmówców, dbałość o
prawidłowy wizerunek ZHR oraz ukazywanie
różnorodności służby.
Monitorowanie mediów za pomocą aplikacji
Brand24.
Przygotowywanie i zamieszczanie sprostowań.
Obsługa strona na Facebooku (ZHR, ZHR na ŚDM,
Okręg małopolski ZHR): zamieszczanie informacji i
materiałów, odpowiadanie na komentarze i
prywatne wiadomości.
Obsługa konta zlotowego na Twitterze:
zamieszczanie informacji i materiałów,
odpowiadanie na komentarze i wiadomości.

1

Informacja prasowa oraz materiały dla

sierpnia

dziennikarzy - rozpoczęcie Zlotu ZHR na ŚDM.

2016 r.
Przygotowanie relacji oraz jej publikacja na
stronach: www.zhr.pl, www.sdm.zhr.pl,
www.malopolska.zhr.pl
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Koordynacja wizyt dziennikarzy, udostępnianie
materiałów, organizacja rozmówców, dbałość o
prawidłowy wizerunek ZHR oraz ukazywanie
różnorodności służby.
Monitorowanie mediów za pomocą aplikacji
Brand24.
Przygotowywanie i zamieszczanie sprostowań.
Obsługa strona na Facebooku (ZHR, ZHR na ŚDM,
Okręg małopolski ZHR): zamieszczanie informacji i
materiałów, odpowiadanie na komentarze i
prywatne wiadomości.
Obsługa konta zlotowego na Twitterze:
zamieszczanie informacji i materiałów,
odpowiadanie na komentarze i wiadomości.
Obsługa konta zlotowego na Instagramie:
zamieszczanie zdjęć, monitorowanie interakcji.
2

Informacja prasowa oraz materiały dla

sierpnia

dziennikarzy - rozpoczęcie Zlotu ZHR na ŚDM.

2016 r.
Przygotowanie relacji oraz jej publikacja na
stronach: www.zhr.pl, www.sdm.zhr.pl,
www.malopolska.zhr.pl
Koordynacja wizyt dziennikarzy, udostępnianie
materiałów, organizacja rozmówców, dbałość o
prawidłowy wizerunek ZHR oraz ukazywanie
różnorodności służby.
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Monitorowanie mediów za pomocą aplikacji
Brand24.
Przygotowywanie i zamieszczanie sprostowań.
Obsługa strona na Facebooku (ZHR, ZHR na ŚDM,
Okręg małopolski ZHR): zamieszczanie informacji i
materiałów, odpowiadanie na komentarze i
prywatne wiadomości.
Obsługa konta zlotowego na Twitterze:
zamieszczanie informacji i materiałów,
odpowiadanie na komentarze i wiadomości.
Obsługa konta zlotowego na Instagramie:
zamieszczanie zdjęć, monitorowanie interakcji.

Wyniki

Biuro Prasowe ZHR na stałe korzysta z aplikacji monitorującej Internet przez całą dobę. Jako
okres sprawozdawczy przyjmujemy czas zlotu, zatem od 18 lipca do 2 sierpnia 2016 r.
Całkowita liczba znalezionych wyników/wątków z użyciem ZHR w kontekście ŚDM
przedstawiona została w poniższej tabeli.
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Media społecznościowe
Nie trudno przewidzieć, że najczęściej w Internecie fraza ZHR w kontekście ŚDM ukazywała
się w mediach społecznościowych, stanowiło to 2324 użycia na Facebooku, 469 na
Instagramie i 309 na Twitterze. Dla wykazania wzmożonej aktywności należy zestawić
wyniki w czasie, i tak:


2228 wyników (w tym 47,3% Facebook, a 5,7% newsy) w ciągu 18 dni przed zlotem
(od 30 czerwca do 17 lipca),



4410 wyników (w tym Facebook 49,7%, a newsy 8,5%) w ciągu 18 dni zlotu (od 18
lipca do 2 sierpnia),



2550 wyników (w tym Facebook 54,2, a newsy 7,7%%) w ciągu 18 dni po zlocie (od
3 sierpnia do 20 sierpnia).
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Średnio monitoring wskazuje na około 2200 wyników dla ZHR, zatem w czasie Zlotu można
zaobserwować wzrost działań w Internecie związanych ze Związkiem.
Najbardziej interaktywne wpisy pochodziły z: Gazety Wyborczej (wpływ 107 662, dotarcie
633 307), TVP Info, Dzieje się w Krakowie, Krytyka Polityczna, Instytut Pamięci Narodowej,
Uniwersytet Jagielloński, Polskie Radio. Ten wyniki wynika oczywiście ze stałej aktywności
tych stron oraz ich wysokiego współczynnika opiniotwórczości.
Wg aplikacji Brand24 procentowy udział ZHR we wpływie na dyskusję o ŚDM wyniósł prawie
5%. Poniższa tabela prezentuje także wpływ szacowany na podstawie liczby Naszych
wpisów, znajomych i osób “śledzących” markę ZHR.

