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HARCERSKI PORADNIK 

Współpracy Międzynarodowej 

 

 

 

 

Sempre a    

punt! 

Czuwaj! 

Sempre 

alerta! 

Be 

prepared!! 

Sois Prêt! 

VONONA 

HATRANY 

HATRANY! 

 

PRZEŁAM GRANICE 
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Na czym 

polega ? 

Jak ją 

rozpocząć ? 

 

Czy      

warto ? 

Jak się 

dogadać ? 
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  Współpraca międzynarodowa  

polega na: 
 udziale w kursach zagranicznych 

 organizacji wspólnych przedsięwzięć programowych 

 wolontariacie w światowych ośrodkach skautowych 

 służbie ochotniczej- na przykład na uroczystościach zagranicznych 

wspólnie ze skautami 

 obozach ze skautami  

 korespondencji ze skautami: 

 Skautowa Skrzynka Pocztowa http://ips.scouting.nl 

 JOTA  - wydarzenie polegające na kontaktowaniu się ze 

skautami poprzez radio, przy wsparciu lokalnych władz; 

JOTI- to internetowy odpowiednik JOTA- czat skautowy,  

odbywający się co roku w trzeci weekend października 

http://jotajoti.info  

 www.scout.org 

 poprzez Internet 

 poprzez Facebooka oraz inne portale społecznościowe  

 udziale w zlotach skautowych 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Wpisz cytat z 

dokumentu lub 

podsumowanie 

interesującej kwestii. 

Pole tekstowe można 

umieścić w dowolnym 

miejscu w dokumencie. 

Użyj karty Narzędzia do 

rysowania, aby zmienić 

formatowanie pola 

tekstowego cytatu.] 

[Wpisz cytat z 

dokumentu lub 

podsumowanie 

interesującej kwestii. 

Pole tekstowe można 

umieścić w dowolnym 

miejscu w dokumencie. 

Użyj karty Narzędzia do 

rysowania, aby zmienić 

formatowanie pola 

tekstowego cytatu.] [Wpisz cytat z 

dokumentu lub 

podsumowanie 

interesującej kwestii. 

Pole tekstowe można 

umieścić w dowolnym 

miejscu w dokumencie. 

Użyj karty Narzędzia do 

rysowania, aby zmienić 

formatowanie pola 

tekstowego cytatu.] 

 

                     

                     

http://ips.scouting.nl/
http://jotajoti.info/
http://www.scout.org/
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  ZLOTY SKAUTOWE 

 

Jamboree - impreza Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) 

stworzona i skierowana dla 

skautów w wieku od 14 do 17 lat, 

którzy są członkami Narodowych 

Organizacji Skautowych (NSO) 

zrzeszonych w WOSM. Jamboree 

to dwa tygodnie atrakcyjnego 

programu edukacyjnego.  

Młodzi ludzie z ponad 160 

krajów, wszystkie rasy i 

religie, uniwersalny 

wymiar zlotu jako miejsca, gdzie w realnym działaniu 

wypełnia się idea „pokoju i braterstwa ponad narodami” 

 

 

 

 

Intercamp - międzynarodowe spotkania licząc około 3 

tys. uczestników z 10 krajów (Niemcy, Holandia, Belgia, 

Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Czechy, USA, 

Kanada, Polska).  http://intercamp.zhp.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

http://intercamp.zhp.pl/
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Roverway -  ogólnoeuropejski zlot dla wędrowników 

w wieku, przeznaczony dla osób w wieku 16-22. Trwa on 

dwa tygodnie, z czego 

połowa to wędrówka. 

https://roverway.zhp.pl 

 

 

 

 

Moot  to międzynarodowy zlot wędrowników, który odbywa się co cztery lata. 

To odpowiednik Jamboree, jednakże 

przeznaczony tylko dla 

uczestników wieku 18-26 lat. 

Jest on jednak  

zdecydowanie bardziej 

kameralny.  

 

http://worldscoutmoot.is/en/ 

 

 

 

 

 

Zloty skautów i skautek Europy Środkowej 

(Central European Jamboree, CEJ) - zloty 

skautów z 

Grupy Wyszehradzkiej (Polska, 

Czechy, Słowacja i Węgry).  

