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Niektórzy cieszą się z ostatnich dni wakacji, inni nie 
mają ich już od miesiąca. Kończy się lato, które w 
każdej dziedzinie harcerskiego życia jest najbar-

dziej intensywnym czasem. Nie inaczej jest z ratownictwem 
– tego lata kolejnych 7 osób dołączyło do grona instrukto-
rów HSR (gratulujemy!), ratownicy pełnili służbę na Zlocie w 
Kielcach (ponad 1000 przypadków), a już dosłownie godzi-
ny pozostały do rozpoczęcia tegorocznych Ogólnopolskich 
Zawodów ZHP w Ratownictwie. Okazji do działania w HSR 
jednak w najbliższym czasie nie zabraknie. Przed nami du-
że wyzwanie, jakim jest wspólna akcja Europejską Funda-
cją Honorowego Dawcy Krwi, a już w grudniu instruktorzy 
HSR wybierają swojego nowego szefa. Mam przyjemność 
przedstawić w naszym miesięczniku chyba najdłużej wycze-
kiwaną informację ostatnich lat – ukazała się pierwsza część 
poradnika pierwszej pomocy i ratownictwa stworzonego 
przez HSR. Szef HSR mówi 
o nim jako naszym najnow-
szym dziecku, co prawda z 
długiej, bo prawie dziesię-
cioletniej ciąży (nad porad-
nikiem w HSR pracuje się na-
prawdę od dawna). I o prze-
szłości i o tym co przed nami 
w tym numerze “Harcerskie-
go Eskulapa”. Zapraszam do 
lektury.

pwd. Jakub Sieczko 
Redaktor Naczelny
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Dawka humoru

Psychiatra bada pacjenta za pomocą testu, czytając:
- Ostatniej niedzieli był straszliwy wypadek drogowy. 

Motocyklista został rozjechany przez samochód tak nie-
szczęśliwie, że stracił głowę. W chwilę potem motocykli-
sta wstał, podniósł głowę i poszedł do najbliższej apteki, 
żeby przykleić ją do tułowia.

W tym miejscu badany uśmiecha się z niedowierza-
niem.

- Pańska historia nie trzyma się kupy. Przecież apteki 
w niedzielę są zamknięte!
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iNSTRuKToRZy HSR

anna mazurczak

e-mail: 
anna_mazurczak@op.pl
rok urodzenia: 1987
Stopień instruktorski:
przewodniczka
Chorągiew:
Wielkopolska
hufiec: 
Poznań – Stare Miasto
Funkcje w ZHP: 
Drużynowa 68 PDH „Be 
Prepared” im. Gen. Rober-
ta Baden - Powella

 
Uprawnienia i szkolenia ratownicze inne niż „BORM” 
i „Instruktor HSR”: kurs BLS/AED 2007

Życiowe zajęcie: Studentka II roku prawa na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mikołaj łaski

e-mail: mikolajlaski@wp.pl
rok urodzenia: 1987
Stopień instruktorski: 
przewodnik
Chorągiew: 
stołeczna
hufiec: 
Warszawa- centrum
Funkcje w ZHP: 
drużynowy 328 WDHS „Or-
du”

Uprawnienia i szkolenia ratownicze inne niż “BORM” 
i “Instruktor HSR”:  Ratownik Drogowy PZMot 2005, Ra-
townik PCK 2006, BLS-AED status IP 2007

Zajęcie życiowe: student SGGW

O Mnie: jak coś- to zgłoś (gg 7515617)

jacek Mazurczak

e-mail: 
jacek.mazurczak@amne-
sty.org.pl
rok urodzenia: 1987
Stopień instruktorski: 
przewodnik
Chorągiew:  
Wielkopolska
hufiec: 
Poznań - Stare Miasto
Funkcje w ZHP: 
Instruktor Referatu Wę-
drowniczego KCh Wielko-
polskiej, Sztab Wyprawy 
Wędrowniczej

Uprawnienia i szkolenia ratownicze inne niż „BORM” 
i „Instruktor HSR”: BLS-AED (2006,2007)

Zajęcie życiowe: Politologia na UAM i zbawianie świata 
w Amnesty International :D

urszula Drągowska

e-mail: 
ula.dragowska@hgr.pl
rok urodzenia: 1988
Stopień instruktorski:
przewodnik
Chorągiew: białostocka 
hufiec:  Białystok
Funkcje w ZHP: 
przyboczna 3 BDH „Rota”
Nr instruktorski HSR: 338

