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 Wydział Nowych Technologii GK 
ZHP  to  g rupa  i n s t ruk to rów 
i wędrowników, która postawiła sobie 
ambitny cel przybliŜenia nowych 
technologii szerokiemu gronu 
harcerek i harcerzy.  
 Niniejsza publikacja powstała 
z myślą o druŜynowych, aby pomóc 
Wam w kreowaniu wizerunku druŜyny 
w Internecie, pokazać jakie narzędzia 
daje Wam nasza organizacja i poddać 
gotowe pomysły do wykorzystania 
w pracy z druŜyną.  Maria Staszewska 
powiedziała, Ŝe Harcerstwo to ruch 
ludzi zawsze młodych, kroczących z innymi szeroką drogą postępu... Wydział Nowych 
Technologii łączy tradycyjne wartości i nowoczesne wychowanie. 
 W dzisiejszych czasach, kiedy Internet jest nierozerwalnie związany z ePR, strona WWW 
stała się głównym kanałem komunikacji z otoczeniem. Często nasze poszukiwania zaczynają 
się od wpisania poŜądanego hasła w przeglądarkę. Sprawdzamy tam połączenia 
komunikacyjne, trasy rajdów oraz szukamy gotowych konspektów zbiórek i pomysłów na nie. 
 Budowę wizerunku w Internecie najlepiej rozpocząć od podstawowego narzędzia – 
własnej strony internetowej. To właśnie na nią trafiać będą internauci, których wcześniej 
zaciekawiły inne działania. Pamiętajmy, Ŝe przeciętny internauta juŜ w kilka sekund 
analizuje zawartość danej witryny. Czas ten musimy zatem wykorzystać na przyciągnięcie 
jego uwagi na dłuŜej.  
 Strona to przede wszystkim wasza wizytówka: hufca, druŜyny czy przedsięwzięcia. 
To właśnie strona tworzy szersze wyobraŜenie o organizacji, jej działaniach, atrakcyjności 
dla potencjalnego członka czy jego rodzica. Od tego co na niej jest zaleŜy wiele: czy rodzic 
“zapisze” dziecko do harcerstwa, bo podobają mu się podejmowane przez środowisko 
inicjatywy, czy nasze działania zainteresują lokalne media, kto pojedzie na organizowany 
przez nas obóz.  
 MoŜliwości jest wiele, dlatego zebraliśmy najciekawsze z nich i polecamy je Waszej 
uwadze.  
 Autorem okładki, która powstała specjalnie do podręcznika DruŜyna w sieci jest Paweł 
Piotrowski. Okładka przedstawia harcerza (a właściwie instruktora, poniewaŜ modelem był 
pwd. Robert Soja z Hufca Oleśnica) stojącego przed ekranem dotykowym, wciągniętego 
w wir Internetu. Sieć pochłania go całkowicie.  
 Praca powstała na tablecie graficznym, który jest urządzeniem wskazującym. Zastępuje 
mysz w programach graficznych, słuŜy takŜe do rysowania i obróbki grafiki komputerowej. 
Piórko przy rysowaniu w programie graficznym wiernie oddaje efekty rysowania tradycyjnymi 
narzędziami wykorzystywanymi między innymi na kartce papieru czy płótnie. 
W przeciwieństwie do myszy komputerowej, tablet rozróŜnia poziomy nacisku i przekłada 
je na grubość linii lub intensywność barw. Mamy nadzieję, Ŝe okładka zainspiruje Was 
do twórczego wykorzystywania Nowych Technologii.  
 

hm. Hanna Musur HR  

Wstęp 



3 

 Strona internetowa to kluczowe narzędzie komunikowania się z otoczeniem druŜyny: 
Strona druŜyny. KaŜda pręŜnie działająca druŜyna prędzej czy później będzie potrzebowała 
swojego miejsca „w sieci”. Współczesny Internet daje nam szeroki wachlarz moŜliwości, 
z których moŜemy skorzystać. Począwszy od blogów, przez portale społecznościowe, 
na własnej witrynie internetowej kończąc. Ta ostatnia jest najlepszym medium zarówno 
do komunikacji z członkami druŜyny, jak i  gromadzenia pomysłów, czy publikowaniem aktu-
alnej działalności druŜyny. 