                                                                 http://cej2016.pl  

 
                     

https://roverway.zhp.pl/
http://worldscoutmoot.is/en/
http://worldscoutmoot.is/en/
http://cej2016.pl/
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       A CO O WSPÓŁPRACY 

ZAGRANICZNEJ MÓWIĄ 

HARCERZE? 
 

               OSTATNIA SZANSA 

 

Planując wyjazd do Japonii nie obawiałam 

się chyba niczego tak na prawdę 

związanego z JAMBOREE. Skauci na całym 

świecie są podobni. Mamy ten sam cel i 

podobne marzenia nie zależnie od tego z 

jakiej części świata pochodzimy. Obawiałam 

się za to kraju, ekscytowała i za razem przerażała mnie wizja wyjazdu poza 

Europę i przebywania w kulturze zupełnie dla mnie obcej. Trochę obawiałam 

się również zadań jakie zostaną mi na złocie przydzielone, ze mój angielski nie 

sprosta oczekiwaniom organizatorów, ze sobie po prostu nie poradzę. Jambo 

dało mi przede wszystkim przyjaciół na całym świecie. W pół roku po 

JAMBOREE w Hiszpanii odwiedzałam poznanego tam skauta. Ugościł nas i 

oprowadził po Madrycie i okolicach. Pobyt w Japonii dał mi pewność siebie i 

poczucie ze poradzę sobie w każdej sytuacji, niezależne od kraju w którym 

przebywać będę. Dzięki tej pewności jestem dziś w Wietnamie, gdzie na 

projekcie wolontariackim uczę języka angielskiego. Przekonałam się wreszcie, 

ze jeśli się chce to można wszystko. Był to wyjazd drogi, ale udało mi się 

zebrać na niego pieniądze, a także zaplanować zwiedzanie i cała podróż. 

Pojechałam na Jamboree zdemotywowani harcersko, takim "ostatnim rzutem 

na taśmę". Myślałam żeby zakończyć działalności z przytupem - wyjazdem do 

Japonii. Jambo okazało się jednał dopiero początkiem. Przypomniało mi po 

co tak na prawdę działam. Do czego dążę i ze jest wielu ludzi na całym 

świecie mających ten sam cel. Jeśli każdy z nas sprawi ze świat stanie się 

choć odrobine lepszy świat będzie wspaniałym miejscem. Wróciłam, 

zakasałam rękawy i do dziś działam. 
Phm. Monika Bajkowska HR 

Hufiec Warszawa- Praga Północ 

Chorągiew Stołeczna im. Bohaterów Warszawy 
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       SŁUŻBA OCHOTNICZA 

 

Na 70-leciu Powstania Warszawskiego 

w 2014 r. byłam na Harcerskiej Służbie 

Zabezpieczenia z Czechami. Strasznie 

się bałam czy się dogadamy i czy na 

pewno w najważniejszej chwilach, przy 

wejściu kogoś obcego będziemy w 

stanie się porozumieć odnośnie do 

tego, co mówić i czy nas nie 

zaatakują. Dzięki tej 

współpracy zyskałam pewność siebie, 

nowe słownictwo, mogłam porównać procedury oraz spojrzałam na niektóre 

rzeczy w inny sposób. Bardzo polecam taką współpracę.   

Harcerze wynoszą coś więcej niż kilka dodatkowych słówek-wynoszą nowe 

doświadczenie w porozumieniu się czy chociażby tolerancji do innej 

kultury, języka, czy religii. Taka współpraca może  pozytywnie zadziałać 

również na integrację naszych harcerzy - zobaczą, że przy współpracy liczy się 

coś więcej niż porozumienie w jednym języku - chodzi o coś więcej - o 

wspólne cele jakie wyznaczamy.   
pwd. Natalia Rudnik HO  

członek XVI Szczepu ds. Organizacyjnych  

  Z-ca Szefa Inspektoratu HSZ(Harcerska Służba Zabezpieczenia)    

Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego 
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      ZIMOWISKO 

 
 

W dniach 29.12.2015 - 03.01.2016 byłem 

wraz z trzema drużynami z Hufca Poznań -

 Nowe Miasto na zimowisku w ramach 

projektu S-TEAM. Założeniem projektu 

było pogłębienie współpracy pomiędzy 

skautami z Polski, Niemiec, Szwajcarii, 

Ukrainy i Rosji. S-TEAM otrzymał 

dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży. Pozwoliło nam to znacznie obniżyć koszty udziału w 

zimowisku. Wspólny wyjazd poprzedził szereg zbiórek, których fabułą była walka 

ze złym Arktosem. Każde spotkanie, przygotowywane przez liderów projektu 

uchylało kolejną część tajemnicy przed uczestnikami. Na koniec każdej zbiórki 

pisaliśmy list, robiliśmy filmik, lub przygotowaliśmy zagadki dla ekip z innych krajów. 

