WARTA – s³u¿ba pe³niona zwykle na obozie przez harcerzy, której celem jest pilnowanie
terenu obozu; wbrew pozorom warta ma znaczenie g³ównie wychowawcze. Warta honorowa – stra¿ honorowa pe³niona zazwyczaj podczas oficjalnych uroczystoœci, np. przy pomniku.

HARCERSKO-POLSKI

MINIS£OWNIK

Dodatek do numeru 2/2006
miesiêcznika instruktorów ZHP
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FINKA – krótki nó¿ z zakrzywionym ostrzem, noszony przy pasie harcerskim, nó¿ fiñski.
G£ÓWNA KWATERA ZHP – zarz¹d ZHP; liczy 7 osób, dzia³a pod kierunkiem Naczelnika
ZHP. Potocznie: tak¿e okreœlenie siedziby w³adz naczelnych ZHP w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6.

WÊDROWNICY – cz³onkowie ZHP w wieku 16–25 lat.
ZAPA£KA – rurka, zwykle aluminiowa, tworz¹ca boczne rusztowanie namiotu dziesiêcioosobowego (patrz: dziesi¹tka).
ZASTÊP – kilkuosobowa grupa harcerzy, wykonuj¹ca razem zadania podczas zbiórki, rajdu
i na obozie, której przewodzi zastêpowy.
ZASTÊPOWY – harcerz stoj¹cy na czele kilkuosobowej grupy harcerzy (zastêpu).
ZBIÓRKA – cykliczne, tematyczne spotkanie okreœlonej grupy cz³onków ZHP, np. zbiórka
dru¿yny harcerskiej, zbiórka gromady zuchowej. Zbiórka gromady odbywa siê zwykle raz
w tygodniu i trwa ok. 1,5 godziny, zbiórka dru¿yny – modelowo raz na kilka tygodni, zbiórka
zastêpu – modelowo raz w tygodniu.
ZUCHY – cz³onkowie ZHP w wieku 6–10 lat.

GROMADA ZUCHOWA – podstawowa jednostka organizacyjna w ZHP skupiaj¹ca 15–25
zuchów; sk³ada siê z kilku szóstek.
GWIAZDKA ZUCHOWA – okreœlenie stopnia „wtajemniczenia” zucha. W ZHP s¹ trzy gwiazdki: zuch ochoczy, sprawny i gospodarny; ich nazwy najlepiej charakteryzuj¹ poziom, jaki
musi osi¹gn¹æ zuch, aby zdobyæ kolejn¹ gwiazdkê. Zuch zdobywa gwiazdki po kolei, realizuj¹c zadania ustalone wczeœniej z dru¿ynowym. Na znak zdobycia gwiazdki odnawia swoj¹
Obietnicê Zucha, a na mundurze zak³ada pod znaczkiem zucha, na pasku w barwach gromady, bia³¹ gwiazdkê.
HARCERZE – cz³onkowie ZHP w wieku 10–13 lat.
HARCERZE STARSI – cz³onkowie ZHP w wieku 13–16 lat.
HARCMISTRZ – najwy¿szy (trzeci) stopieñ instruktorski, oznaczany na mundurze czerwon¹ podk³adk¹ pod krzy¿em harcerskim.
HUFIEC – jednostka organizacyjna ZHP obejmuj¹ca gromady zuchowe, dru¿yny i szczepy
dzia³aj¹ce najczêœciej na terenie jednej miejscowoœci, dzielnicy miasta lub gminy. Na czele
hufca stoi komendant hufca.
INSTRUKTOR ZHP – cz³onek ZHP w wieku min. 16 lat, który ma wiedzê i umiejêtnoœci
potrzebne do wychowania i opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹. Instruktorem ZHP zostaje siê po
zrealizowaniu próby instruktorskiej i z³o¿eniu Zobowi¹zania Instruktorskiego. Instruktorzy