 
Uprawnienia i szkolenia ratownicze inne niż “BORM” 
i “Instruktor HSR”:  KSRG 2006, BLS/AED 2006, instruktor-
ski BLS/AED 2007, OZOR 2006, 20h szkolenie GOPR

Życiowe zajęcie:  Studentka I roku na kierunku ratownictwo 
medyczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

O Mnie: hmmm co o mnie?? Myślę, że pozytywnie zakręco-
na, komunikatywna i co najważniejsze z pasją, wielką pasją, 
którą jest ratownictwo  co bym mogła jeszcze o sobie powie-
dzieć hmmm? Uwielbiam grać w koszykówkę, podróżować, 
interesuję się historią – szczególnie II wojny światowej. Moje 
życie jest zawsze na wysokich obrotach, gdyż uwielbiam jak 
dużo się dzieje wokół mnie, kocham wyzwania i spontaniczne 
wyjazdy no to chyba tyle o mnie

iNSTRuKToRZy HSR
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Mikołaj kaziMierski

Nick/pseudonim: 
Miki, Kermit, Mikos, Zastępowy
Twój e-mail: 
miki2121@poczta.onet.pl
rok urodzenia: 1981
Stopień instruktorski:
przewodnik
Chorągiew:  Stołeczna
hufiec: Piastów

Funkcje w ZHP: Komendant Szczepu, Członek Komendy 
Hufca, zastępowy zastępu „Sikorki”

Uprawnienia i szkolenia ratownicze inne niż “BORM” 
i “Instruktor HSR”:  BLS/AED [2007], ratownik KSRG [2006], 
ratownik drogowy PZMot.

Zajęcie życiowe: Studiuję historię na UW

O Mnie: Lubię i uskuteczniam sporty walki, turystykę pieszą, 
prawdziwe harcerzowanie [wpływ M.Łaskiego], pływanie, 
ksiązki historyczne, czasopisma o wojsku, czasami wspinacz-
ka i góry. Gry strategiczne.

Michał skoczyński

Nick/pseudonim: Rzaba
Twój e-mail: 
drużynowy_243@o2.pl
Twój rok urodzenia: 1985
Twój stopień instruktorski: 
przewodnik
Twoja chorągiew:  
Stołeczna
hufiec: Warszawa Centrum
Funkcje w ZHP: 
kwatermistrz szczepu, druży-
nowy wędrowniczy

Nr instruktorski HSR: 486
 
Uprawnienia i szkolenia ratownicze inne niż „BORM” 
i „Instruktor HSR”:  Kurs BLS-AED ERC (listopad 2005, li-
stopad 2006), Kurs instruktorski BLS-AED (listopad 2005, li-
stopad 2006), Kurs Heartsaver AED AHA (lipiec 2006), Kurs 
ratownika drogowego PZMOT (luty 2005), Kurs strażaka-
ratownika KSRG (grudzień 2006), Kurs pierwszej pomocy 
FALCK (2004)

O Mnie: to nie koniczynki przynoszą szczęście, to 
szczęście przynosi koniczynki

łukasz szyMczyszyn

Nick/pseudonim: 
wiaderny
e-mail: survi@wp.pl
rok urodzenia: 1983
Chorągiew:  opolska
hufiec: 
Kędzierzyn- Koźle
Funkcje w ZHP: 
członek HGR „Opole”

 
Uprawnienia i szkolenia ratownicze inne niż “BORM” 
i “Instruktor HSR”: KSRG r.2005, ratownik medyczny r.2007, 
IP BLS-AED r.2005, ACLS r.2007.

Zajęcie życiowe: Student Akademii Medycznej w Bydgosz-
czy oraz praca w zawodzie wyuczonym. 

O Mnie: bo ja wiem co???

Motywacja Do końca świata  
czyli refleksje pokursowe

Jak dobrze być budzonym, motywowanym, karmionym, 
uczonym, czasem nawet karconym… jak dobrze być kur-
santem ten tylko o tym wie, kto tego sam spróbował i sam 

kursantem był!