Zimowisko odbyło się w Olsztynku na Mazurach w ośrodku ZHP Perkoz. Każdy dzień 

zimowiska był przygotowywany przez reprezentację innego kraju. Polska 

przygotowywała dzień otwarcia i dzień zamknięcia. Program był 

przygotowywany i przeprowadzany przez liderów ekip narodowych. Opierał się 

on na walce ze złym Arktosem i globalnym ociepleniem. Każdy dzień kończył się 

wieczorem, przygotowanym przez każdy kraj. Udział w zimowisku umożliwił mi 

pogłębienie swoich umiejętności współpracy z ludźmi, rozwinął moja znajomość 

języka angielskiego i przełamał 

barierę językowa. Moim zadaniem 

było przygotowanie i 

przeprowadzenie wieczoru 

powitalnego. Przeprowadziłem go w 

języku angielskim. Tłumaczenie 

polskich pląsów i harcerskich zabaw 

po angielsku było ciekawym i 

rozwijającym doświadczeniem. Przed 

wyjazdem najbardziej obawiałem się 

czy moje zdolności językowe okażą 

się wystarczające. Na szczęście moje obawy okazały się nieuzasadnione, poziom 

języka wystarczył żeby swobodnie dogadać się ze skautami. Przełamałem także 

moja nieśmiałość i nawiązałem nowe znajomości. Polecam tego typu działania. 

 
Mikołaj Oparowski    

25 PDH "RÓJ" im. Andrzeja Romockiego "Morro"  

Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919  
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INTERCAMP 

 

 

Byłam na dwóch edycjach Intercampu- 

pierwszy raz w 2013 w Holandii, a drugi w 

2014 w Niemczech. Byłam też na Silesii, 

czyli 

zlocie skautingu środkowoeuropejskiego, 

który odbył się w Chorzowie na Śląsku. 

Nigdy nie miałam oporów ani lęku przed 

współpracą zagraniczną. Głównie na 

wyjazdach byłam w otoczeniu Polaków, 

pomimo tego miałam styczność z w 

sumie chyba z całym światem :).   

Raz w namiocie obok byli Węgrzy, a 

innym razem Holendrzy. Bardzo polecam udział w zlotach.   

Takie działania bardzo otwierają na skauting, dają nam inne myślenie o 

harcerstwie, większy fun.   

Opiekunowie mają wtedy dużo zabawy, jest to dla nich taka nagroda za cały 

rok pracy w harcerskiej. Bardzo podobała się mi możliwość uczestniczenia we 

mszy ekumenicznej, co było dla mnie czymś nowym.   

Poznaje się wielu świetnych ludzi, dostaje się możliwość rozmawiania w wielu 

językach.   

To piękne, że mimo braku 

wspólnego języka można się 

dogadać z każdym - wystarczy 

chcieć.   

Poznałam wiele zupełnie nowych 

zabaw, zadań i pląsów.   

Zobaczyłam też inny sprzęt. 

Zaczęłam bardziej dostrzegać 

różnorodność kulturowa i duchowa. 
 
 

 
phm. Anna Koprowska HR 

2 PHH „Komandorzy” im. Kazimierza Wielkiego 
Członek Komendy Hufca Poznań – Nowe Miasto do spraw programu 

Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918 - 1919 
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       OBÓZ ZAGRANICZNY 

 

W te wakacje w sierpniu jechaliśmy na trzy tygodnie na wędrowny obóz do 

Rumunii. Już od paru lat praktykujemy wyjazdy zagraniczne i to był kolejny z 

tej serii. Planowanie rozpoczęliśmy prawie pół roku wcześniej i każdy dostał 

zadanie zrobienia czegoś na wyjazd - mi przypadło planowanie transportu. I 

tu właśnie nawiązałam kontakt ze skautami z Rumunii. 