SPRAWNOŒÆ HARCERSKA – zdobyta i udowodniona dzia³aniem umiejêtnoœæ, któr¹ harcerz potrafi pos³u¿yæ siê w razie potrzeby; przyznanie sprawnoœci jest uznaniem umiejêtnoœci harcerza w danej dziedzinie. Zdobyte sprawnoœci harcerskie oznacza siê kolorowymi
okr¹g³ymi emblematami na prawym rêkawie munduru.
SPRAWNOŒÆ ZUCHOWA – zdobyta przez zucha i udowodniona dzia³aniem umiejêtnoœæ,
wiedza. Sprawnoœci zuchy zdobywaj¹ indywidualnie i ca³¹ gromad¹. Zdobywaj¹c sprawnoœci zespo³owe na zbiórkach gromady, zuchy bawi¹ siê (np. w listonoszy, leœników, podró¿ników, Indian) i przez zabawê w kogoœ lub w coœ zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci i wiedzê.
Sprawnoœci indywidualne zuchy zdobywaj¹ samodzielnie, realizuj¹c kilka zadañ dotycz¹cych zwykle swoich zainteresowañ (np. mistrz gier i zabaw). Zdobyte sprawnoœci zuchowe
oznacza siê kolorowymi trójk¹tnymi emblematami na prawym rêkawie munduru zucha.
STATUT ZHP – najwy¿szy rang¹ dokument wewnêtrzny ZHP, okreœlaj¹cy najwa¿niejsze
zasady funkcjonowania ZHP.
STOPIEÑ HARCERSKI – okreœlenie poziomu wiedzy, umiejêtnoœci i wyrobienia harcerskiego harcerzy. Stopnie zdobywa siê realizuj¹c zadania okreœlone w programie próby na stopieñ. Stopnie oznacza siê na naramiennikach munduru oraz na krzy¿u harcerskim. W ZHP
istnieje szeœæ stopni harcerskich:
– ochotniczka/m³odzik – oznaczenie: jedna belka
– tropicielka/wywiadowca – oznaczenie: dwie belki
– pionierka/odkrywca – oznaczenie: jedna krokiewka, dodatkowo srebrna lilijka nabita na
krzy¿u harcerskim
– samarytanka/æwik – oznaczenie: dwie krokiewki, dodatkowo z³ota lilijka na krzy¿u harcerskim
– harcerka orla/harcerz orli – oznaczenie: jedna gwiazdka, dodatkowo z³ote: lilijka i okr¹g
na krzy¿u harcerskim
– harcerka Rzeczypospolitej/harcerz Rzeczypospolitej – oznaczenie: dwie gwiazdki, dodatkowo z³ote: lilijka, okr¹g i wieniec na krzy¿u harcerskim.

Pozytywne odbycie próby na stopieñ instruktorski (trwaj¹cej zwykle 1–2 lata) jest warunkiem zdobycia stopnia instruktorskiego. Stopnie instruktorskie przyznaje komendant hufca
lub chor¹gwi albo Naczelnik ZHP na wniosek odpowiedniej komisji stopni instruktorskich.
KR¥G (kr¹g przyjaŸni) – obrzêd koñcz¹cy harcerskie spotkanie, któremu towarzyszy obrzêdowa pieœñ.
KR¥G RADY – obrzêdowa czêœæ zbiórki zuchów, podczas której wszyscy – zuchy i kadra
gromady zuchowej – decyduj¹ o najwa¿niejszych sprawach gromady, jak np. przyznanie
sprawnoœci, wydatkowanie funduszy gromady, nagradzanie zuchów.
KWATERKA – grupa wykonuj¹ca podstawowe prace logistyczne na kilka dni przed rozpoczêciem obozu harcerskiego.
KWATERMISTRZ – doœwiadczony harcerz b¹dŸ instruktor zajmuj¹cy siê sprawami gospodarczymi, sprzêtowymi w danej jednostce harcerskiej lub na obozie.
LILIJKA – tradycyjny symbol harcerski w kszta³cie lilii, noszony m.in. na nakryciu g³owy.
NIEPRZETARTY SZLAK – ruch w ZHP pracuj¹cy z dzieæmi niepe³nosprawnymi, sposób
pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi w ZHP.
NIEZBÊDNIK – zestaw turystyczny sk³adaj¹cy siê z ³y¿ki i widelca spiêtych razem.
NS – 1. potoczne okreœlenie namiotu o wysokoœci ponad 2 m, pó³kolistego, z okr¹g³ymi
oknami; u¿ywanego na obozach harcerskich do celów mieszkalnych oraz magazynowych.
2. skrót, zobacz: Nieprzetarty Szlak.
OBIETNICA ZUCHA – najwa¿niejszy dla zucha, uroczysty obrzêd, podczas którego zuch
wypowiada s³owa Obietnicy Zucha i otrzymuje znaczek zucha.