Pomimo tego, że mój kurs instruktorski HSR rozpoczęłam z 
trzydniowym opóźnieniem, przyjeżdżając na niego wprost z 
obozu mojej drużyny, pomimo tego, że przeklinałam w duchu 
swoją decyzję o wyjeździe, pomimo tego, że nawet nie wie-
działam gdzie dokładnie na mapie znajduje się Biały Bór, za-
raz po przyjeździe poczułam, że znalazłam się we właściwym 
miejscu i z najwłaściwszymi na świecie ludźmi. Od razu pode-
szło do mnie 10 kursantów, wszyscy naraz opowiedzieli z cze-
go się śmieją, gdzie mam spać i że będę zjeżdżać ze swojej ka-
nadyjki.

Nie sposób opisać jedynej w swoim rodzaju atmosfery kur-
su, nie sposób poczuć smaku herbaty, klejących się oczu na 
wykładach, zimnej wody w jeziorze, nie sposób usłyszeć głoś-
nej muzyki budzącej nas każdego ranka, zrozumieć dlaczego 
śmialiśmy się z naszej gry w siatkówkę.

Najbardziej podobało mi się, że znalazłam takich ludzi, ta-
kich instruktorów ZHP, z którymi czuję, że mogłabym zrobić 
wszystko i oni to wszystko bardzo chętnie zrobią. Organizu-
jemy zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieciaków z sąsiedniej 
koloni? OK. Raz-dwa i już wszystko gotowe.  Znalazłam ludzi, 
którzy potrafią tak zmotywować, tak kształcić, że zmiany w 
naszych głowach, w naszych zachowaniach działy się na na-

iNSTRuKToRZy HSR
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szych oczach. Przez dwa tygodnie świetnie się bawiliśmy (na 
tych wszystkich imprezach pełnych ciasta i chipsów!),  zasta-
nawialiśmy się nad sobą, staraliśmy się ze wszystkich sił, żeby 
zostać instruktorem Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, zostać 
takim właśnie instruktorem jak nasza kursowa kadra.

Przyjeżdżałam na kurs z przekonaniem, że instruktorzy HSR 
to nieokiełznana banda zarozumiałych ratowników, a wyjeż-
dżałam z telefonem pełnym nowych numerów telefonu do 
fantastycznych ludzi z całej Polski, motywacją do działania w 
HSR do końca świata, no i pewnie trochę zadartym nosem …

pwd. Anna Mazurczak

staż na klasę “a”

Podczas tegorocznego kursu instruktorskiego Robert 
Latacz ze Śląska i Jakub Sieczko z Warszawy (obaj są 
szefami chorągwianych inspektoratów ratowniczych) 

zaliczyli staż na klasę instruktorską “A”. Po spełnieniu pozo-
stałych wymagań (stopień podharcmistrza i odznaka kadry 
kształcącej) stażyści dołączą do grona osób z najwyższą klasą 
instruktorską w Harcerskiej Szkole Ratownictwa.

hm. Katarzyna Krawczyk

SPRZymiERZEŃCy

krewniacy to też My

Wspólnie z Europejską Fundacją Honorowego Daw-
cy Krwi przygotowujemy propozycje programo-
wą dla drużyn wszystkich grup wiekowych. Pro-

pozycja swój finał będzie miała już 11 listopada. Przesłaniem 
jej będzie nowy wymiar patriotyzmu, taki, w którym stawia-
my na zrobienie czegos dobrego dla drugiego człowieka. W 

dodatku czegoś konkretnego, bo 
dajemy krew. HSR i Krewniacy ra-
zem będą namawiać do oddawa-
nia krwi i do tworzenia warunków 
do tego, by inni mogli ją oddawać. 
Szczegóły juz niedługo na stronie www.hsr.pl  A Was juz dziś 
zachęcamy do włączenia sie do tej akcji.

hm. Katarzyna Krawczyk

raDa prograMowa rozszerzona

Podczas spotkania 17 września 2007 roku hm. Katarzy-
na Krawczyk zaprosiła do zasiadania w Radzie Progra-
mowej Harcerskiej Szkoły Ratownictwa dr. hab. med.

Tomasza Łazowskiego – prezesa Mazowieckiego Oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
adiunkta w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Aka-
demii Medycznej w Warszawie. Z przyjemnością informuje-
my, że Pan Docent zaproszenie przyjął.

pwd. Jakub Sieczko

 

RATowNiCTwo

ice – in case of eMergency

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, 
którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrot-
nie napotykają na trudności, kiedy muszą skontakto-

wać się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Włoskie 
media, po przeprowadzonych rozmowach z pracownika-
mi służb ratowniczych - zaproponowały, abyśmy w specjal-
ny sposób oznakowali w swojej komórce numer - pod któ-
rym to w nagłych wpadkach można byłoby skontaktować się 
z bliskimi poszkodowanych. 

