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Słowo REDAKToRA NACZELNEGo

Słowo REDAKToRA 
NACZELNEGo`

Październikowy numer “Harcerskiego Eskulapa” zdo-
minowały wydarzenia. O kongresach, mistrzostwach, 
zawodach i zabezpieczeniach medycznych opowiada-

ją osoby w nich uczestniczące. Szczególnie polecam lekturę 
relacji z zabezpieczenia medycznego 21 Światowego Jambo-
ree Skautowego autorstwa Tomasza Mizerskiego z HGR “Be-
mowo”. Imprezą na europejskim poziomie były też na pew-
no zawody “Ratownictwo 2007”, które w czerwcu odbyły 
się na terenie gminy Stryszawa. Szeroko relacjonuje je Jaro-
sław Dziech – warto przeczytać. Serdecznie dziękuję Piotrko-
wi, Tomkowi, Mariuszowi, Jarko-
wi i Kasi za teksty, a Krzysztofo-
wi Godlewskiemu za pracę nad 
techniczną stroną “Eskulapa”. Za-
praszam do lektury!

 
 

phm. Jakub Sieczko 
Redaktor naczelny 
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Następny numer “Harcerskiego Eskulapa” ukaże się 
około 20 listopada 2007. Na materiały do niego czekam 
do 10 listopada.

pwd. Jakub Sieczko

 

Dawka humoru

Pielęgniarka do pacjenta: 
- Czemu pan uciekł z sali operacyjnej? 
- Bo anestezjolog powiedział “proszę się nie bać, to ru-

tynowa operacja, 
wszystko pójdzie świetnie” 
- No właśnie, nie było się czego bać! 
- Ale on to powiedział do chirurga! 

mailto:jakub.sieczko@hsr.pl
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iNSTRuKToRZy HSR

ChCę być szefem hsR

Szanowni instruktorzy HSR!
W pierwszy weekend grudnia będziemy wspólnie wy-
bierać nowego szefa Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. 

Odbyłem staż na klasę “A”, zdobyłem stopień podharcmi-
strza, kończę kompletować wniosek o przyznanie Brązowej 
Odznaki Kadry Kształcącej. Wkrótcę spełnię wymagania for-
malne i będę mógł kandydować na funkcję szefa HSR. Zdecy-
dowałem, że podejmę się tego zadania. 

Z większością z Was znam się osobiście – spotykaliśmy się 
wspólnie szkoląc na kursach, pełniąc służbę na zabezpiecze-
niach medycznych czy biorąc udział w Zawodach. Nie będę 
więcej opowiadał o tym kim jestem i co robię – znacie mnie 
dobrze. 

Jak sami najlepiej wiecie dobry szef to taki, który potra-
fi zbudować wokół siebie dobry zespół. I ja zaprosiłem do 
współpracy ludzi, którym ufam. Każdy z nich jest specjali-
stą w swojej dziedzinie, ale też instruktorem HSR z szerokim 
spojrzeniem na naszą Szkołę. Oto proponowany przeze mnie 
skład szefostwa HSR:
 
Marcin kubiak z opola, odpowiedzialny za pracę z doktryną
Elżbieta Miszkiel z Sejn, odpowiedzialna za pozyskiwanie 
środków
Małgorzata Nowosad z Warszawy, odpowiedzialna za 
sprawy instruktorskie
Ewa Sętowska z Żyrardowa, która zgodziła się dalej być se-
kretarzem HSR
Maciej Stańczak z Opola, koordynator Harcerskich Grup 
Ratowniczych
Zuzanna Zaleska z Warszawy, odpowiedzialna za promo-
cję i informację
Ja sam chcę zajmować się pracą z szefami inspektoratów. 

Nasza praca nad wizją działania trwa. Możecie być pewni, 
że przed grudniowymi wyborami otrzymacie materiał, w któ-
rym nasze szefostwo przedstawi Wam wizję działania HSR na 

najbliższe 3 lata. Czy nam zaufacie? Zależy tylko od Was. Ja 
chcę być szefem HSR i wierzę, że jestem w stanie dobrze wy-
pełnić to zadanie.

phm. Jakub Sieczko

WyboRy noWego szefa hsR

Rok 2007 to rok wyjątkowy dla HSR, bo dojdzie do 
zmiany na funkcji szefa HSR. Tym samym należy 
się spodziewać nowej energii, która wstąpi w na-

sze szeregi.
Od dwóch lat, co jakiś czas 

przypominałam, że czekam 
na zgłoszenia kandydatów na 
szefa HSR. Wcześniejsze zgło-
szenia dawało szanse na rze-
telne przygotowanie. Do tej 
pory zgłosił się jeden kandy-
dat – phm. Jakub Sieczko – 
dotychczasowy szef Inspek-
toratu Ratowniczo-Medycz-
nego Chorągwi Stołecznej, 
redaktor naczelny Harcerskie-
go Eskulapa, zgłosił się jeszcze 
nieoficjalnie, bo dopiero teraz 
przekazujemy Wam formu-
larz zgłoszeniowy. Znajdziecie 

go na stronie internetowej HSR. Wypełniony formularz należy 
wysłać na adres poczty elektronicznej katarzyna.krawczyk@
hsr.pl.