ALARM MUNDUROWY – sygna³ lub rozkaz wzywaj¹cy np. obóz lub dru¿ynê do jak najszybszego stawienia siê w wyznaczonym miejscu w pe³nym umundurowaniu. Alarm pozwala zebraæ siê szybko w wyj¹tkowej sytuacji, a tak¿e uczy karnoœci oraz utrzymywania porz¹dku
(zw³aszcza na obozie).
BISZKOPT – ¿artobliwe okreœlenie harcerza, który jest pierwszy raz na obozie.
CHOR¥GIEW – jednostka organizacyjna ZHP, która obejmuje hufce na terenie jednego
województwa (wyj¹tek: Chor¹giew Sto³eczna ZHP, która dzia³a w granicach dawnego województwa sto³ecznego, oraz inne, pojedyncze przypadki niewielkich zmian terytorialnych).
CZUJ! – tradycyjne pozdrowienie zuchów.
CZUWAJ! – tradycyjne pozdrowienie harcerskie.
DRUH/DRUHNA – zwyczajowe okreœlenie harcerza czy instruktora, stosowane zw³aszcza
przy zwracaniu siê do siebie (np. druhu Piotrze) lub mówieniu o innym harcerzu lub instruktorze (np. druhna Ewa powiedzia³a…).

CZÊSTO SPOTYKANE SKRÓTY
·
·
·
·
·
·

hm. – patrz: harcmistrz
HO – harcerz orli/harcerka orla – pi¹ty stopieñ harcerski
KSI – patrz: komisja stopni instruktorskich
phm. – patrz: podharcmistrz
pwd. – patrz: przewodnik
WAGGGS – Œwiatowa Organizacja Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl
Guides and Girl Scouts), której ZHP jest cz³onkiem
· WOSM – Œwiatowa Organizacja Ruchu Skautowego (The World Organization of the
Scout Movement), której ZHP jest cz³onkiem
· ZHP – Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, najwiêksza organizacja harcerska w Polsce, liczy
ok. 140 tys. cz³onków
· ZHR – druga co do wielkoœci organizacja harcerska w Polsce, liczy 11–15 tys. cz³onków

DRU¯YNA – podstawowa jednostka organizacyjna w ZHP, sk³ada siê z kilku zastêpów;
liczy œrednio 15–25 harcerzy. Na czele dru¿yny stoi dru¿ynowy. Dru¿ynê, w sk³ad której
wchodz¹ zuchy, nazywamy gromad¹ zuchow¹.
DRU¯YNOWY – instruktor harcerski kieruj¹cy dru¿yn¹ lub gromad¹ zuchow¹, który ma
wiedzê i umiejêtnoœci potrzebne do wychowania i opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹.
DZIESI¥TKA (inne okreœlenie: „dycha”) – potoczne okreœlenie namiotu o podstawie 4x5 m
i wysokoœci 2 m, zasadniczo przeznaczonego dla 10 osób, powszechnie u¿ywanego na
obozach harcerskich, choæ zwykle œpi w nim na obozie 5-7 osób. „Wysoka dziesi¹tka” –
namiot wy¿szy od „dziesi¹tki” o 25 cm.