W wyniku działań Centrum medialnego ZHR powstało ponad 10 000 zdjęć i 8 godzin
materiału filmowego. Po selekcji opublikowano 500 zdjęć i 30 minut materiału filmowego.
Prowadzone są dalsze działania mające na celu publikacje pozostałych zdjęć oraz materiału
filmowego w postaci gotowych spotów i filmików. Trwają również pracę nad większym
filmem ze zlotu.
Newsy
Monitoring wskazuje na 342 newsy dotyczące ZHR w kontekście ŚDM. Bardzo dużo
wyników osiągnęliśmy także
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w lokalnych mediach. Poniżej prezentujemy najciekawsze oraz najbardziej opiniotwórcze
artykuły ogólnopolskie oraz obejmujące region Krakowa:
1. www.rynekzdrowia.pl z 25 lipca 2016 r.
2. www.gazetakrakowska.pl z 25 lipca 2016 r.
3. www.niedziela.pl z 25 lipca 2016 r.
4. www.krakow.wyborcza.pl z 26 lipca 2016 r.
5. www.wiadomosci.onet.pl z 27 lipca 2016 r.
6. www.dziennikpolski24.pl z 27 lipca 2016 r.
7. www.polskieradio.pl z 25 lipca 2016 r.
8. www.dzieje.pl z 2 sierpnia 2016 r.
9. www.rmf24.pl z 26 lipca 2016 r.
10. www.czuwajblog.com z sierpnia 2016 r.
11. www.krakow.tvp.pl 20:00’ z 31 lipca 2016 r.
12. www.prezydent.pl z 27 lipca 2016 r.
13. http://krakow.tvp.pl/26378558/1-viii-2016-godz-1830 z 1 sierpnia 2016 r. (05:0005:32; 07:47-10:33)
Podsumowanie
Działania Centrum medialnego ZHR zaowocowały nowymi kontaktami z dziennikarzami zarówno lokalnymi, jak i ogólnopolskimi oraz zagranicznymi.
Przygotowane przez zespół materiały były na poziomie pozwalającym na gotowe
wykorzystanie, a zdjęcia wysokiej jakości - czego dowodem jest np. udostępnianie zdjęć
phm. Macieja Sadowskiego przez Kancelarię Prezydenta RP na stronie www.prezydent.pl.
Centrum nawiązało współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym. W wyniku
nawiązania relacji użyczono dla Centrum Prasowego ZHR: 2 kamery sportowe GoPro Hero4
silver, dron z kamerą DJ Phantom 2 Vision, 2 Laptopy Dell Vostro 5470,1 Aparat cyfrowy
SONY ILCE a6000 + zestaw obiektywów + statyw + lampa błyskowa. Potwierdzeniem dobrej
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współpracy jest także fakt, że zdecydowaliśmy się na zorganizowanie tam jednego modułu
tegorocznego szkolenia dla Biura Prasowego.
Czuwaj!
pwd. Tomasz Rompalski HO