SPRZymiERZEŃCy
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Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmio-
tem, który można przy nich znaleźć. Szybki kontakt pozwolił-
by na uzyskanie takich informacji jak grupa krwi, jakie przyj-
mują leki, czy cierpią na jakieś choroby, czy są alergikami...  
 
Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie 
umieścił na liście kontaktów - osobę, z którą trzeba się skon-
taktować w nagłych wypadkach. Lista kontaktów w na-
szych telefonach - zwykle jest bardzo długa i nie wiado-
mo kogo w pierwszej kolejności powinniśmy powiadomić.  
 
Według włoskich ratowników, międzynarodowy skrót 
pod którym można byłoby umieścić taki numer to: ICE 
(=in Case of Emergency) tzn. w nagłym wypadku.  
Takie oznakowanie uprościłoby pracę wszystkim służbom ra-
towniczym. Gdyby ktoś chciał umieścić więcej osób w swo-
im telefonie mógłby je oznaczyć w następujący sposób: ICE1, 
ICE2, ICE3, itd. 

 
Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje - a może być 
bardzo użyteczny. Przecież dzisiaj prawie każdy dysponuje te-
lefonem komórkowym.

 
Za portalem ratmed.pl

wiEŚCi Z iNSPEKToRATÓw

Mistrzostwa w chorągwi stołecznej

Dnia 6 października 2007 
roku harcerscy ratowni-
cy z Chorągwi Stołecznej 

staną do rywalizacji w VI Chorąg-
wianych Mistrzostwach Ratow-
niczych. Tym razem Mistrzostwa 
odbędą się w podwarszawskiej 
Zielonce. Zapraszamy serdecznie 
– szczegółowych informacji szu-
kajcie na stronie www.stolecz-
na.zhp.pl/irm. 

pwd. Jakub Sieczko

wyDARZENiA

poraDnik już jest

Odkąd pamiętam w Harcerskiej Szkole Ratownictwa plano-
waliśmy wydanie poradnika pierwszej pomocy. W 2002 ro-
ku ruszył wreszcie projekt „poradnik”, w którym szef projek-
tu Mateusz Moryto skoordynował wszystkie nasze działania 

tak, że efektem ich stało się blisko 800 stron napisanych roz-
działów poradnika. Jednak materiał już napisany musiał znów 
zaczekać. W 2006 roku zrealizowaliśmy projekt „Harcerska 
Szkoła Ratownictwa – uczymy ratować życie” sfinansowa-
ny przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i jednym z efek-
tów tego projektu jest pierwszy zeszyt poradnika. Zupełnie 
nowy, świeży pierwszy zeszyt „poradnika pierwszej pomocy 
i ratownictwa” wpięty w praktyczny segregator, trafi do Was 
przy najbliższej okazji. Pierwsze egzemplarze zostaną rozda-
ne już na Zawodach w Białymstoku. Teraz nie pozostaje nam 
nic innego jak życzyć miłej lektury i krótkiego oczekiwania na 
kolejne zeszyty.

hm. Katarzyna Krawczyk

iiiV zjazD zhp – służba MeDyczna

Na nadzwyczajnym Zjeź-
dzie ZHP, który 9 wrześ-
nia 2007 odbył się w 

Bydgoszczy nie zabrakło zabez-
pieczenia medycznego, które 
zapewnili instruktorzy Harcer-
skiej Szkoły Ratownictwa. Służ-
bę pełnili tam hm. Mariusz Cy-
rulewski, phm. Tomasz Gintowt, 
phm. Grzegorz Sagan i pwd. Ja-
kub Sieczko.

pwd. Jakub Sieczko

ciężej niż w karetce

Artykuł ukazał się w polowym numerze magazynu wę-
drowniczego “Na tropie” podczas Zlotu ZHP Kielce 2007.

Z każdego harcerskiego wyjazdu zostają w pamięci 
obrazy. Pewnie wielu z Was zapamięta z Kielc zajęcia 
programowe, wieczorne rozmowy z przyjaciółmi czy 

koncerty i spotkania, w których uczestniczyliście. Mnie tego-
roczny Zlot ZHP będzie kojarzył się z obrzękami, skręceniami, 
skrzynką z lekami i dziesiątkami czerwonych gardeł.