Zachęcam wszystkich, którzy mają wizję przyszłości HSR, 
mają pomysł na ciekawe rozwiązania dotychczasowych 
problemów, chcą bezpośrednio wpływać na kierunek działa-
nia HSR do przesłania formularza „chcę kandydować w wy-
borach na szefa HSR”. Termin zgłoszeń mija 15 listopada 2007 
r. Każdy kandydat będzie mógł zaprezentować się na łamach 
listopadowego Harcerskiego Eskulapa, 
a dzięki temu każdy instruktor HSR, bę-
dzie mógł wcześniej zapoznać się z jego 
lub jej planami na przyszłość. 

Zachęcam, funkcja szefa HSR to 
prawdziwe wyzwanie i motywacja do 
ciągłego rozwoju.

  

hm. Katarzyna Krawczyk

zapRaszamy do “JędRusia”

Już po raz trzeci zapraszamy Was do Warszawy na Ogólno-
polskie Warsztaty Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. W tym 
roku odbędą się one w dniach 30 listopada – 2 grudnia. 

iNSTRuKToRZy HSR
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Jak co roku zaczynamy o 20.00 w piątek a kończymy w nie-
dzielne południe. Tym razem warsztaty kosztują 50 zł. 

W tym samym miejscu, ale tym razem wyjątkowo. To rok 
wyborów nowego szefa HSR. Zapraszamy więc ze zdwojoną 
siłą, bo warto mieć wpływ na to, jaka będzie Harcerska Szkoła 
Ratownictwa przez najbliższe trzy lata. 

W piątkowy wieczór zapraszamy na wielkie podsumowa-
nia, będziemy mieli okazje przyjrzeć się temu, co w HSR zmie-
niło się przez ostatnie pięć lat. 

W sobotę zapraszamy na szereg zajęć, które odbędą się 
przed południem. Będą to między innymi: prowadzenie za-
jęć z symulacji, pozorowanie ran, ratowanie w symulowa-
nym zdarzeniu, wsparcie psychologiczne, prowadzenie zajęć 
w trudnej grupie, itp. Ponadto dyskusja panelowa z udziałem 
zaproszonych gości o tym „czy złota godzina to tylko zabieg 
dydaktyczny?”. 

W sobotnie popołudnie przyjrzymy się kandydatom na sze-
fa HSR i dokonamy wyboru. A wieczorem, będziemy święto-
wać. Dlatego koniecznie przygotujcie się na przyjęcie, podczas 
którego odbędzie się pożegnanie z obecnym szefem i sze-
fostwem. No i obchody kolejnych urodzin HSR – tym razem 
trzynastych.

Niedzielne przedpołudnie będzie należało do nowego szefa. 

Szczegółowe informacje już na początku listopada otrzy-
macie droga mailową a także będzie można je znaleźć na 
stronie www.hsr.pl 

Zapraszamy 
Szefostwo HSR 

wiEŚCi Z iNSPEKToRATÓw 

stołeCzna po mistRzoWsku

Stało się! 6 października w Zielonce odbyły się VI Mistrzo-
stwa Ratownicze Chorągwi Stołecznej ZHP. Nad impre-
zą od tygodni pracowali instruktorzy Inspektoratu Ra-

towniczo-Medycznego Chorągwi Stołecznej i harcerze z Har-
cerskiego Klubu Ratowniczego „Zielonka” pod dowództwem 
pwd. Jaromira Jabłońskiego. Komendantem mistrzostw był 
pwd. Jakub Sieczko, szef stołecznego Inspektoratu, a funkcję 
sędziego głównego podczas rywalizacji pełnił dr Adam Bura-
kowski - lekarz, ratownik TOPR i były instruktor HSR. Nie bra-
kowało też patronatów honorowych, było ich aż pięć. Objęli je 
m.in. burmistrz Zielonki - pan Adam Łossan, Katarzyna Kraw-
czyk i hm. Andrzej Starski - Wiceprzewodniczący ZHP.