Koordynator IT
HO Bartłomiej Kwiatek

Komisarz Zagraniczny
hm. Urszula Kret HR
Zadania:
1) koordynowanie przyjazdu i udziału w Zlocie grup zagranicznych
2) włączenie się w pracę Biura Zlotu
3) przygotowanie Vademecum Zlotu
4) goście Zlotu
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Realizacja:
1) Koordynowanie przyjazdu i udziału w Zlocie grup zagranicznych, jako zadanie
podstawowe.
W Zlocie na zasadzie pełnego uczestnictwa wzięły udział nastepujace jednostki:
- reprezentacja ZHP na Litwie
- reprezentacja Hufca Harcerskiego Hufca „Wołyń” z HP na Ukrainie
- wyprawa wędrowniczek z Chorągwi Harcerek, Okręg w Wielkiej Brytanii ZHPpgK
- przedstawiciele z samodzielnego Szczepu ze Szkocji ZHPpgK
W dniach 29.07 – 1.08.2016 w Zlocie uczestniczyły harcerki z Wielkiej Brytanii przebywające
na obozie harcerskim w Polsce.
W środę 27 lipca br. w ramach Katechez w drodze z bp. J. Guzdkiem uczestniczyła
reprezentacja Okręgu Kanada ZHPpgK oraz Druhna hm. Aneta Macheta, skarbniczka
Głównej Kwatery Harcerek ZHPpgK z gronem instruktorek.
Udział w Zlocie zgłosiła także grupa harcerek i harcerzy ze Lwowa i Sambora, która wycofała
się praktycznie w ostatniej chwili.
Zadanie było realizowane dwuetapowo:
- przed Zlotem poprzez bieżący kontakt z szefami grup – udzielanie wszelkich informacji
związanych z udziałem w ŚDM i Zlocie, pomoc w rejestracji w systemie ŚDM, bieżące
przekazywanie informacji między przyjeżdżającymi, a komendą Zlotu (kwestie
organizacyjne, przydział do służb, szkolenia HOPR)
- podczas Zlotu – opieka i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów
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Plusy:


udział przedstawicieli polskiego harcerstwa spoza Polski w Zlocie



bieżący kontakt ze wszystkimi grupami (poza ZHPnL gdzie kontakt był w zasadzie
utrzymywany przez hm. Adama Niemkiewicza)



zrozumienie wśród uczestników służebnego charakteru Zlotu (służba pełniona na
rzecz ŚDM)



dzięki szkoleniom medycznym przed Zlotem promocja HOPR-u wśród uczestników z
zagranicy

Minusy:


kwestie finansowe związane z udziałem grup ze Wschodu (wnioski na
dofinansowanie były składane zanim zostało mi przydzielone zadanie „opieki” nad
zagranicą)



problem z przydziałem do służb związany z brakiem możliwości odpowiedniego
przeszkolenia



rozdzielenie grup na samym Zlocie związane z brakiem możliwości przydzielenia
niektórych uczestników do patroli



małe zamieszanie związane z przyjazdem grupy ze Szkocji (nie do końca jasna
sytuacja tego szczepu w ZHPpgK, ciągłe zmiany z liczebnością grupy, indywidualny
przyjazd członków)

2) Włączenie się w pracę Biura Zlotu.
Pracę mogę podzielić na 2 etapy – przed i w trakcie Zlotu.
Przed Zlotem była to głównie współpraca z Szefową Biura phm. Heleną Michaluk, m.in przy
przygotowaniu Karty Uczestnika na Zlot.
Współpraca przebiegała bezproblemowo – Helena jest osobą bardzo zorganizowaną i
kompetentną. Zadania były sprecyzowane jasno i konkretnie.
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Zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie.
Podczas Zlotu działania były związane głównie z rejestracją uczestników. Moim zdaniem
osobą wiodącą (poza Szefową Biura) była Druhna pwd. Joanna Głodek, która bardzo dobrze
wywiązała się z tego zadania. Moje działania były raczej działaniami pomocniczymi.
Plusy:


program do rejestracji przygotowany przez Druha Bartłomieja Kwiatka i jego stała
obecność na Zlocie (możliwość bieżącego rozwiązywania problemów)



zespół osób obsługujących rejestrację



zaplecze logistyczne jakim dysponowaliśmy (możliwość pracy w budynku WMiI)

Minusy:


problemy przy rejestracji związane z powiązaniem naszej rejestracji z
rejestracją/zgłoszeniem w systemie ŚDM



„wpadki” ze strony KO ŚDM (brak rejestracji niektórych wolontariuszy, konieczność
odbierania pakietów „na raty”), które wśród niektórych powodowały małą
nerwowość



„niefrasobliwość” okręgów przy potwierdzaniu wpłat

3) Przygotowanie Vademecum Zlotu.
Moim zadaniem było przygotowanie koncepcji, koordynacja prac związanych z zebraniem
materiałów oraz stała współpraca z hm. Grzegorzem Nowakiem, który zajmował się grafiką i
redakcją techniczną Vademecum.
Plusy:


chyba udało się przygotować niezłą publikację



ponieważ w takim zakresie realizowałam zadanie po raz pierwszy, to było to nowe
wyzwanie 
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Minusy:


krótki czas na przygotowanie Vademecum, a tym samym niewielka możliwość na
poszukiwania ciekawszych rozwiązań



