
skautské dovednosti, jako třeba 
první pomoc, a hodně zpíváme za 
doprovodu hudebních nástrojů, hlavně 
při kytaře a posledních pár měsíců 
jeden člen hraje také na ukulele.

Jaké písničky rádi zpíváte? 

Je to směs polských skautských písní, turistic-
kých a námořnických písní. 

Jak vypadá váš skautský tábor? Stavíte si stany, nebo 
spíte na základně?

Na skautský tábor jezdíme na 3 týdny, jen mladší děti 
do deseti let se zdrží jen 2 týdny. Táboříme společně 
s celým střediskem, letos nás bylo mezi 70 – 80 lidmi. 
V Polsku jsou asi nejčastější třítýdenní tábory, ale 
některé oddíly jezdí na dva týdny anebo na kratší 
putovní tábor. Letos jsme měli tábor u jezera na severu 
Polska. Náše středisko je poměrně mladé a ještě 

V letošním ročníku asopisu SKAUT vám 

budeme postupně představovat skautky 

a skauty z různých zemí. Začneme 

hned za humny, v polském

Krakově. O svém 

oddíle nám vypráví 

Andrzej Pałka. 

 Naše velká rodina „Uroczysko“. milujeme pizzu, 

dobrodružství a budování staveb 
ze dřeva.

Jsem Jacek. Hraju počítačové hry a paroduju „unboxing“ na YouTube. můj kanál je Jajco503. 

Adam max Dawid Piotr

mám 
rád 

tanec. miluju 
historii. Trénuju 

kickbox.

Hraju 
stra tegic-
ké hry.

Andrzeji, můžeš nám 
prosím krátce představit váš oddíl? 

Můj oddíl se jmenuje 9 DW „Zorza Polarna“, to zna-
mená „polární záře“. Je nás 17 kluků a holek ve věku 
16 – 21 let. Patříme do střediska 9 Podgórski Szczep 
„Uroczysko“ (čti Uročisko) v Krakově.

Pověz nám něco o tom, jak vypadají vaše schůzky.

Setkáváme se jednou za dva týdny. Na schůzkách 
děláme různé aktivity na formování charakteru, 
diskutujeme o důležitých tématech, učíme se různé 
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Naše oblíbená je hra na zubaře. Hráči představují zuby, 
sedí v kruhu a jsou pevně spojení rukama, mají také 
propletené nohy. Jeden je zubař, ten chodí okolo a snaží 
se některý ze „zubů“ vytrhnout z kruhu. Koho vytrhne, 
ten se stává dalším zubařem. Je to fyzicky docela 
vyčerpávající hra. Samozřejmě dodržujeme pravidla fair 
play, je zakázáno ostatní kousat a jinak jim ubližovat.

Jaký je váš oblíbený oddílový recept? 

Nejraději máme pizzu. V květnu 
2016 jsme se s našimi skauty 
účastnili Intercampu v Josefově, 
kde jsme v rámci food festivalu 
vařili ostatním Slezské knedlíky. 
Vypadají takto a nejlepší je, když se 
do toho ďůlku dá maso a omáčka.

Co se ti vybaví, když se řekne Česká republika?

Lentilky. Také InKarta Českých drah, kterou využíváme. 
Také máme podobné jazyky. Zaujalo nás, že s 
námi Češi neradi mluvili anglicky, raději se s námi 
dorozumívali česko-polsky.

Jak se řekne polsky „Buď připraven“?

 Czuwaj.

A jak zní skautský slib? 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i 
Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym 
Prawu Harcerskiemu.

nemáme vlastní stany a 
táborové vybavení. Proto jezdíme na základnu, kde si 
stany vypůjčíme a zároveň máme k dispozici zázemí, 
sprchu a toalety. Tento způsob táboření je v Polsku asi 
nejčastější. Jen některé oddíly s delší historií již mají své 
vybavení a mohou si tábor vybudovat kdekoliv u lesa. 
Každý rok máme celotáborovou hru, letos ji měli vlčata 
a světlušky na téma animovaného seriálu Phineas a 
Ferb, skauti a skautky s rovery a rangers se společně 
ponořili do světa Pána Prstenů.

Příští rok bychom rádi tábořili v České republice 
– kdekoliv, nemusí to být u polských hranic. Nejvíce by 
se nám líbilo tábořiště někde u jezera. Pokud by nám 
někdo ze čtenářů mohl nějaké tábořiště doporučit, 
může nám napsat na e-mail jedrekpa@op.pl. Moc by 
nám to pomohlo. 

Máte nějaké tradiční akce, které opakujete každý rok?

Ano, každoročně jezdíme na jeden víkend pod stany. 
Dále je to Vánoční besídka. Před Vánoci také na kra-
kovském hradě Wawel převezmeme Betlémské světlo, 
které roznášíme do kostelů. 

11. listopadu slavíme den nezávislosti, kterou jsme 
získali stejně jako vy roku 1918 po první světové válce. 
V tento den se účastníme průvodů, máváme vlajkami, 
zpíváme a vzdáváme úctu lidem, kteří zemřeli za 
nezávislost Polska. 

Co je typické pro skauting ve vaší zemi? 

Jsme přísnější ohledně nošení skautského kroje, 
pochodování a chování v kroji.

Prozradíš nám pravidla hry, kterou rádi hrajete v 
oddíle? 

Jmenuji se Klaudie. 
Ráda hraji fotbal 
a účastním 
skautských výprav. 

Rády kreslíme, malujeme, tvo-

říme origami, pečeme cookies 

a zpíváme. Ola a Kinga.
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