
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cele wspinaczki: 

 Stawianie sobie wyzwań przez gromady/drużyny 

 Zdobycie tytułu „Zdobywców Szczytów” 

 

Zasady 

 

1. Wspinaczka odbywa się przez cały rok harcerski (od września do sierpnia). 

2. Wspinaczka odbywać się będzie w trzech poziomach: 

 Wspinaczka na Gubałówkę; 

 Wspinaczka na Giewont; 

 Wspinaczka na Rysy. 

3. Dla każdego poziomu wspinaczki obowiązywać będą inne wymagania (im wyżej tym 

trudniej).  

4. We wspinaczce na szczyt uczestniczą wszystkie gromady zuchowe, drużyny 

harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i wielopoziomowe hufca.  

5. Wspinaczkę na szczyt oceniać będzie zespół programowy.  

6. Drużyny, które zaliczyły odpowiedni poziom wspinaczki będą mogły nosić znaczek w 

kształcie koła o średnicy 3 centymetrów z zarysem trzech różnej wysokości szczytów  

w białym kolorze na patce prawej kieszeni. 

7. Na każdym poziomie wspinaczki znaczek będzie w innym kolorze: 

 Zdobywcy Gubałówki będą nosili znaczek granatowy; 

 Zdobywcy Giewontu będą nosili znaczek zielony; 

 Zdobywcy Rysów będą nosili znaczek czerwony.  

8. Gromady/drużyny co roku rozpoczynają swoją wspinaczkę od początku. Jaki szczyt 

zdobędą w danym roku zależy od zrealizowanych zadań. 

9. Gromada/drużyna, która wspięła się na Rysy otrzymuje tytuł „Zdobywcy Szczytów” 

na następny rok harcerski wraz z „gwoździem” na drzewiec proporca. 

10. Niezależnie od zdobytego szczytu, plakietkę można nosić tylko przez następny rok 

harcerski. Gwóźdź na proporcu jako symbol zdobycia Rysów pozostaje na nim, jako 

pamiątka. 

11. Podsumowanie „Wspinaczki na szczyt” odbywać się będzie podczas Harcerskiego 

Startu. 



 

 

 

Wspinaczka na Gubałówkę: 

 

 

 

Aby zdobyć Gubałówkę: 

     gromada/drużyna: 

 liczy minimum 16 członków (w szczególnych przypadkach komenda hufca może 

obniżyć tę liczbę do 12), a wędrownicza minimum 9 członków,  

 posiada barwy, nazwę, obrzędowe powitanie i pożegnanie, 

 zna zasady harcerskiego zachowania, podstawowe zasady musztry indywidualnej i 

zespołowej w szyku drużyny. 

 realizuje program: „Rok Regionów” 

 wszyscy członkowie posiadają regulaminowe mundury  

 uczestniczy w jednej imprezie hufca (minimum 50% członków gromady/drużyny),  

 po 6 miesiącach przynależności do gromady/drużyny każdy zuch/harcerz/harcerz 

starszy/wędrownik jest po obietnicy zuchowej/przyrzeczeniu harcerskim/ma nadany 

naramiennik wędrowniczy. 

 członkowie gromady/drużyny mają otwarte próby na gwiazdki zuchowe/stopnie 

harcerskie.  

 każdy zastęp zdobył pierwszy trop w „Poszukiwaniu Ducha Lasu”  

 regularnie odbywają się zbiórki gromady/drużyny. 

 terminowo opłacane są składki członkowskie.  

 posiada aktualną wizytówkę na stronie hufca  

 

Drużynowy: 

 ma ukończony kurs drużynowych,  

 ma opłacone składki instruktorskie,  

 ma co najmniej otwartą próbę na stopień przewodnika.  

 Prowadzi dokumentację drużyny: plan pracy, plan finansowy, sprawozdanie 

finansowe, ewidencja członków drużyny, rozkazy, meldunki, zgody rodziców lub 

prawnych opiekunów,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wspinaczka na Giewont: 

 

 

 

Aby zdobyć Giewont trzeba sprostać wszystkim wymaganiom wspinaczki na Gubałówkę 

oraz: 

   gromada/drużyna: 

 posiada proporzec,  

 systematycznie relacjonuje wydarzenia w drużynie: w kronice/ na stronie drużyny/ 

blogu. 

 zna zasady harcerskiego zachowania, podstawowe zasady musztry indywidualnej i 

zespołowej w szyku drużyny, szczepu, hufca; potrafi zachować się na apelu. 

 co najmniej 50% członków drużyny uczestniczy w obozie;  

 organizuje imprezy przynajmniej dla drużyny,   

 wzięła udział w organizacji akcji Harcerze Dzieciom 2011 lub innej akcji związanej z 

pracą na rzecz społeczności lokalnej, 

 połowa zastępów doszła co najmniej do trzeciego tropu w „Poszukiwaniu Ducha 

Lasu”.  

 

 

Drużynowy: 

 Bierze udział w co najmniej jednej hufcowej formie doszkalającej 

 ma co najmniej stopień przewodnika  

 uczestniczy w pracach namiestnictwa/zespołu programowego 

 systematycznie pracuje z zastępem zastępowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wspinaczka na Rysy: 

 

 

 

Aby wspiąć się na Rysy – zdobyć tytuł drużyny mistrzowskiej trzeba sprostać wymaganiom 

wspinaczki na Gubałówkę i Giewont oraz: 

    gromada/drużyna: 

 posiada bohatera, i pracuje z nim lub zdobywa bohatera w kampanii bohater,  

 co najmniej jeden zastęp bierze udział w Turnieju Zastępów.  

 co najmniej 50% drużyny tworzy jedną drużynę obozową podczas HAL ma jednolite 

dodatki do munduru (okrycie wierzchnie itp.), lub umundurowanie polowe  

 uczestniczy w jednej imprezie pozahufcowej, 

 100% członków gromady/drużyny ma otwarte próby na gwiazdki/stopnie i 

sprawności, odpowiadające ich poziomowi wiekowemu 

 100% członków należących do gromady/drużyny 2 lata ma gwiazdkę zuchową/stopień 

harcerski zgodny z wiekiem, 

 50% członków drużyny zaliczyło zadanie zespołowe/projekt/znak służby, 

 każdy funkcyjny wziął udział w formie doskonalącej 

 Gromada/drużyna posiada stałych sojuszników  

 

 

Drużynowy: 

 uczestniczył w co najmniej jednej formie doskonalącej pozahufcowej 

 

 

 

 

 

* * * * * 
 

 

Uwagi końcowe: 

 

Zespół programowy oceniający wspinaczkę gromad i drużyn będzie: 

 systematycznie zapoznawał się z dokumentami przysyłanymi do hufca oraz prowadził 

ich rejestr, 

 obserwował gromady/drużyny w czasie uroczystości patriotycznych i imprez hufca, 

 uczestniczył w zbiórkach gromady/drużyny na zaproszenie drużynowego, 

 przeprowadzał rozmowy z drużynowym i członkami jego drużyny, 

 rozmawiał o sukcesach gromady/drużyny w jej środowisku działania. 

 

 