konieczność dyscyplinowania niektórych autorów

4) Goście Zlotu
Na Zlot zostali zaproszeni:
- władze RP oraz władze Krakowa i województwa
- władze ZHR
- komendanci zlotów zorganizowanych przez ZHP r.zał.1918 i ZHR od roku 1989 oraz
komendanci gniazd ze Zlotu w Olsztynie 1991 (poprzedni ŚDM w Polsce)
- harcerscy przyjaciele Zlotu
Moim zadaniem było:
- przygotowanie imiennej listy gości
- przygotowanie listy adresowej oraz bieżący kontakt z w/w osobami
- przygotowanie zaproszenia dla gości
- „opieka” nad gośćmi podczas wizyty na Zlocie
Wszystkie zadania zostały zrealizowane w ustalonym terminie. „Opieka” nad gośćmi
oczywiście nie odbywała się jednoosobowo. Włączyli się do niej, w miarę możliwości,
wszyscy członkowie komendy.
Plusy:
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dotarcie prawie do wszystkich komendantów gniazd ze Zlotu w Olsztynie



obecność, mimo wakacji, stosunkowo dużej ilości zaproszonych gości



promocja ZHR

Minusy:


późna wysyłka „papierowych” zaproszeń

Czuwaj!
hm. Urszula Kret HR

Biała Służba Porządkowa
Szef Służby – hm. Maciej Klima HR
Służbę Porządkową ZHR podczas Światowych Dni Młodzieży pełniło łącznie blisko trzysta
harcerek i harcerzy z ZHR, ZHPpgk, SH, FSE Zawisza. Jednocześnie w naszych szeregach było
zawsze nie mniej niż 160 osób. Służba była podzielona na siedem drużyn, drużyny na
patrole. Drużyny i patrole były koedukacyjne. Całością dowodziła komenda złożona z
czterech osób: phm. Anna Hajduk, phm. Paulina Łabuzek, pwd. Tomasz Semenowicz, hm.
Maciej Klima.
Zadania
Służba Porządkowa miała za zadanie utrzymanie drożności i zapewnienie bezpieczeństwa na
drogach dojścia do sektorów podczas uroczystości centralnych. Wzięliśmy udział w czterech
wydarzeniach:
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–

msza rozpoczynająca ŚDM czas służby: 26. 07 8.00 – 21.00; błonia, zakres

odpowiedzialności: sektory C i D (połowa placu);
–

przywitanie papieża Franciszka czas służby: 28. 07 13.00 – 22.00; błonia, zakres

odpowiedzialności: sektory C i D (połowa placu);
–

droga krzyżowa z papieżem Franciszkiem czas służby: 29. 07 8.00 – 21.30; błonia,

zakres odpowiedzialności: sektory C i D (połowa placu);
–

czuwanie i msza święta czas służby: 30 - 31. 07 13.00 – 16.00 (27 h); Campus

Misericordiae) , zakres odpowiedzialności: sektory A

Podsumowanie
Patrząc z perspektywy czasu można stwierdzić, że SP ZHR wywiązała się z postawionych
przez nią zadań, dodatkowo nierzadko spełniając inne zadania. Jeśli tego wymagała sytuacja
(a wymagała dość często) członkowie SP pełnili również służbę informacyjną oraz medyczną.
in plus
–

duża odpowiedzialność, wrażliwość i zaradność osób pełniących służbę,

–

doskonale zadziałał system zastępowy (podział na drużyny i patrole) służba była

mobilna, elastyczna, w dużym stopniu autonomiczna,
–

doskonała atmosfera wewnątrz służby, braterstwo w pełnym znaczeniu tego słowa,

–

bardzo dobra organizacja zlotu w wyniku której SP nie musiała się przejmować

kwestiami natury bytowej,
–

dobra (na poziomie operacyjnym) współpraca z służbami państwowymi ,

in minus
–

dość długo trwające niezbyt poważne podejście do SP ze strony KO ŚDM;

–

niewielkie ilości potrzebnych informacji na temat wydarzenia, ich całkowity brak ,

bądź bardzo późne dostarczanie;
–

brak wspólnej koordynacji wszystkich służb (osobne sztaby policji, wojska, straży
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pożarnej) SP ŚDM brak bezpośredniej szybkiej komunikacji między nimi;
Czuwaj!
hm. Maciej Klima