Do rywalizacji stanęło 7 ratowniczych patroli. Na trasie każ-
dego z nich czekały liczne wyzwania. Wypadek komunikacyj-

ny, bójka na noże, samobójca skaczący z mostu, pożar, pora-
żenie prądem, to tylko niektóre przypadki, z jakimi zmierzyć 
musieli się harcerze niosący tego dnia pomoc na ulicach Zie-
lonki. Na sprawdzenie się w każdej symulacji grupa miała 15 
minut. Następnie w podobnym czasie udać musiała się na ko-
lejne, zaznaczone na mapce miejsce. W pośpiechu gubiono 
zawartości apteczek i mylono drogę. Nikt nie chciał spóźnić 
się na kolejny punkt. Patrole były niebywale zgrane i wspaniale 
współpracowały, do każdego zadania podchodząc z ogrom-
nym zaangażowaniem. Sytuację na każdym punkcie kontro-
lował sędziujący instruktor HSR. Niezwykłą wytrwałością, de-
terminacją i zaangażowaniem wykazali się także ci Ratownicy 
ZHP, którzy na punktach pełnili rolę pozorantów.

Po powrocie z punktów i chwili odprężenia (podczas której 
uczestnicy wymieniali się refleksjami na temat przebiegu ry-
walizacji oraz jedli obiad) nadszedł czas na omówienie dzia-
łania patroli. Każdy sędzia krótko i zwięźle starał się scharak-
teryzować swój punkt i ocenić działanie patroli. Nad całością 
czuwał sędzia główny, który z pełnym spokojem, natychmiast 
rozwiązywał wszelkie wątpliwości. Odbyła się też krótka pre-
zentacja Inspektoratu. 

Mistrzostwa zakończyły się uroczystym apelem, podczas 
którego wręczono nagrody dla zwycięzców rywalizacji. By-
ły to bony na zakup sprzętu ratowniczego. Wszystkie osoby 
zgromadzone na Mistrzostwach otrzymały też segregatory z 
pierwszym zeszytem wydanego w ostatnim czasie „Poradni-
ka Pierwszej Pomocy i Ratownictwa HSR”, a także pamiątko-
we plakietki. W zawodach najlepszy okazał się patrol z Har-
cerskiej Grupy Ratowniczej „Be-
mowo”, natomiast dwa następne 
miejsca na podium zajęły dwa pa-
trole z Harcerskiej Grupy Ratowni-
czej „Otwock”. Kolejne stołeczne 
mistrzostwa zakończyły się, dając 
dużo satysfakcji zarówno uczest-
nikom, jak i osobom współtworzą-
cym imprezę.

Tekst: pwd. Piotr Skowroński 
Zdjęcie: H.O. Joanna Stolarska

wiEŚCi Z iNSPEKToRATÓw

http://www.hsr.pl/
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wyDARZENiA

konkuRs ogłoszony

Szefostwo HSR ogłosiło konkurs na organizację przy-
szłorocznych ogólnopolskich zawodów ZHP w ratow-
nictwie. Instruktorzy otrzymali pocztą elektroniczną re-

gulamin konkursu. Termin zgłoszeń upływa 18 listopada 2007 
roku.

phm. Jakub Sieczko

 

poCzuć się RatoWnikiem

Dnia 24 czerwca 2007r., kilkadziesiąt pojazdów z na-
malowanymi eskulapami na karoserii pędzi na sygna-
le na trasie z Kurowa do Suchej Beskidzkie. To nie wy-

padek masowy ani ćwiczenia jednostek ratowniczych – tak 
kończą się III Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym 
i Drogowym Podmiotów Tworzących Wspierających Krajo-
wy System Ratowniczo-Gaśniczy. Dzień wcześniej festyn w 
plenerze pod Remizą i tańce do 3 nad ranem przy dźwiękach 
miejscowej kapeli, to dowód na to, że impreza poza spraw-
dzeniem swoich umiejętności i wyścigiem o tytuł mistrza Pol-
ski, jest też okazją do świetnej zabawy. 

W zespole HGR “Krak” cała przygoda rozpoczęła się kilka 
tygodni przed zawodami. Gdy już wybraliśmy skład ekipy by-
ło jasne, że bez ćwiczeń nie ma co do Suchej jechać. No i za-
częło się, raz w tygodniu spotykaliśmy się na 2 godzinki, że-
by poćwiczyć z zestawem R-1, ustalić podział zadań i co naj-
ważniejsze - zgrać się w zespole. Po zawodach już dokładnie 

wiedzieliśmy jakie błędy popełniliśmy w przygotowaniach, na 
czym skupiliśmy się za bardzo, a których procedur nie prze-
ćwiczyliśmy w ogóle. 