 Miejsc, w których moŜemy opublikować naszą stronę jest wiele. Wartą polecenia jest 
witryna zhp.net.pl, która udostępnia takŜe szablony stron, przygotowane specjalnie z myślą 
o druŜynach harcerskich. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stronę stworzyć zupełnie 
od podstaw. 
 W tych kilku prostych krokach jesteśmy w stanie utworzyć przejrzystą i funkcjonalną 
stronę dla naszej druŜyny. Pozostaje jedynie aktualizować jej treść, bo nie ma nic gorszego 
niŜ „martwa” witryna internetowa. 
 Co jeśli nie chcemy korzystać z serwisu zhp.net.pl? OtóŜ istnieje duŜo innych moŜliwo-
ści, od darmowych domen, proste w uŜyciu serwisy blogowe, aŜ do płatnych hostingów. 
Bardzo popularnym serwisem jest blogger.com umoŜliwiający dostosowanie bloga w taki 
sposób, aby funkcjonował na zasadach zbliŜonych do „klasycznej” strony internetowej. 
Serwis ten udostępnia szeroką gamę szablonów oraz kreatory ułatwiające konfigurację do 
własnych potrzeb. Warto zapoznać się takŜe z ofertą proponowaną przez inne portale 
blogowe, czy serwisy społecznościowe, które bardzo często udostępniają bardzo szeroki 
wachlarz usług związanych z prowadzeniem własnej strony.  Wybierając zhp.net.pl 
decydujecie się na oczywistą identyfikację z organizacją poprzez adres strony – dlatego 
zachęcamy do korzystania z tej usługi.  
 By załoŜyć stronę druŜyny, wcale nie trzeba mieć Ŝadnych zdolności programistycznych, 
a jedynie  niewielkie informatyczne. KaŜdy,  kto jest w stanie odebrać pocztę przez webowy 
interfejs Gmaila,  jest w stanie stworzyć stronę swojej druŜyny korzystając z gotowych, 
a przede wszystkim darmowych, rozwiązań. Wydział Nowych Technologii w ramach usługi 
zhp.net.pl umoŜliwia tworzenie stron w oparciu o silnik Google Sites. Największą zaletą jest 
to, Ŝe strona jest na hostingu Google, więc w 99,9% czasu jest dostępna z kaŜdego miejsca 
na świecie i o kaŜdej porze. 
 Stronę krok po kroku moŜna utworzyć na  http://strony.zhp.net.pl Dostępne są trzy 
szablony dla druŜyn. Przy dalszej pracy z nową stroną mogą przydać się materiały pomocowe 
Google dotyczące usługi Google Sites, którą wykorzystujemy do tego celu. Są one dostępne 
pod adresem http://sites.google.com/support/?hl=pl 

Strona internetowa 

Utworzenie strony moŜna opisać w kilku prostych krokach. Pierwszym z nich jest posiadanie konta 
w domenie zhp.net.pl. O tym jak uzyskać konto moŜna przeczytać w dalszym rozdziale. Gdy konto 
zostało juŜ załoŜone naleŜy: 
1. Wejść na http://strony.zhp.net.pl 
2. Zalogować się do usługi swoim loginem (adres e-mail bez członu "@zhp.net.pl") i hasłem 
3. Pojawi się lista dotychczas stworzonych stron w tym systemie 
4. Kliknąć na przycisk "Utwórz nową witrynę" znajdujący się nad listą stron. 
5. Pod napisem "Wybierz szablon do uŜycia" kliknąć opcję "Przeglądaj galerię" 
6. Galeria wyświetli się z domyślnie wybraną opcją pokazywania szablonów przypisanych 

do bieŜącej domeny 
7. Wybrać, któryś z proponowanych szablonów (druzyna1, druzyna2 lub druzyna3) 
8. Wyświetli się większy podgląd szablonu i jego opis 
9. Kliknąć przycisk "Wybierz" 
10. W polu "Nazwij swoją witrynę" wpisać swoją nazwę strony 
11. Adres strony domyślnie będzie powiązany z jej nazwą, ale moŜna go zmodyfikować 
12. Kliknąć przycisk "Utwórz witrynę" 
13. Cały szablon wraz z podpiętymi obrazkami i dokumentami zostanie skopiowany do nowej strony 
14. Zacząć uŜywać i modyfikować nowo utworzoną stronę dostosowując ją do własnych potrzeb 
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… czyli kilka słów o minimach stron 