Dzięki znajomościom nawiązałam kontakt 

z tamtejszymi skautami, którzy ogromnie mi pomogli w znajdowaniu 

transportów między mikroskopijnymi rumuńskimi wioskami czy 

miejscowościami w rumuńskich górach. Ogólnie to nie byłam na obozie od 

początku. Rozchorowałam się na parę dni przed wyjazdem i musiałam 

dojechać do reszty drużyny samotnie (jechałam głównie autobusami, 

chociaż w krytycznych momentach jechałam także na stopa). Gdy 

dołączyłam do reszty, to był to akurat dzień wyjścia w góry, które 

przemierzaliśmy parę dni, nocując pod namiotami czy w szopkach na 

drewno górali. Góry były bardzo wymagające, szliśmy przez całe dnie, 

jednak widoki rekompensowały każde zmęczenie. Był to pewien rodzaj testu 

dla nas wszystkich, czy potrafimy działać jako grupa. Mieliśmy 

trudne momenty, gdy ciężko było się znieść po całym dniu wędrówki, jednak 

zawsze na wieczornym ognisku odchodziły wszelkie negatywne emocje. Po 

zejściu z gór nawiązaliśmy kontakt ze skautami - pomogli nam z szukaniem 

tanich noclegów w mieście i przez trzy dni spędzali z nami czas (pokazywali 

nam ciekawe miejsca, zwiedzaliśmy wspólnie kościoły i poznawaliśmy ich 

skautowe tradycje). Opowiadali nam o swoich 'harcerskich' przeżyciach - 

historie o niedźwiedziu na obozie, problemach z budowaniem obozu i o ich 

życiu w organizacji. Po trochę lepszym poznaniu stwierdziliśmy, że podobnie 

działa nasze polskie harcerstwo i to rumuńskie. Ogólnie byli naprawdę 

otwartymi ludźmi i świetnie się współpracowało, sami wyciągali pomocną 

dłoń i chętnie spędzali z nami czas. Czy miałam jakieś obawy? Miałam 

wiele! Z takich osobistych, to czy samotnie dam radę dojechać z Polski na 

drugi koniec Rumunii, ale poszło bez problemów, ludzie byli bardzo życzliwi! 

Gorąco polecam wam skautów z Rumunii ! 

 
Magdalena Furman  

HWDW "Trzask!" 
Chorągiew  Stołeczna im. Bohaterów Warszawy 
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PRZYPADKOWE SPOTKANIE 

 

W tym roku jako drużyna 

byliśmy na obozie letnim w 

Beskidach. Złożyło się tak, że 

w okolicy obozowała drużyna 

skautów francuskich, 

podróżująca wybudowanym 

przez siebie food-truckiem. 

Pograliśmy wspólnie w różne gry integracyjne: rugby, palanta, pląsy 

(oczywiście zuchowe), po czym 

przyszła pora na wspólne śpiewanki, 

głównie utwory Boba Dylana. 

Skauci poczęstowali nas 

własnoręcznie wyrabianymi w food-

trucku koktajlami, potem nastąpiła 

tradycyjna wymiana chust i 

podarków. Wymieniliśmy się 

facebookowymi kontaktami i 

zaprosiliśmy ich na następną wędrowniczą watrę, mamy nadzieję, ze się 

zjawią! 

Jakub Lis 

62 KDHS „Brzoza”  

Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 
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CEJ 

W tym roku w sierpniu byłem opiekunem jednego patrolu z Wielkopolski na 

Central European Jamboree, które odbyło się we Wrocławiu. Świetna 

sprawa, bo rozmawiając z innymi skautami mogliśmy dowiedzieć się jakie 

są różnice między Polską a nimi. Tak samo mogliśmy nauczyć się nowych 

pląsów i zabaw, poznać ich kraje. Ciekawym doświadczeniem było 

również dostrzeżenie wielości i rozmaitości różnych typów mundurów. Nie 

było dwóch takich samych. No i co najważniejsze - super sprawą jest 

zwyczaj wymieniania się częściami umundurowania z innymi skautami- taki 

rodzaj upominków i pamiątek. 