Komenda – phm. Paulina Łabuzek HR, pwd. Tomasz Semenowicz HO
Ogółem w Służbie Porządkowej wzięło udział 228 osób z czego 165 osób było
zarejestrowanych do służby porządkowej w gniazdach i 4 osoby kadry. Świetną decyzją było
powołanie do komendy służby instruktorów z Krakowa, ponieważ znali oni teren działania,
dzięki czemu mogli sprawnie podejmować decyzje. Jako szefowie gniazd cieszyliśmy się
dużym zaufaniem ze strony komendanta służby, przez co mieliśmy dużą swobodę działania i
mogliśmy szybko podejmować decyzje.
W gnieździe żeńskim było 98 harcerek.
W gnieździe męskim było 70. harcerzy.
Problemem okazała się być rejestracja uczestników zlotu do poszczególnych służb i
komunikacja między tymi służbami, głównie między porządkową a medyczną. Przez to
byliśmy zaskakiwani dodatkowymi osobami w naszej służbie oraz osobami które
rezygnowały ze służby porządkowej na rzecz innych służb. Trudność logistyczną
wprowadzało to że część osób zarejestrowanych nie wzięła udziału w Zlocie, bez
poinformowania naszej komendy, przez co musieliśmy na bieżąco modyfikować nasze
patrole.
Była ścisła współpraca między gniazdami, przez to że mieliśmy patrole koedukacyjne,
większość działań odbywała się w drużynach i patrolach (drużyna składała się z 5-6 patroli),
często dzieliliśmy się zadaniami nie tylko na rzecz swoich gniazd, ale dla całej służby. Podział
zadań wynikał z indywidualnych predyspozycji.
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Dzięki temu że uczestnicy były osobami pełnoletnie nie było problemu ze wspólnym
podejmowaniem decyzji i wykonywaniem poleceń, każdy znał cel służby i świetnie
wywiązywał się

z obowiązków.

Nasza służba miała polegać na zachowaniu przepustowości w ciągach komunikacyjnych,
jednak szybko się okazało, że dodatkowo pełniliśmy służbę informacyjną oraz medyczną.
Miejscem naszych działań były Błonia i Brzegi. Początkowo przez brak szczegółowych
informacji jakie otrzymywaliśmy od organizatorów panował chaos, przez co również
logistyka pracy dnia była utrudniona (często podczas wieczornych odpraw nie posiadaliśmy
informacji dotyczących służby w dniu kolejnym, a po uzyskaniu jej w nocy i przekazaniu rano
uczestnicy mieli krótszy czas reakcji na przygotowanie się do działania, a komenda służby
podejmowała szybkie decyzje dotyczące podziału rejonów między drużyny i patrole).
Poprzez brak odpowiedniej komunikacji z komitetem organizacyjnym oraz niechęć do
podejmowania decyzji przez ww. spotkaliśmy się z problemami komunikacyjnymi (brak
transportu dla członków służb, przez co transport z oraz na trwał dłużej. Był utrudniony ze
względu na przepełnioną komunikacje miejską, co za tym idzie nasi uczestnicy byli
wyczerpani wracając późno ze służby. W związku z tym zrezygnowaliśmy ze wspólnych
powitań i pożegnań na rzecz spełniania indywidualnej potrzeby regeneracji każdego z
uczestników.
Bardzo dobre świadectwo dali harcmistrzynie i harcmistrzowie pełniąc służbę z pozostałymi
członkami naszej organizacji. Wszyscy zobaczyli, że posiadając najwyższy stopień są dalej
gotowi do pełnienia służby. Było to zauważone przez wszystkich, a przez to że nie pełnili
funkcji dowodzących nawet bardziej docenione.
Podczas zlotu było bardzo mało czasu na uczestniczenie w wydarzeniach ŚDM-u, służba była
tak pochłaniająca że ludzie nie mieli kiedy duchowo się rozwijać. Jednak nikt nie miał z tego
powodu pretensji, a ja też nie widzę rozwiązania tego problemu na przyszłość. Tego
wymagała służba.
Służba na rzecz Światowych Dni Młodzieży, a także na rzecz Zlotu była na tyle pochłaniająca,
że członkowie służby porządkowej mieli małą możliwość przeżycia tych dni pod względem
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duchowym. Naprzeciw temu problemowi wyszła kapelania organizując nabożeństwa na
terenie miasteczka. Członkowie służby podeszli do zadania profesjonalnie i nie skarżyli się.
Natomiast jako komenda czujemy niedosyt przeżyć duchowych w czasie ŚDM.
Dyskomfort wprowadzał problemy z żywieniem, którego w czasie dni służby na Błoniach
brakowało. Uważamy, że problem ten spowodowany był brakiem komunikacji między naszą
służbą a HOPR-em. Dodatkowo zdarzało się że otrzymany prowiant był zepsuty. Naszym
zdaniem kluczowym elementem jaki należy zapewnić członkom wielogodzinnej służby jest
odpowiednia ilość i jakość jedzenia oraz napojów, ponieważ warunkuje to efektywność
pracy ludzi.
Budujące były odprawy kadry, podczas których mogliśmy podzielić się problemami
występującymi w naszych służbach, oraz pozwolić sobie na chwilę odpoczynku. Jednak
sugerujemy, że ustalenia powinny być konkretniejsze a odprawy krótsze.
Jako szefowie gniazd wyrażamy ogromną radość z możliwości współpracy z tak dojrzałymi,
odpowiedzialnymi i pełnymi zapału osobami, jak członkowie naszej służby. Równocześnie
dziękujmy za zaufanie komendantowi BS Porządkowej hm. Maciejowi Klimie HR.
Czuwaj!
phm. Paulina Łabuzek HR
pwd. Tomasz Semenowicz HO
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Podsumowanie
Podsumowując dwa lata służby przy organizacji Zlotu ZHR na ŚDM Kraków 2016 pragnę
podziękować wszystkim, którzy w różnych momentach i z różnym zaangażowaniem wspierali
tę działalność!
W pierwszej kolejność Przewodnicząca ZHR hm. Ewa Borkowska-Pastwa oraz Kapelan
Naczelny ks. hm. Robert Mogiełka i Sekretarz Generalny hm. Wiesław Turzański – za
inicjatywę i pomoc w trudnych momentach.
Następnie Naczelnicy hm. Katarzyna Bieroń, hm. Dominika Romanowicz, hm. Robert
Kowalski, za zaangażowanie w motywowanie Organizacji do uczestnictwa w Zlocie.
Podziękowania należą się również phm . Magdalenie Drabik i hm. Maciejowi Sademu za
zaangażowanie w trudne początki.
Wielokrotnie już powtarzałem, ale uczynię to jeszcze raz, że niewyobrażalnego dokonał hm.
Adam Niemkiewicz – Szef Białej Służby Medycznej. Dziękuję Jemu i całej ekipie zarządzającej
HOPRem.
Równie ważna, choć mniej spektakularna była rola hm. Macieja Klimy – Szefa Białej Służby
Porządkowej. Dziękuję Jemu i wszystkim Jego współpracownikom.
O komendzie, kadrze i służbach Zlotu mogę powiedzieć jedno – dumny jestem, że dane mi
było służyć wraz z nimi. Każdy dał z siebie wszystko i wykazał się ogromnym
zaangażowaniem, profesjonalizmem, poświęceniem. Dziękuję! Nie wymieniam imiennie
nikogo, ale pragnę podkreślić dwie sprawy :