Wieczór to czas największego natłoku w zlotowym ambu-
latorium i właśnie wtedy trafiają do nas najcięższe przypad-
ki. To właśnie około 21:00 do szpitala wysłalismy 10-latka, któ-
ry zatruł sie oparami z rozbitego fluorescencyjnego światła, 
wczoraj też około tej pory udzieliliśmy pomocy 17-latkowi ze 
złamaniem otwartym. Ratowniczy chleb powszedni to jednak 
coś zupełnie innego.

wiEŚCi Z iNSPEKToRATÓw
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Tomek wyjął już kilkadziesiąt kleszczy, a Mikołaj spytany 
o to, ile razy mierzył w  ambulatorium ciśnienie odpowiada: 
“No nie wiem. Milion?”. Tutaj toczy się zupełnie osobne życie, 
nie mieszczące się w głównym nurcie zlotowych wydarzeń. 
W ambulatorium mamy jedyne w swoim rodzaju echo tego 
głównego nurtu. Efektem ulewy na apelu i Mszy zlotowej są 
wspomiane już czerwone gardła, gniazda os, których jednego 
dnia strażacy zlikwidowali 12, skutkują zużyciem już kilku opa-
kowań preparatu Fenistil, a krytykowana przez wielu zlotowa 
dieta sprawiła, że do kwartetu standardowych przypadków 
“osa, gardło, kleszcz, zasłabnięcie” dołączył “brzuch” (krokie-
ty?).

 

Przed zlotowym ambulatorium klimat przypomina trochę iz-
bę przyjęć typowego polskiego szpitala. W kolejce w ocze-
kiwaniu na przyjęcie przez jednego z pięciu ratowników po-
szkodowani wymieniają się informacjami o stanie zdrowia, a 
od czasu do czasu zjawi się ktoś robiący awanturę o to, że 
jeszcze nie został obejrzany przez lekarza. Poszkodowani są 
jednak w ogromnej większkości zadowoleni z opieki, którą tu 
otrzymują. Olga z Chorzowa, która po zasłabnięciu trafiła do 
punktu medycznego mówi: Jestem zaskoczona, że zajęto się 
mną tak szybko. 

 
W ambulatorium pracuje 16 osób z różnych stron Polski. To 
pięciu ratowników medycznych, pielęgniarka, położna, stu-
dent V roku medycyny, instruktorzy Harcerskiej Szkoły Ra-
townictwa i ratownicy ZHP. Punkt medyczny pracuje całodo-
bowo, a kolejki przed nim znikają tylko między 1 w nocy, a 6 
rano. Bartek Wojewódka – szef HGR “Krosno” i dyplomowa-
ny ratownik medyczny na co dzień pracuje w pogotowiu ra-
tunkowym: Roboty na Zlocie jest dużo więcej niż w karet-
ce reanimacyjnej. Inaczej wyobrażałem sobie urlop. – mó-
wi śmiejąc się. Wszyscy podkreślają, że warunki nie należą do 
najłatwiejszych, ale zaraz dodają, że razem pracuje im się bar-
dzo dobrze. 

 
Jest ekipa. Jestem bardzo zadowolony z zaangażowania i 
wytężonej pracy ratowników z Harcerskiej Szkoły Ratowni-
ctwa, którzy codziennie zajmują się około 200 poszkodowa-
nymi. - mówi Mariusz Cyrulewski, szef zabezpieczenia me-
dycznego. Świetnie, że naszym działaniom towarzyszy ra-
dość i niesiemy pomoc z prawdziwą przyjemnością Będzie o 
czym opowiadać wnukom.- dodaje.

pwd. Jakub Sieczko

100 lat na nowej DroDze życia

Tego samego dnia – 8 września 2007 roku dwoje in-
struktorów HSR w dwóch różnych miejscach Polski 
stanęło na ślubnym kobiercu. Gratulujemy i życzymy 

wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia Joannie Brzu-
stowskiej z Chorągwi Mazowieckiej i Jarosławowi Dziechowi 
z Chorągwi Śląskiej.

w imieniu instruktorów HSR 
hm. Katarzyna Krawczyk

Następny numer “Harcerskiego Eskulapa” ukaże się 20 
października 2007. Na materiały do niego czekam do 10 
października.

pwd. Jakub Sieczko

wyDARZENiA