A wcześniej ostra rywalizacja pomiędzy 41 ekipami z Polski i 
zagranicy. Na początek trzy zadania nocne...

Fuzja: 
Tradycyjnie nocne zadania rozgrywają się w strugach desz-

czu, zaczynamy o 1.45 w nocy. Zadanie polega na porozumie-
niu się z niezbyt agresywnym sprawcą zdarzenia, który jed-
nak posiadał broń oraz udzieleniu pomocy osobie przez nie-
go wcześniej postrzelonej. Jak się później okazało, połowa 
zespołów na tym punkcie została “zastrzelona”, nam udało 
się przeżyć i całkiem nieźle rozpocząć zawody, co nie zmienia 
faktu, że to zadanie było chyba najbardziej dyskusyjne spo-
śród wszystkich. Poszkodowany jest przytomny, obficie krwa-
wi z uda, konieczne okazuje się założenie opaski zaciskowej, 
po kilku minutach wpada we wstrząs.  Szybkie badanie, tlen, 
wezwanie zespołu ALS i przygotowanie poszkodowanego do 
transportu. Uff-pierwsze zadanie za nami.

Sierotka Marysia: 
W kanale znajduje się nieprzytomna osoba. Po sprawdze-

niu funkcji życiowych już wiemy, że uległa wychłodzeniu. Bar-
dzo słabe, nitkowate tętno, kilka oddechów na minutę. Waha-
my się czy nie podejmować resuscytacji, w końcu rezygnuje-
my z tej opcji. Jak się później okazało rozpoczęcie resuscytacji 
było błędem krytycznym. Rozpoczynamy tlenoterapię czyn-
ną – 100% tlenem, nie wpadamy jednak na pomysł jak tlen 
można podgrzać na miejscu zdarzenia. Jako jedna z niewie-
lu ekip nie decydujemy się na wyniesienie poszkodowanego 
z kanału, więc tracimy kilka punktów za nieprzygotowanie go 
do transportu. Kontrolujemy funkcje życiowe poszkodowa-
nego, mija dziesiąta minuta, jedziemy dalej.

Flaczki: 
Dostajemy wezwanie na imprezę, gdzie ktoś zranił dru-

gą osobę nożem - już wiadomo skąd wzięła się nazwa za-
dania. Po zabezpieczeniu noża wzywamy zespół ALS i poli-
cję a następnie przystępujemy do badania poszkodowanego, 
jedna osoba z zespołu musi uporać się z 3 pijanymi uczest-
nikami imprezy. Poszkodowany jest nieprzytomny, a elemen-
ty jego jamy brzusznej znajdują się na zewnątrz, stabilizuje-
my głowę zakładając zgodnie z procedurami możliwość urazu 
kręgosłupa przy pobiciu. Wykonujemy opatrunek na brzuch 
oraz nogę (niewielka rana), podaje-
my tlen, ładujemy poszkodowane-
go na deskę i wynosimy z pomiesz-
czenia. W niedzielę w Suchej dowia-
dujemy się, że nie popełniliśmy tutaj 
żadnego błedu-100% skuteczno-
ści. Gdyby tak poszło wszędzie… 
 
Koniec części pierwszej.

 

phm. Jarosław Dziech

wyDARZENiA
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Za miesiąc druga część relacji Jarka z Mistrzostw, a w niej:
•  Po przyjechaniu na miejsce zdarzenia okazuje się, że we 

wszystko jeszcze wmieszała się ciężarna pani
• Wejście do obory z zestawem R-1.
•  Zaczynają się schody, według naszej oceny wynikające z 

błędu symulanta

iii międzynaRodoWy kongRes polskieJ Rady 
ResusCytaCJi

W dniach 27 – 29 września 2007 r. w Krakowie odbył 
się III Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Re-
suscytacji, jedno z najbardziej znaczących wyda-

rzeń w świecie medycyny i ratownictwa, w którym nie mogło 
zabraknąć przedstawiciela Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. 
W tym roku z zaproszenia do udziału w kongresie skorzystał 
Mariusz Cyrulewski, choć oprócz niego w wybranych sesjach 
uczestniczyli też inni instruktorzy HSR: Anna Siedlik, Urszula 
Drągowska i Przemysław Barczentewicz.