zdobywaj¹ stopnie instruktorskie (zobacz): przewodnik (oznaczany na mundurze granatow¹ podk³adk¹ pod krzy¿em harcerskim), podharcmistrz (podk³adka zielona) i harcmistrz
(podk³adka czerwona).
ISKRA (iskierka, iskra przyjaŸni) – zwyczaj harcerski stosowany w harcerskim krêgu: prowadz¹cy (np. dru¿ynowy) puszcza „iskrê”, która polega na uœciœniêciu d³oni stoj¹cej w krêgu obok
osoby; po otrzymaniu „iskry” ka¿da osoba musi uœcisn¹æ d³oñ kolejnej osoby, w ten sposób
„iskra” zatacza ca³e ko³o, wracaj¹c do prowadz¹cego; przekazywanie odbywa siê w ciszy, czasami w momencie uœciœniêcia d³oni wypowiada siê harcerskie pozdrowienie „Czuwaj!”.
KANADYJKA – sk³adane ³ó¿ko polowe z p³ótna rozci¹gniêtego na drewnianym stela¿u.
Kanadyjka jest powszechnie wykorzystywana na obozach harcerskich i koloniach zuchowych.
KANGURKA – nieprzemakalna kurtka z kapturem i kangurz¹ kieszeni¹ na piersi, zak³adana
przez g³owê.
KOMENDA HUFCA – zespó³ instruktorów ZHP, kieruj¹cy prac¹ hufca, któremu przewodzi
komendant hufca.
KOMENDANT – szef jednostki organizacyjnej ZHP: szczepu (komendant szczepu), hufca
(komendant hufca), chor¹gwi (komendant chor¹gwi) lub osoba kieruj¹ca obozem harcerskim (komendant obozu) b¹dŸ koloni¹ zuchow¹ (komendant kolonii).
KOMINEK – forma podobna do ogniska, ale odbywaj¹ca siê w pomieszczeniu zamkniêtym,
przy œwiecach.

STOPIEÑ INSTRUKTORSKI – okreœlenie poziomu wiedzy, dojrza³oœci spo³ecznej i umiejêtnoœci wychowawczych instruktora harcerskiego; w ZHP istniej¹ trzy stopnie instruktorskie:
– przewodnik – oznaczenie: granatowa podk³adka pod krzy¿em harcerskim
– podharcmistrz – oznaczenie: zielona podk³adka pod krzy¿em harcerskim
– harcmistrz – oznaczenie: czerwona podk³adka pod krzy¿em harcerskim
Stopnie instruktorskie przyznaje komendant hufca lub chor¹gwi albo Naczelnik ZHP na
wniosek odpowiedniej komisji stopni instruktorskich.
STRA¯NIK OGNIA – funkcja honorowa pe³niona przez harcerza podczas ogniska harcerskiego; zadaniem stra¿nika ognia jest utrzymywanie ognia – tak aby ognisko nie zgas³o.
SZCZEP – kilka wspó³pracuj¹cych ze sob¹ gromad lub dru¿yn; szczepem kieruje komendant szczepu (szczepowy).
SZNUR FUNKCYJNY – element umundurowania, oznaczaj¹cy pe³nion¹ funkcjê (kolorem
oraz sposobem noszenia), np.:
– sznur br¹zowy – zastêpowy
– sznur zielony – przyboczny
– sznur granatowy – dru¿ynowy
– sznur granatowy noszony z ramienia – zastêpca komendanta szczepu
– sznur granatowy poczwórnie pleciony – komendant szczepu
– sznur srebrny poczwórnie pleciony – komendant hufca.
SZÓSTKA – grupa kilku zuchów, wykonuj¹ca razem zadania podczas zbiórki zuchowej, na
czele z szóstkowym.
SZÓSTKOWY – zuch stoj¹cy na czele grupy kilku zuchów (szóstki zuchowej).

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH (KSI) – zespó³ doœwiadczonych instruktorów, którzy zajmuj¹ siê zatwierdzaniem programów prób na stopnie instruktorskie, monitorowaniem
przebiegu prób oraz ich ocen¹ po zrealizowaniu wszystkich przewidzianych w próbie zadañ.