W dzisiejszym świecie duŜą wagę przywiązuje się do pojęcia marki.  Nie mam tu 
na myśli podejścia czysto konsumenckiego ale wszystkiego tego, co sygnowane jest jakimkol-
wiek znakiem rozpoznawczym firmy, instytucji czy teŜ organizacji. Dobra marka danego pro-
duktu czy usługi (którą moŜe być teŜ jakieś wydarzenie kulturalne itd.) w opinii publicznej 
wzbudza większe zaufanie – wybieramy właśnie taką usługę czy teŜ produkt zamiast innego, 
pod którym podpisał się ktoś o kiepskiej renomie. Z pojęciem marki nierozerwalnie związane 
jest dziś inne pojęcie – identyfikacji wizualnej, czyli ogółu wizualnej prezentacji marki 
od logo, przez kolorystykę, po drobne elementy graficzne czy wytyczne dotyczące odstępów, 
proporcji, wielkości poszczególnych elementów – wszystko to w celu jednoznacznego i na-
tychmiastowego kojarzenia marki przez kaŜdego, kto wcześniej juŜ się z nią zetknął. 
    Marką moŜe być grupa jakichś produktów ale moŜe nią być teŜ miasto, państwo, wydarze-
nie, czy organizacja – ZHP równieŜ jest marką, którą juŜ od ponad 100 lat kształtujemy 
w opinii społeczeństwa. Oczywiście kiedyś pojęcie naszej marki wiązało się raczej z samą 
nazwą i obiegiem opinii (głównie ustnej lub drukowanej) ale poniewaŜ w dzisiejszym 
„społeczeństwie obrazkowym” to nie wystarcza, dlatego równieŜ i my przy uŜyciu 
identyfikacji wizualnej musimy promować naszą markę, Ŝeby nie zginęła w nawale koloro-
wych reklam. Oczywiście nie chodzi o promowanie marki samo w sobie – trzeba kształtować 
w oczach społeczeństwa dobrą markę Związku, a więc sprawić, by nasze logo wzbudzało za-
ufanie, by kojarzyło się z tym, co zaoferować moŜemy młodemu człowiekowi, z naszymi 
ideałami, z solidnością, otwartością, jasnością celów i metod ich realizacji. 
    Świetnym narzędziem do kreowania wizerunku są strony internetowe, do których dostęp 
jest teoretycznie nieprzerwany, 
a potencjalna ilość odbiorców 
równa liczbie uŜytkowników 
Internetu, tak więc zakładając 
nawet, Ŝe są to mieszkańcy tylko 
jednego kraju (jeśli strona nie 
ma tłumaczeń, pojawia się ba-
riera językowa, choć i ona nie 
stanowi juŜ tak wielkiego pro-
blemu, jak kiedyś, bo w sieci 
znajdziemy juŜ wiele tłumaczy 
kontekstowych), ich ilość jest 
w dalszym ciągu olbrzymia. 
A zatem strona internetowa jest 
narzędziem wielkim i nie moŜna 
pozwolić sobie na zmarnowanie potencjału tego narzędzia, a co gorsza – na jego złe 
wykorzystanie. 
    Administratorzy stron jednostek harcerskich mają więc wielki wpływ na kształtowanie 
w opinii społeczeństwa marki ZHP. Aby pomóc im w dotrzymaniu standardów przekazu, 
jaki związek chce komunikować społeczeństwu, powstały „Minima stron WWW w ZHP”, 
czyli zbiór zasad, które powinny spełniać strony jednostek harcerskich by nasz przekaz był 
spójny, byśmy byli postrzegani jako organizacja solidna, wartościowa i godna zaufania, 
a wszystko to Ŝeby kojarzone było z naszym logo i ogółem identyfikacji wizualnej, tworząc 
dobrą markę Związku.  