 
Przewodnie hasło kongresu „Wytyczne 2005 nadzieją XXI 

wieku”, jak mówił prof. dr hab. med. Janusz Andres – Prezes 
Polskiej Rady Resuscytacji i jednocześnie członek Rady Progra-
mowej HSR, ma wyrażać nasze wspólne wysiłki, mające na 
celu wzrost przeżywalności w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Szczególnie interesujące okazały się prezentacje międzyna-
rodowych wykładowców, Thomasa Otta na temat przyszłości 
symulacji w edukacji czy dr Davida Robinsona z Wielkiej Bryta-
nii o potrzebie wprowadzenia w Polsce kursu zabiegów ratu-
jących życie w obrażeniach ciała 

.
Najbliższa Harcerskiej Szkole Ratownictwa okazała się XI 

sesja kongresu, zatytułowana: Nauczanie dzieci i młodzieży 
pierwszej pomocy. Niestety ze względów organizacyjnych nie 
udało się zaprezentować dorobku HSR w tym zakresie, jednak 
o naszej działalności w swych wystąpieniach mówili związani 
ze szkołą Anna Dyszlewska, która przedstawiła ideę wolon-
tariatu w programie Serce na start oraz Marek Jędrzejek i Wit 

Zawadzki, omawiający zakres dydaktyczny nauczania pierw-
szej pomocy dzieci i młodzieży. 

 
Z zaciekawieniem uczestniczyliśmy też w warsztatach prak-
tycznych, gdzie skorzystaliśmy z okazji ćwiczeń na wysokiej 
klasy manekinie – symulatorze do nauki zaawansowanej rea-
nimacji, którego możliwości to między innymi: pełna symula-
cja oddechu z możliwością osłuchiwania szmerów oddecho-
wych i odbarczania odmy, obecności tętna na tętnicach cen-
tralnych i obwodowych, możliwości zastosowania leków z 
reakcją na wielkość dawki, defibrylacji, monitorowania, pły-
noterapii i pomiaru ciśnienia. Bardziej zaawansowana wersja 
owego manekina w swoich możliwościach oferowała rów-
nież objawy wstrząsu (blada i spocona skóra), reakcję źrenic 
na światło i wiele innych możliwości, których z wrażenia nie 
udało się zapamiętać. Jedyną jego wadą była cena, która dla 
podstawowej wersji wynosiła blisko trzysta tysięcy złotych.

Kongresowi towarzyszyło także wiele prezentacji i pokazów 
nowoczesnego sprzętu ratowniczego i medycznego, możli-
wość nauki podstawowych zabiegów resuscytacyjnych pod-
czas kursu prowadzonego przez przyjaciela HSR dr Grzego-
rza Cebulę. Warto wspomnieć, że jedną z sesji, na temat resu-
scytacji w sytuacjach szczególnych 
prowadził prof. Wojciech Gaszyński 
– członek Rady Programowej HSR. 
Wydarzeniem kulturalnym kończą-
cym spotkanie był koncert chary-
tatywny światowej sławy skrzypka 
Vadima Brodskiego w Teatrze im. J. 
Słowackiego.

Więcej na temat kongresu moż-
na przeczytać na stronie www.prc.
krakow.pl

hm. Mariusz Cyrulewski

dzień instRuktoRski polskieJ Rady 
ResusCytaCJi

W ostatnim dniu kongresu, w gościnnym, nowo-
czesnym i doskonale wyposażonym Centrum Dy-
daktyczno – Kongresowym Wydziału Lekarskiego 

CM UJ w Krakowie odbyło się spotkanie instruktorów Polskiej 
Rady Resuscytacji. Uczestniczyli w nim również instruktorzy 
BLS/AED związani i zaprzyjaźnieni z Harcerską Szkołą Ratow-
nictwa.

Podczas spotkania instruktorskiego można było posłuchać 
wystąpień Tomka Góreckiego na temat organizacji szkoleń 
certyfikowanych przez ERC, Pawła Krawczyka o finansowa-
niu kursów z Europejskiego Funduszu Społecznego i syste-
mie zarządzania kursami CMS. Rafał Surmacz opowiadał o 
przekazywaniu informacji zwrotnej, Grzegorz Zając zapoznał 
uczestników z planem dotyczącym audytu kursów. Zaintere-
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sowaniem cieszył się też wykład Edyty Drab poświęcony edu-
kacji i Elżbiety Byrskiej-Maciejasz o zasadach przyznawania 
nominacji na kursach instruktorskich. 

Przed zakończeniem wywiązała się ciekawa dyskusja o 
problemach, z jakimi borykają się organizatorzy, dyrektorzy 
i instruktorzy na kursach, rozmawiano o weryfikacji upraw-
nień, jakości prowadzonych zajęć. Przedstawiono pomysł 
ograniczeń w prowadzeniu kursów instruktorskich BLS/AED. 
Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność spotkań i wymiany 
informacji, ma temu służyć forum internetowe Polskiej Rady 
Resuscytacji z działem dedykowanym instruktorom.