OBOZNY – osoba pilnuj¹ca porz¹dku i dyscypliny na obozie.
OBÓZ HARCERSKI – kilkutygodniowy wyjazd wakacyjny harcerzy, tradycyjnie do lasu pod
namioty.
OBRZÊDOWOŒÆ – przyjêta na okreœlony czas (np. na okres obozu harcerskiego) konwencja zabawy, pomagaj¹ca w realizacji za³o¿onych celów wychowawczych.
PIERŒCIEÑ – element umundurowania spinaj¹cy chustê.

ŒLEDZ – drewniany lub metalowy klin wbijany w ziemiê, o który zaczepia siê napiêt¹ linkê
rozbitego namiotu.

PRZEWODNIK – pierwszy stopieñ instruktorski, oznaczany na mundurze granatow¹ podk³adk¹ pod krzy¿em harcerskim. Przewodnik jest przygotowany do prowadzenia gromady
lub dru¿yny.
PRZYBOCZNY – starszy harcerz lub instruktor ZHP pomagaj¹cy dru¿ynowemu w prowadzeniu dru¿yny.
PRZYRZECZENIE HARCERSKIE – najwa¿niejszy dla harcerza, uroczysty obrzêd harcerski, podczas którego harcerz wypowiada s³owa Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymuje
krzy¿ harcerski.

PIGU£A – potoczne okreœlenie pielêgniarki, zw³aszcza na obozie harcerskim.
PIONIERKA – pierwsze dni obozu harcerskiego przeznaczone na wykonanie wyposa¿enia
obozowego; tak¿e okreœlenie czynnoœci wykonywania tego wyposa¿enia.

RADA DRU¯YNY – grono sk³adaj¹ce siê zwykle z kadry dru¿yny oraz zastêpowych, które
podejmuje kolegialnie najwa¿niejsze decyzje w dru¿ynie (np. przyznanie sprawnoœci lub
stopni harcerskich).

PODHARCMISTRZ – drugi stopieñ instruktorski, oznaczany na mundurze zielon¹ podk³adk¹
pod krzy¿em harcerskim.

RAJD – jedno- lub kilkudniowa wycieczka harcerska polegaj¹ca na wêdrówce po³¹czonej
ze zwiedzaniem i wykonywaniem ró¿nych zadañ.

PODK£ADKA – kwadratowy kawa³ek filcu w kolorze granatowym, zielonym lub czerwonym,
umieszczany pod krzy¿em harcerskim dla oznaczenia stopnia instruktorskiego.

ROGATYWKA – harcerskie nakrycie g³owy z daszkiem i kwadratowym denkiem, do którego
przypina siê lilijkê.

PODOBÓZ – autonomiczna terytorialnie i programowo jednostka wchodz¹ca w sk³ad obozu
harcerskiego.
PRAWO HARCERSKIE – zbiór najwa¿niejszych zasad obowi¹zuj¹cych wszystkich cz³onków ZHP z wyj¹tkiem zuchów (ich obowi¹zuje Prawo Zucha). Prawo Harcerskie liczy dziesiêæ punktów.

SK£ADKA CZ£ONKOWSKA – kwota pieniê¿na wp³acana do wspólnej kasy ZHP, s³u¿¹ca
pokryciu podstawowych potrzeb organizacji; obecnie wynosi 2 z³ miesiêcznie. Sk³adka
ma w harcerstwie znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale tak¿e wychowawcze (uczenie
systematycznoœci, oszczêdnoœci). Sk³adki w ZHP p³ac¹ wszyscy z wyj¹tkiem cz³onków
Nieprzetartego Szlaku. Obowi¹zek p³acenia sk³adek wynika wprost z ustawy o stowarzyszeniach.

PRAWO ZUCHA – zbiór najwa¿niejszych zasad obowi¹zuj¹cych wszystkie zuchy. Prawo
Zucha liczy szeœæ punktów.

SK£ADNICA HARCERSKA – sklep z umundurowaniem i wyposa¿eniem harcerskim (np.
Sk³adnica Harcerska 4 ¯ywio³y przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie).