Minimalnie maksymalni 
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 A skoro mowa tu o identyfikacji wizualnej ZHP, we wspomnianym powyŜej celu stwo-
rzono teŜ zestaw wytycznych dotyczących wykorzystywania symboli Związku, zawartych 
w „Zasadach publikacji znaków ZHP” – znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące 
ochrony prawnej znaków ZHP, kolorystyki logo czy tzw. „obszaru chronionego”. WaŜne jest 
teŜ zachowanie proporcji zamieszczanych symboli oraz ich jakości (nie naleŜy zwiększać wy-
miarów grafiki z symbolem, Ŝeby publikować ją w większej wersji – znacznie lepiej będzie 
pobrać bardzo duŜą wersję symbolu i zmniejszyć ją sobie do poŜądanej wielkości). 

    Nie wolno zapominać, Ŝe uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 128/2008 z dnia 12.05.2008 r. 
obliguje wszystkie jednostki do tego, by ich strony internetowe spełniały wymagania zawarte 
w Minimach. Oczywiście twórcy wszystkich innych stron dotyczące naszego Związku (strony 
wydarzeń, inicjatyw itp.) równieŜ powinni wziąć pod uwagę niniejsze zasady. Minima zostały 
stworzone dla szeroko pojętego dobra naszej organizacji, więc wspierać je powinna kaŜda 
osoba, której dobro ZHP nie jest obojętne. 
    Pełen tekst „Minimów stron WWW w ZHP” znaleźć moŜna w dziale „Dokumenty” serwisu 
Wydziału Nowych Technologii GK ZHP (wnt.zhp.pl), a „Zasady publikacji znaków ZHP” 
w dziale „Materiały do pobrania” serwisu Wydziału Promocji GK ZHP (promocja.zhp.pl) – tam 
teŜ do pobrania rastrowe i wektorowe wersje symboli ZHP. 
    PrzekaŜ tę informację dalej – czytaj, rozmawiaj, przekonuj – budujmy razem pozytywny 
wizerunek Związku Harcerstwa Polskiego!  
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 Częstym pytaniem jakie zadawałem sobie pracując z druŜyną było „Czy warto przyku-
wać harcerzy do komputera?”. Przy obecnym stanie świata nie ukrywajmy, Ŝe nie będąc 
w sieci trudno zaistnieć, czy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Jest to narzędzie 
zarówno niezwykle uŜyteczne, co niebezpiecznie rozleniwiające - Internet wciąga.  
 KaŜdy szczep, druŜyna, zastęp ma swoją  specyfikę i kaŜde z nich potrzebuje innej 
drogi komunikacji. Prowadząc druŜynę harcerską warto pamiętać, Ŝe często właśnie zbiórki 
są tym momentem kiedy to dzieciaki ku uciesze rodziców są odciągane od klawiatury. 
Tym samym warto postarać się, aby komunikacja z nimi przebiegała w formie niejako 
analogowej z pominięciem komputera. 
 No,  ale przecieŜ internet jest zdecydowanie szybszym medium. Łatwiej jest napisać 
maila czy posta na portalu społecznościowym niŜ korzystać z innych metod. Tak, internet 
bardzo często jest taką drogą na skróty. Warto jednak się zastanowić czy jest w nim 
cokolwiek „magicznego”? Jeszcze 10 lat temu była to nowość, coś niespotykanego, 
bo przecieŜ mało kto posiadał stałe łącze internetowe, a brzdękanie modemu podczas połą-
czenia teŜ nie było częste w kaŜdym domu. Dla wielu z nas odebranie maila było nie lada wy-
darzeniem, ale czy tak jest dziś? Dla większości naszych harcerzy internet jest rzeczą 
oczywistą, bo przecieŜ wszyscy go uŜywają - jak nie w domu, to w szkole. Codziennie 
jesteśmy zasypywani stosem wiadomości, więc czy warto dokładać do tego stosu jeszcze 
naszą cegiełkę? 
 Inaczej wygląda to oczywiście z harcerzami a inaczej z wędrownikami. KaŜda z tych 
grup ma inne wymagania, inne priory-
tety i innymi technikami warto się z ni-
mi komunikować. MoŜe warto zrezy-
gnować, albo chociaŜ ograniczyć te 
„łatwe” metody, na rzecz bardziej 
przemyślanych zarazem bardziej pra-
cochłonnych? Rynek pracy wymaga 
od nas biegłego posługiwania się narzę-
dziami internetowymi, dlatego warto 
uczyć przez działanie rozsądnego ko-
rzystania z dobrodziejstw nauki i no-
wych technologii.  UŜyjmy wyobraźni 
i sprawmy, aby nasza praca na kaŜdym 
etapie była dla wszystkich ekscytująca 
i budowała więź z grupą. 