Na koniec wszyscy wypełniliśmy obszerne ankiety ewalu-
acyjne, które posłużą do opracowania wniosków i ulepsze-
nia warsztatu instruktorskiego Polskiej Rady Resuscytacji.  

hm. Mariusz Cyrulewski

21 JamboRee skautoWe – służba medyCzna

Kolejny dzień, od rana pełnię służbę w jednym z punk-
tów medycznych. Spokój. Pijemy herbatę, rozmawia-
my. Co jakiś czas przychodzą uczestnicy i proszą o po-

moc. Właśnie zabieram się do zmiany opatrunku jednemu z 
nich: rękawiczki na rękach, wszystko wyjęte z szafki. Nic tyl-
ko zaczynać.

Nagle zza ściany wyłania się 
Ruth, moja koleżanka z dyżuru.

- Thomas, quick, we’re needed!
Nieszczęsny opatrunek zo-

stawiam pielęgniarkom, w mar-
szu łapiemy apteczki i radio. Przy 
wejściu czeka na nas lider jednej 
z drużyn, jedna z jego podopiecz-
nych potrzebuje pomocy. Powró-
ciły jej problemy z oddychaniem...

Zacznijmy jednak od początku...
W dniach 27 VII – 8 VIII br. w Chelmsford pod Londynem 

odbył się z okazji stulecia skautingu zlot skautów z całego 
świata. W zlocie brało około 40 tysięcy uczestników, wśród 
nich 805 harcerzy z Polski. 

54 osoby z polskiego kontyngentu były członkami Interna-
tional Service Team (IST) czyli ponad ośmiotysięcznej grupy 
dorosłych skautów, którzy pracowali na rzecz Jamboree peł-
niąc przeróżne funkcje: prowadząc zajęcia, gotując, sprząta-
jąc i wiele innych rzeczy. Wśród nich byli członkowie służb me-
dycznych Jamboree. 

W skład tego liczącego około dwieście pięćdziesiąt osób ze-
społu wchodziło pięć osób z Polski: phm Anita Stradowska (hu-
fiec Kielce - Południe, instruktorka HSR), sam. Magda Targowska 
(hufiec Zgierz, IRM chorągwi Łódzkiej), Katarzyna Mrówczyń-
ska (hufiec Szczecin), ćw. Tomasz Mizerski (hufiec Warszawa 
– Ochota, HGR „Bemowo”) oraz pwd. Andrzej Saski (hufiec 
Warszawa – Centrum, HGR „Bemowo”.) Magda pracowała ja-
ko „medical student”, Anita jako „healthcare assistant”, a pozo-
stali jako szeregowi ratownicy tzw. „first aiders”.

Na terenie Jamboree znajdowały się cztery czynne w ciągu 
dnia kliniki, zapewniające pomoc lekarską uczestnikom. Pra-
cował również w pełni wyposażony szpital oraz pogotowie 
ratunkowe. Oprócz tego w kluczowych miejscach rozmiesz-
czone były punkty pierwszej pomocy oraz piesze patrole ra-
towników.

Jak wspominamy Jambo?
To był bardzo intensywny czas. Dużo pracy, mnóstwo no-

wych twarzy, multum zajęć w których można było wziąć 
udział; na sen zostawało już niewiele czasu.Każdy dzień przy-
nosił coś nowego: nowych współpracowników, nowych pa-
cjentów, nowe miejsce pracy, wydarzenia. Każdy z nas zapa-
mięta na długo pierwszy sierpnia i widok skautów z całego 
świata powtarzających, każdy w swoim języku, słowa Przy-
rzeczenia: „Mam szczerą wolę…”. Wielu z nas stwierdziło póź-
niej, że „czuć było moc”.

Ja najbardziej zapamiętam entuzjazm wszystkich wkoło: 
nieważne, czy było to o szóstej rano, czy o północy, nawet już 
pod koniec Jambo, gdy wszyscy byli już solidnie zmęczeni. Co 
jeszcze? Fakt, że wszystko było od początku do końca robione 
przez skautów. W całej służbie medycznej (tak samo jak nie-
mal we wszystkich służbach Jamboree) nie było zatrudnionej 
osoby z zewnątrz. Wszyscy lekarze, pielęgniarki, ratownicy i 
inni, wszyscy byli skautami, którzy pracowali za darmo, a tak 
naprawdę dopłacając do tego. I jeszcze im się to podobało!
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Czy było trudno?
Od samego początku wiedzieliśmy, że dziać się będzie du-

żo. W czterdziestotysięcznym miasteczku, którego mieszkań-
cy pochodzą z całego świata, a ich wiek waha się od mniej 
niż roku do ponad osiemdziesięciu lat, musi się coś wyda-
rzyć. Każdego dnia służby medyczne udzielały pomocy set-
kom osób: uczestnikom, gościom oraz pracownikom firm ze-
wnętrznych.