Jakub Tacik 

177 PDH „Baszta” 

Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 
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ŚLADAMI DZIADKA 

Padło pytanie, czy mam jakieś doświadczenia związane ze współpracą ze 

środowiskami skautowymi. Odpowiedź jest pozytywna, a wydarzenie, które 

w pierwszej kolejności przychodzi mi na myśl to spotkanie z czwórką 

skautów z okolic Manchasteru w  Anglii w dniu 27 lipca 2011 r. Nie było ono 

planowane z wyprzedzeniem, a wynikło z nagłej, skierowanej do mojego 

środowiska (2 PDH), prośby o zaopiekowanie się  skautami, którzy spędzali 

w Poznaniu niecałe dwa dni. Z przyjemnością zgodziliśmy się pomóc, gdyż 

wiedzieliśmy, że będzie to dla nas ciekawe doświadczenie. Nie zawiedliśmy 

się. Grupa skautów, którzy nas odwiedzili składała się z dwóch dziewczyn 

Alice i Alany oraz dwóch chłopaków Jonnego oraz Roberta, który był 

swoistym inspiratorem wyprawy. Jego dziadek w  czasie II wojny światowej 

uciekł z obozu jenieckiego zlokalizowanego w jednym z  poznańskich 

fortów, a następnie przemieszczał się przez kolejne europejskie kraje, w tym 

Niemcy, Francję, Hiszpanię, aby w 

końcu dotrzeć na Gibraltar. Skauci 

postanowili więc przemierzyć taką 

samą drogę. Sam ich cel był 

inspirujący i stanowił niezwykle 

ciekawe wyzwanie. Tak jak 

wspomniałem nasz pion zajmował się 

nimi w godzinach popołudniowych. 

Wcześniej inni harcerze z naszego 

miasta odwiedzili z nimi Fort VII oraz 

pokazali część Poznania. My zaprosiliśmy ich na kolację, która odbyła się w 

ogrodzie jednego z  współczłonków drużyny.  Zaserwowaliśmy im 

„przysmaki” polskiej kuchni. Nie obyło się więc bez kiełbasy z grilla, 

karkówki oraz kaszanki, która na naszych gościach zrobiła największą 

sensację. Po kolacji udaliśmy się na krótki spacer nad Jeziorem Maltańskim, 

a  następnie zabraliśmy gości na stanicę naszego hufca, która 
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zlokalizowana jest nad Jeziorem Lednickim w Imiołkach. Oprowadziliśmy 

ich po bazie i udaliśmy się z nimi na jeden z  podobozów, gdzie akurat 

odbywało się wieczorne świecznisko. Zaprezentowaliśmy naszym 

zagranicznym gościom kilka piosenek i pląsów, w zamian za co oni 

nauczyli nas kilku swoich. Zanim wróciliśmy do 

Poznania przeszliśmy również przez „Bramę 

Rybę” na polach lednickich. Podczas tych 

kilku wspólnie spędzonych godzin mieliśmy 

doskonałą okazję do rozmowy i  wymiany 

spostrzeżeń. Nasi goście byli pozytywnie 

zaskoczeni Polską. Mówili, że w ich mediach 

nasz kraj przedstawia się raczej negatywnie i niezachęcająco. Chwalili 

polską gościnność oraz to, że ludzie, których spotykali byli bardzo 

sympatyczni, otwarci i a przede wszystkim to, że większość z nich 

posługiwała się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, co 

zdecydowanie ułatwiało im podróżowanie po naszym kraju. Zwrócili oni 

uwagę na to, że nasze mundury harcerskie podobne są do wojskowych i 

pytali skąd to wynika, w związku z czym musieliśmy nawiązać do 

działalności Szarych Szeregów. Kolejną z  różnic która przykuła ich uwagę 

był zakaz spożywania alkoholu przez dorosłych harcerzy. Tłumaczyli nam 

oni, że u nich na różnych zlotach organizacyjnych piwo jest obecne i nie 

ma z  tym większego problemu. Na koniec wymieniliśmy się plakietkami 

naszych środowisk. Podsumowując, spotkanie to wspominam bardzo 

dobrze. Spełniło ono w pełni moje oczekiwania i na pewno stało się 

cennym doświadczeniem. Mogłem w  

tym czasie sprawdzić swoje umiejętności językowe, skonfrontować pewne 

stereotypy dotyczące Brytyjczyków z  rzeczywistością, nawiązać nowe 

kontakty, porównać metody działania ruchu skautowego w Polsce i Anglii, 

wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi skautingu w ogólności, a także 

po prostu ciekawie spędzić wolny czas. 