Różne narzędzia na różnych pionach  
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 KaŜdy czujny i świadomy instruktor pewnie zadaje sobie w tym miejscu pytanie “Czy 
jakiś instrument metodyczny daje mi moŜliwość pracy z druŜyną wykorzystując nowoczesne 
technologie?”. OtóŜ odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i nasuwa się od razu. Oczy-
wiście, Ŝe tak! Do wyboru mamy tutaj co najmniej dwa z nich. Z jednej strony próby 
na stopnie harcerskie/starszoharcerskie/wędrownicze mogą zawierać zindywidualizowane 
zadania dotykające tej tematyki. Jeśli tylko nasz podopieczny przejawia chęć 
czy predyspozycje do zgłębiania tematyki szeroko rozumianych nowych technologii 
w Ŝadnym stopniu nie powinniśmy mu tego zabraniać, a wręcz wspomóc go w jego dąŜeniach 
do celu. Z pomocą w takich chwilach idzie drugi instrument metodyczny - sprawności.  
 Podstawowy spis sprawności ułoŜony przez władze związkowe zawiera sprawności kom-
puterowe, które są w tradycyjny sposób podzielone na piony metodyczne. Nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie, abyśmy jako druŜyna, szczep czy hufiec stworzyli swoje własne sprawności 
odpowiadające potrzebom naszego środowiska.  
 My zajmiemy się tutaj jednak sprawnościami juŜ opracowanymi. Do wyboru mamy róŜ-
norodne sprawności o róŜnym stopniu trudności:   

Przewidziano oczywiście takŜe sprawność mistrzowską. W tym wypadku jej rolę pełnią 
wszelkie certyfikaty specjalistyczne takie jak np. ECDL,  Cisco CCNA, Microsoft MCP, SUN 
Microsystems, etc.  

Instrumenty metodyczne 

KOMPUTEROWIEC *  
1. Wykonał/a podstawowe czynności na komputerze:  
- napisał/a tekst w edytorze tekstu  
- korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonał/a prosty arkusz realizujący podstawowe operacje 
np. sumowanie komórek  
- napisał/a i wysłał/a wiadomość pocztą elektroniczną.  
2. Zebrał/a biblioteczkę informatyczną i przygotował/a do wykorzystania w drużynie.  
3. Znalazł/a podstawowe informacje w Internecie z dziedziny jego/ją interesującej.  
4. Zainstalował/a w komputerze nowy program komputerowy i skonfigurował/a go do własnych 
potrzeb.  
5. Obsługując komputer, przestrzega obowiązujących zasad higieny pracy.  

ZNAWCA KOMPUTERÓW/ZNAWCZYNI KOMPUTERÓW * *  
1. Wskazał/a najlepsze modele monitorów, skanerów, drukarek, modemów oraz innych  

podzespołów komputerowych w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika, uzasadnił/a swój 
wybór. Systematycznie czyta prasę komputerową.  
2. Korzystając z instrukcji zainstalował/a w komputerze i właściwie skonfigurował/a dodatkowy sprzęt: 
kartę muzyczną, dysk twardy, CD-ROM, skaner.  

3. Zaradził/a w kilku przypadkach awarii sprzętu komputerowego.  

4. Zaprezentował/a młodszym harcerzom budowę i zasadę działania komputera oraz innych urządzeń: 
drukarki, skanera, modemu.  
5. Poznaje dowolny język programowania, wykorzystując nabyte umiejętności napisał/a prostą 
aplikację.  

INFORMATYK * * *  
1. Przedstawił/a młodszym harcerzom rolę i perspektywy rozwoju informatyki we współczesnym 
świecie. Zorganizował/a w drużynie (szczepie) zajęcia wprowadzające w tajniki informatyki.  
2. Poznał/a co najmniej jeden język programowania, uczy się następnego, wykorzystał/a nabyte 
umiejętności do opracowania aplikacji na użytek drużyny, szczepu, hufca.  
3. Poznał/a podstawowe rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe, promuje stosowanie 
legalnych programów.  
4. Samodzielnie złożył/a komputer i właściwie go skonfigurował/a (na poziomie BIOS-u i systemu 
operacyjnego).  
5. Pełni stałą służbę opartą na wiedzy informatycznej, np. administrator stron www (hufca, szczepu, 
drużyny), serwisant sprzętu komputerowego w komendzie hufca itp.  
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Pamiętajmy! Instrumenty metodyczne zostały opracowane z myślą o ukierunkowaniu naszej 
pracy z druŜyną. Warto i powinniśmy je stosować, aby ciągle stymulować rozwój naszych 
harcerzy. 