na moja prośbę, wszyscy odpowiedzieli „Służba” i stworzyli ekipę będącą mieszanką
doświadczenia, młodości, entuzjazmu, rutyny i wielu innych niezbędnych cech,
które zaowocowały takim Zlotem;



w ich gronie znaleźli się również tacy, którzy swój mundur już dawno odwiesili do
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szafy, ale zaproszenie do współpracy przy Zlocie i BS było tym wyzwaniem, któremu
nie byli się w stanie oprzeć;
Dziękuję rodzinom wszystkich zaangażowanych w Zlot, bo to dzięki ich wsparciu,
cierpliwości, wyrozumiałości, mogliśmy działać. Moniko, Jakubie, Maćku – Dziękuję!

Nie mnie oceniać Zlot. Każdy kto przeżył te dni na Kampusie UJ, takiej oceny już dokonał.
Każdy kto Zlot odwiedził również. Mam głębokie przekonanie, że przeszło 1700 harcerek
i harcerzy, którzy poczuli atmosferę harcerskiego przeżywania Światowych Dni
Młodzieży i harcerskiej Białej Służby, to ogromny kapitał, jaki zyskał Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Wierzę, że staną się oni liderami i zgodnie ze słowami Papieża
Franciszka „ruszą z kanapy” swoje środowiska.
Czuwaj!
Komendant Zlotu
ZHR na ŚDM Kraków 2016
Hm. Krzysztof Wójtowicz HR
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Załączniki
1.

Prezentacja „Hutnik”;

2.

Kosztorys prac/uczestnictwa ZHR;

3.

Rozkaz Przewodniczącej ZHR;

4.

Rozkazy Komendanta Zlotu;