Phm. Jan Sukiennik HR 

2 PDH „Komandorzy” im. Kazimierza Wielkiego 

Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 
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HISTORIE HARCERZY, KTÓRZY 

DOPIERO PODEJMĄ WSPÓŁPRACĘ 
BIWAK 

W maju jedziemy do Szwecji na biwak, współpracować będziemy ze 

środowiskiem działającym w Sztokholmie. Czy mieliśmy wątpliwości? Hmm 

jak już wspomniałem, dopiero jedziemy, więc zapewne zaczną się 

pojawiać...W tym przypadku było łatwiej z kilku powodów. Po pierwsze 

miałem okazję poznać i w pewnym sensie współpracować z jednym z nich. 

Druga kwestia środowisko, do którego jedziemy to bardziej harcerze niż 

skauci (powstali około 30 lat temu i są to przynajmniej w większości Polacy). Z 

takich pierwszych wątpliwości- to jak ustawić kwotę, żeby nie była za duża 

(wtedy nie byłoby chętnych), a jednocześnie atrakcyjnie niską. Mam 

nadzieję poznać nowych ludzi, zobaczyć nowe miejsca i nauczyć się 

nowego podejścia do pewnych kwestii. Dodatkowo harcerstwo jest dla 

mnie zabawą a po części możliwością wykazania się. Ja akurat 

odpowiedzialny jestem za transport, logistykę, jedzenie etc. Tego typu rzeczy 

mnie kręcą, a jednocześnie pozwalają mi pokazać innym (co niestety mnie 

smuci), że nie liczba belek czy podkładek jest najważniejsza i nie one 

decydują o wartości człowieka. W tym momencie wyniosłem stres związany 

z ciągłym wzrostem cen biletów lotniczych i oczekiwaniem na wpłaty 

rodziców. Czy bałem się współpracy? Nie, nie bałem się. Wydaje mi się, że 

jeśli ktoś trzeźwo podchodzi do życia, to jedyną barierą może być różnica 

językowa, która tutaj nie będzie występować lub przynajmniej nie występuje 

w wymiarze organizacyjnym. Wielkim ułatwieniem przynajmniej dla mnie jest 

fakt, że współpracowałem już i znam osobę kontaktową strony 

szwedzkiej.  Podsumowując, polecam tego typu działania, można z nich 

dużo wynieść. 

Marek Mróz 

296 GWDH "MICH" 

Chorągiew  Stołeczna im. Bohaterów Warszawy 
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OBÓZ ZAGRANICZNY 

Po prawdzie to nie brałem udziału w żadnej wymianie ze skautami, a jedynie 

spotykałem się z nimi podczas obozów poza Polską. Zazwyczaj polegało to 

na tym, że skauci w danym zagranicznym mieście ułatwiali nam znalezienie 

noclegu i towarzyszyli nam podczas zwiedzania miasta, często 

podpowiadając co warto zobaczyć, a na co szkoda czasu. Zawsze 

napotkaliśmy otwartość i chęć pomocy, skauci chętnie z nami rozmawiali i 

zaspokajali naszą ciekawość. Przede wszystkim potrzebna jest znajomość 

angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Ewentualnie, jeśli 

jedzie się na wschód, można rozważyć rosyjski - w niektórych krajach jest 

skuteczniejszy niż angielski, lecz ten drugi jest bardziej przydatny w ogóle.  

Co mi dały obozy zagraniczne? "Podróże kształcą" - to bardzo prawdziwe 

stwierdzenie. Niesamowicie poszerzają horyzonty, pozwalają poznać 

diametralnie inne od naszych punkty widzenia, lepiej rozumieć świat i 

zachodzące na nim zjawiska. Obozy zagraniczne pozwalają też na dużo 

lepsze zgranie drużyny, ponieważ na nich wszyscy muszą dobrze 

współpracować. 