 
 

Internautka/internauta ** 

1. Potrafi wymienić najciekawsze jej/jego zdaniem strony w Internecie i uzasadnić dlaczego; 

odszukała/ał strony zaprzyjaźnionych środowisk harcerskich. 

2. Znalazła/znalazł w Internecie potrzebne mu informacje, wykorzystała/ał je na zbiórce. 

3. Skonfigurowała/ał konto w programie pocztowym, przesłała/ał i odebrała/ał informacje za pomocą 

poczty elektronicznej, subskrybuje minimum jedną grupę dyskusyjną. 

4. Zapoznała/ał się z najczęściej stosowanymi terminami internetowymi. 

5. Umie znaleźć w sieci potrzebne oprogramowanie, zna rodzaje licencji i stosuje się do nich. 

Mistrzyni Internetu/mistrz Internetu *** 
1. Samodzielnie przygotowała/ał komputer do korzystania z Internetu, skonfigurowała/ał urządzenia 
i oprogramowanie. 
2. Zabezpieczyła/ył komputer przed atakami z sieci i wirusami stosując darmowe oprogramowanie 
dostępne w Internecie, uzasadniła/ił wybór instalowanych pakietów. 
3. Sprawnie posługuje się fachową terminologią: protokół, ftp, lista dyskusyjna, domena itp. 
4. Wykonała/ał stronę WWW drużyny, szczepu; przygotowała/ał teksty oraz grafikę, opublikowała/ał 
stronę w Internecie. 
5. Nauczyła/ył młodszych harcerzy podstawowej obsługi programów internetowych. 
 
DTP-owiec *** 
1. Zna zasady składu komputerowego i wykorzystuje je w wykonywanych pracach. 
2. Sprawnie posługuje się fachową terminologią: bękart, interlinia, szeryf, kerning, punktura, tekstura 
itp. 
3. Wykonała/ał zaawansowane prace DTP i zaprezentował(-a) je na zbiórce lub w szkole. 
4. Swoje umiejętności wykorzystała/ał przygotowując śpiewnik, poradnik lub inne wydawnictwo 
dla drużyny, szczepu, hufca. 
5. Na zbiórce wytłumaczyła/ył młodszym, jakie zagrożenia wynikają z piractwa komputerowego. 

SPRAWNOŚCI MISTRZOWSKIE 

Webmaster 
1. Przystępując do opracowania próby nawiązała/ał współpracę z Zespołem GK ZHP on-line, 

uczestniczyła/ył w realizacji wybranego zadania zaproponowanego przez Zespół lub własnej propozycji. 

2. Zna zasady budowania ośrodków WWW z zakresu wizualizacji projektu, zagadnień PR i 

oprogramowania. 

3. Skompletowała/ał zespół do realizacji projektu internetowego (serwisu WWW), rozdzieliła/ił zadania 

w zespole: przygotowanie i korekta tekstów, przygotowanie grafiki, kodowanie serwisu, promocja itp., 

gotowy serwis opublikowała/ał w Internecie. 

4. Stale rozwija swoje umiejętności w zakresie języków programowania stosowanych w budowaniu 

ośrodków WWW, zna co najmniej dwa, w tym jeden z grupy języków server-side, przygotowała/ał 

layout strony stosując optymalizację grafiki. 

5. Przeprowadziła/ił formę kształcenia poświęconą tematyce internetowej. 
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SPRAWNOŚCI MISTRZOWSKIE 

Grafik komputerowy 

1. Samodzielnie wykonała/ał zaawansowane prace graficzne na komputerze i zaprezentowała/ał 

je na zbiórce lub w szkole. 