Anglicy od samego początku stanęli na wysokości zada-
nia. Wielka machina organizacyjna działała bardzo sprawnie, 
każdy kolejny dzień przynosił jedynie drobne poprawki. Wi-
dać było, że ktoś „na górze” analizuje to, co się dzieje i wycią-
ga wnioski. Organizatorzy na odprawach powtarzali, byśmy 
zwracali im uwagę na najmniejsze nawet niedociągnięcia.

A po pracy…
W czasie wolnym od pracy wszyscy korzystali z uroków 

Jamboree. W mniej lub bardziej międzynarodowym gronie 
(niekiedy odczuwaliśmy wyraźną potrzebę przypomnienia 
sobie, jak się mówi po polsku) przemierzaliśmy teren Jambo, 
przesiadywaliśmy w kafejkach, wędrowaliśmy po sklepach z 
pamiątkami. Na wszystkich głodnych członków IST czekała 
stołówka z „pysznym” angielskim obiadkiem. Ci, którym nie 
starczało już energii, zaszywali się w swoich namiotach i spali 
jak susły by następnego dnia rano wstać, zjeść, takie samo co 
dzień, angielskie śniadanie i ruszyć znów przed siebie…

Dlaczego chcesz pojechać na Jamboree do Szwecji w 
2011 roku?

Chcesz pojechać (niekoniecznie jako ratownik), bo chcesz 
poznać mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy myślą tak samo 
jak ty. Chcesz przeżyć największą przygodę swojego życia, 

naładować swoje harcerskie aku-
mulatory. Chcesz zobaczyć, że tak 
naprawdę świat jest bardzo ma-
ły…

Tekst i zdjęcie: ćwik Tomasz Mizerski

 
iX ogólnopolskie zaWody zhp  
W RatoWniCtWie

Tegoroczne zawody w wyniku konkursu zostały zloka-
lizowane w stolicy Podlasia. Głównym organizatorem 
zawodów była Harcerska Grupa Ratownicza “Biały-

stok”, komendantem phm. Tomasz Gintowt, szef grupy. Ol-
brzymia popularność zawodów sprawiła, że należało ograni-
czyć liczbę uczestników, dlatego przyjęto wyłącznie patrole, 
które zgłosiły się w terminie, co stanowiło rekordową jak do-
tąd liczbę dwudziestu siedmiu ekip.

Piątek integracyjno-ratowniczy
Imprezę rozpoczęło zakwaterowanie w szkole i spotkanie 

integracyjne, zupełnie nietypowe jak na połowę września, po-
nieważ zorganizowane na lodowisku, gdzie każdy z uczestni-
ków zawodów mógł popisać się umiejętnościami jazdy figu-
rowej na łyżwach.

Wieczornych wrażeń przygotowano więcej, po odprawie 
wybrani przedstawiciele patroli zmierzyli się z pytaniami te-
stu teoretycznego, poświeconego podstawom ratownictwa, 
inni uczestniczyli w nocnej grze ratowniczej, zorganizowanej 
na wielopoziomowym parkingu w centrum miasta. Panujący 
na miejscu chaos, brak oświetlenia, trudności w dowodzeniu 
i podejmowaniu kluczowych decyzji nie ułatwiały i tak trud-
nego zadania, mimo to ratownicy znakomicie poradzili sobie 
z ewakuacją poszkodowanych z rozbitych, poprzewracanych 
i dziwnie ustawionych samochodów. Na tym zmagania dnia 
pierwszego się zakończyły, aby już od sobotniego poranku re-
alizować zadania na trasie podstawowej i zaawansowanej. 
 
Sobota – dzień pełen wrażeń

Na patrole czekały liczne wypadki, nieoczekiwane zdarze-
nia, sytuacje, z którymi musieli sobie poradzić. Wszyscy na-
tknęli się na wypadek samochodowy w tunelu, gdzie przy 
współpracy z Policją i Pogotowiem Ratunkowym należało 
udzielić pomocy poszkodowanym.

 
Ratownicy na trasie podstawowej udzielali też pomocy dzie-
cku, które zadławiło się cukierkiem, osobie pobitej w przej-
ściu podziemnym, dziewczynie w akademiku, usiłującej po-
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pełnić samobójstwo oraz porażonemu prądem elektrycznym 
w ciemnej piwnicy.