Przemysław Dziewit 

Chorągiew  Stołeczna im. Bohaterów Warszawy 
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SKAUTOWY SŁOWNICZEK  

POLSKO – ANGIELSKI  

A 

ALARM – ALERT 

ALARM NOCNY – A NIGHT ALERT 

APEL – AN ASSEMBLY 

AZYMUT – AZIMUTH 

B 

BALIA – A BASIN 

BAZA HARCERSKA – A  CAMPSITE 

BIEG HARCERSKI – A SCOUT CHALLENGE 

BIWAK – A CAMP 

BIWAK – A WEEKEND CAMP 

BRATERSTWO – BROTHERHOOD 

C 

CHORĄGIEW ZHP – A REGION 

CHRUST – KINDLING 

CHUSTA - SHAWL 

CISZA NOCNA – LIGHTS -OUT 

CISZA POOBIEDNIA – A REST HOUR 

CZOŁÓWKA - A HEAD TORCH 

D 

DESKA – A PLANK 

DÓŁ - A HOLE 

DRUŻYNA -  UNIT 

DRUŻYNOWY - LEADER 

E 

EKWIPUNEK – A KIT 

G 

GAŚNICA  - A FIRE EXTINGUISHER 

GAWĘDA -A  TALE 

GRABIE – A RAKE 

GROMADA ZUCHOWA – CUB SCOUT PACK 

GWIZDEK – A WHISTLE 

GWÓŹDŹ - A NAIL 

H 

HAMAK – A HAMMOCK 

HARCERZ – A SCOUT 

I 

IMPREGNAT –A WATERPROOFING SEALANT 

K 

KAJAK – A KAYAK/ A CANOE 

KAPLICZKA –A SHRINE 

KARIMATA – A MAT 

KOC – A BLANKET 

KOCIOŁEK - A POT 

KOMENDA HUFCA – DISTRICT COMMITTEE 

KOPAĆ - TO DIG 

L 

LATRYNA - LATRINE 

LINA – ROPE 

LORNETKA – BINOCULARS 

       

 

      Ł 

      ŁOM – BAR 

ŁOPATA – SHOVEL 

      M 

MACZETA – A MACHETE 

MAGAZYN – A STORE TENT 

MASKOWANIE – CAMOUFLAGE 

MASZT – A FLAG POLE 

MENAŻKA  - MASS TEEN 

MENAŻNIK - A PLATE RACK 

MUSZTRA – A DRILL 

N 

NAMIOT – A TENT 

NIEZBĘDNIK - A KITBAG 

O 

OBÓZ - A CAMP 

ODWIEDZINY RODZICÓW - A PARENTS' DAY 

OGNISKO – A CAMPFIRE 

OTWIERACZ DO KONSERW – A CAN-OPENER 

P 

PALNIK – A BURNER 

PIONIERKA – PIONEERING 

PODCHODY – TRACKING 

PODOBÓZ  - UNIT'S CAMP 

PODPAŁKA - TINDER 

POŁA - A TENT FLAP 

PPOŻ  - A FIRE EQUIPMENT  RACK 

PRAWO HARCERSKIE – SCOUT AND GUIDE LAW 

PRYCZA – A CAMP BED 

PRZYBOCZNY – ASSISSTANT LEADER 

S 

SAPERKA – A TRENCHING SPADE 

SCYZORYK – A PENKNIFE 

ŚLEDŹ NAMIOTOWY – A  (TENT) PEG 

STOŁÓWKA - A DINING SHELTER 

SUWAK – A ZIPPER 

SZCZEP – GROUP 

T 

TEREN OBOZU – A CAMPUS 

TOPOREK – A HATCHET 

W 

WARTA – WATCH 

WĘZEŁ - KNOT 

WSPINAĆ SIĘ - TO CLIMB 

Z 

ZAMELDOWAĆ SIĘ - TO REPORT 

ZAPAŁKA - A MATCH 

ZAPAŁKA (NAMIOTOWA) - A SIDE POLE 

ZASTĘP - A PATROL 

ZASTĘPOWY – PATROL LEADER 

ZBIÓRKA - A SCOUTS MEETING 

ZUCH – A BROWNIE 
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SKAUTOWY SŁOWNICZEK ANGIELSKO – 

POLSKI 

A 

ALERT - ALARM  

ASSEMBLY  - APEL 

ASSISSTANT LEADER - PRZYBOCZNY  

AZIMUTH - AZYMUT  

B 

BAR – ŁOM  

BASIN  - BALIA 

BINOCULARS - LORNETKA   

BLANKET - KOC   

BROTHERHOOD - BRATERSTWO  

BROWNIE - ZUCH 

BURNER - PALNIK   

C 

CAMOUFLAGE - MASKOWANIE  

CAMP - BIWAK  

CAMP - OBÓZ   

CAMP BED  - PRYCZA 

CAMPFIRE - OGNISKO   

CAMPSITE – BAZA HARCERSKA  

CAMPUS – TEREN OBOZU  

CAN-OPENER – OTWIERACZ DO KONSERW   

CLIMB – WSPINAĆ SIĘ 

CUB SCOUT PACK – GROMADA ZUCHOWA   

D 

DIG - KOPAĆ  

DINING SHELTER - STOŁÓWKA  

DISTRICT COMMITTEE – KOMENDA HUFCA    

DRILL - MUSZTRA  

F 

FIRE EQUIPMENT  RACK  - PPOŻ 

FIRE EXTINGUISHER - GAŚNICA    

FLAG POLE - MASZT 

G 

GAS STOVE – KUCHENKA TURYSTYCZNA   

GROUP - SZCZEP  

H 

HAMMOCK - HAMAK  

HATCHET  - TOPOREK  

HEAD TORCH - CZOŁÓWKA   

HOLE - DÓŁ   

K 

KAYAK/ A CANOE - KAJAK   

KINDLING  - CHRUST 

KIT - EKWIPUNEK   

KITBAG - NIEZBĘDNIK  

KNOT - WĘZEŁ  

L 

LATRINE - LATRYNA   

LEADER - DRUŻYNOWY  

LIGHTS -OUT   -CISZA NOCNA 

 

M 

MACHETE - MACZETA  

MASS TEEN - MENAŻKA   

MAT - KARIMATA  

MATCH  - ZAPAŁKA 

N 

NAIL- GWÓŹDŹ   

NIGHT ALERT   - ALARM NOCNY 

P 

PARENTS' DAY - ODWIEDZINY RODZICÓW   

PATROL – ZASTĘP 

PATROL LEADER - ZASTĘPOWY 

PENKNIFE - SCYZORYK  

PIONEERING  - PIONIERKA  

PLANK - DESKA   

PLATE RACK - MENAŻNIK  

POT - KOCIOŁEK   

R 

RAKE - GRABIE   

REGION – CHORĄGIEW ZHP  

REPORT – ZAMELDOWAĆ SIĘ  

REST HOUR   - CISZA POOBIEDNIA 

ROPE - LINA   

S 

SCOUT - HARCERZ  

SCOUT AND GUIDE LAW – PRAWO HARCERSKIE  

SCOUT CHALLENGE – BIEG HARCERSKI  

SCOUTS MEETING - ZBIÓRKA  

SHAWL - CHUSTA 

SHOVEL - ŁOPATA  

SHRINE - KAPLICZKA 

SIDE POLE  - ZAPAŁKA (NAMIOTOWA) 

STORE TENT -MAGAZYN 

T 

TALE  - GAWĘDA 

TENT - NAMIOT  

TENT FLAP - POŁA  

TENT PEG – ŚLEDŹ NAMIOTOWY  

TINDER - PODPAŁKA  

TRACKING - PODCHODY 

TRENCHING SPADE - SAPERKA   

U 

UNIT - DRUŻYNA  

UNIT'S CAMP - PODOBÓZ  

W 

WATCH - WARTA 

WATERPROOFING SEALANT - IMPREGNAT  

WEEKEND CAMP  - BIWAK 

WHISTLE - GWIZDEK  

Z 

 

ZIPPER- SUWAK
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   Źródła grafik: 

  

  http://www.clipartkid.com/images/632/boy-scout-pz6Loq-clipart.png 

  http://www.schlierbach-online.de/Bilder_permanent/sonstiges/mikrofon2.gif 

 

 

 

Poradnik stworzony na potrzeby zadania przedzlotowego na InterCamp 2017 przez patrol "A lot of people tey" Hufca Poznań - Nowe 

Miasto i Hufca Poznań - Stare Miasto 
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