Kolejne zadania to m.in. resuscytacja z użyciem AED w Fil-
harmonii i na miejskiej pływalni, udzielenie pomocy nieuważ-
nemu stolarzowi z amputowaną ręką czy rowerzyście, zjeż-
dżającemu ze schodów.

Zawodnicy poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami 
doskonale, najlepsi okazali się członkowie “Patrolu o wdzięcz-
nej nazwie”. Warto też zwrócić uwagę, na wyróżnienie, jakie 
przyznano Harcerskiemu Klubowi Ratowniczemu z Krosna 
– otrzymali oni puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Białymstoku dla najbezpieczniejszego patrolu, jako jedy-
ni na swojej trasie nie popełnili żadnego błędu krytycznego. 

Trasa zaawansowana również obfitowała w niespodzian-
ki, ratownicy udzielali pomocy mechanikowi samochodo-
wemu, który wpadł do kanału w garażu, pobitemu męż-
czyźnie, który został wrzucony do pojemnika ze śmieciami 
czy studentowi, który po kilkunastu godzinach poszukiwań 
został odnaleziony nieprzytomny i wychłodzony w rurze, 
przez którą przepływa rzeczka. Ponadto należało udzielić 
pomocy młodemu mężczyźnie, który uczestniczył w turnie-
ju rycerskim i został ugodzony mieczem w klatkę piersiową.  
 
Ciekawe zadania odbyły się w okolicach białostockiego ryn-
ku, gdzie ratownicy mieli za zadania nauczyć kilku przechod-
niów podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, natomiast 
w tym samym czasie sprawdzano skuteczność działań ratow-
niczych jednego z członków patrolu na fantomie podłączo-
nym do komputera. Jeszcze inny członek patrolu przez tele-
fon musiał udzielić właściwych instrukcji osobie, która miała 
prowadzić BLS.

Realizacja zadań stanowiła dla ratowników duże wyzwanie, 
ich działanie zostało ocenione przez sędziów bardzo wyso-
ko. Nie innego zdania był mł. bryg. Wojciech Nartowicz – na 
zawodach sędzia na jednym z punktów, na codzień dowód-
ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. “Chciałbym mieć takich 
strażaków, jak Wy” - usłyszeli od niego harcerscy ratownicy. 
Takie słowa z ust fachowca to dla nas duże wyróżnienie.

Najwyżej ocenieni zostali przedstawiciele poznańskiej firmy 
MedAID, za najlepiej zorganizowane działanie w symulowanym 

wypadku drogowym wyróżnienie od Państwowej Straży Pożar-
nej otrzymał patrol Harcerskiej Grupy Ratowniczej Bemowo z 
Warszawy. Zawodom towarzyszył koncert muzyki zorganizo-
wany na sali sportowej w szkole, gdzie byliśmy zakwaterowani.  
 
Niedziela – do zobaczenia za rok

Wręczenie nagród i uroczysty apel, który zaszczycili swo-
ją obecnością: Komendant Chorągwi Białostockiej, Szef Har-
cerskiej Szkoły Ratownictwa, przedstawiciele Policji, PSP, Pre-
zydenta Białegostoku oraz Urzędu Marszałkowskiego i Wo-
jewódzkiego odbył się na dziedzińcu zabytkowego Pałacu 
Branickich – będącego wizytówką Białegostoku. 

Kolejne, X Zawody ZHP w Ratownictwie odbędą się już za 
rok, we wrześniu. Jakie miasto będzie gościć zawodników 
okaże się po rozstrzygnięciu konkursu, który już niebawem 
ogłosi szefostwo HSR.

Tekst i zdjęcie: hm. Mariusz Cyrulewski

koleJne małżeństWa

Na ślubnym kobiercu stanęła niedawno Agnieszka Cie-
siołkiewicz – instruktorka HSR z Lublina.

20 października “tak” powiedzieli sobie Nina Cudna i Kamil 
Makos – wieloletni instruktor HSR i szef Inspektoratu Ratow-
niczo-Medycznego Chorągwi Mazowieckiej.

Młodym parom gratulujemy i życzymy wiele pięknych lat 
na wspólnej drodze życia.

hm. Katarzyna Krawczyk

tosia Już Jest!

Z radością informujemy, że długo oczekiwana nie tylko 
przez rodziców, ale także przez bardzo wielu instruk-
torów HSR Tosia przyszła na świat 5 października 2007 

roku. Szczęśliwej mamie Gosi Nowosad – członkini szefostwa 
HSR serdecznie gratulujemy!

phm. Jakub Sieczko 
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