2. Swoje umiejętności wykorzystała/ał wykonując prace graficzne dla drużyny, szczepu, hufca. 

3. Potrafi sprawnie wykonać zaawansowane operacje: skanować i obrabiać grafikę, importować 

do i eksportować z innych programów, rozbarwiać dokument do pliku, wykonywać retusze itp. 

4. Nauczyła/ył młodszych harcerzy podstawowej obsługi programu graficznego. 

5. Na zbiórce wytłumaczyła/ył istotę i zagrożenia wynikające z piractwa komputerowego, zna 

wymagania dotyczące ochrony praw autorskich do grafiki komputerowej. 

 

Programistka/programista (tu nazwa języka programowania) 
1. Poznała/ał genezę i historię wybranego języka programowania, wskazała/ał najważniejsze 

udoskonalenia w jego ostatnich wersjach. 

2. Zgromadziła/ił biblioteczkę informatyczną związaną z wybranym językiem programowania. 

3. Samodzielnie napisała/ał dużą aplikację i zaprezentowała/ał ją w szkole, na studiach lub w drużynie. 

4. Napisała/ał program o tematyce harcerskiej pomocny w pracy drużyny, szczepu, hufca i zgłosiła/ił 

go do Banku Programów Harcerskich (wnt@zhp.pl)  

5. Zna wymagania dotyczące praw autorskich do programów komputerowych i kodów źródłowych. 
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… czyli jak zaktualizować status na Facebook'u, NK  
 W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy uŜytkowników smartfonów. Urządze-
nia te stały się tak popularne, Ŝe powoli wypierają klasyczne telefony komórkowe – szczegól-
nie wśród  młodych. W dobie internetu mogą one okazać się niezwykle uŜytecznym narzę-
dziem do pracy przy prowadzeniu strony, profilu  czy bloga druŜyny. Wyobraźmy sobie sy-
tuację, Ŝe w trakcie rajdu, biwaku czy innego eventu chcecie zdawać bieŜącą relację z tego, 
co robicie. Noszenie ze sobą komputera jest bardzo niepraktyczne, nie dość, Ŝe trzeba 
pamiętać o zasilaniu to jeszcze dochodzą problemy z dostępem do sieci czy nadwyręŜaniem 
pleców przez noszenie naszego sprzętu. Na szczęście teraz praktycznie wszystko jesteśmy 
w stanie wykonać z telefonu, który bardzo często i tak posiadamy w kieszeni. Tylko jak? 
 W zaleŜności od posiadanego przez nas systemu operacyjnego mamy dostępne róŜne na-
rzędzia. Najpopularniejszym aktualnie jest aplikacja Facebook dla systemu Android ewentu-
alnie Facebook dla iPhone/iPad. Aplikacje te są toŜsame i umoŜliwiają zarządzanie kontem 
na popularnym portalu społecznościowym. Jeśli prowadzimy stronę druŜyny właśnie na tym 
portalu, to aplikacja moŜe się okazać  niezwykle pomocna, gdyŜ umoŜliwia pełną obsługę 
konta. 
 Alternatywną aplikacją do alternatywnego portalu jest nk.pl. Android Market udostęp-
nia aplikację umoŜliwiającą obsługę kont załoŜonych w tym właśnie serwisie. Obsługa jest 
niezwykle intuicyjna i nie powinna stwarzać problemów miłośnikom nk.pl. 

 No dobrze, ale co jeśli nie uŜywamy portali społecznościowych, a np. bloga 
czy standardowej strony www. W takiej sytuacji oczywiście takŜe nie ma problemu. Smartfo-
ny oferują dodatkowo moŜliwość obsługi jednego jak drugiego. Dla przykładu aplikacja 
Blogger umoŜliwia publikowanie postów w serwisie o takiej samej nazwie. Umieszczenie po-
sta z newsami jest niemal tak proste jak wysłanie wiadomości  sms. 
 Nie tak dawno w sieci głośno było o portalu nazwanym Twitter. Czym on jest i czym są 
popularne twitty? OtóŜ portal ten jest bardzo dobrą alternatywą dla blogów. UmoŜliwia 
on umieszczanie krótkich, bo jedynie 140 znakowych wiadomości tekstowych. Wiadomość 
wyświetlana jest na stronie uŜytkownika, oraz uŜytkowników obserwujących dany profil. 
W szybki sposób jesteśmy w stanie poinformować wszystkich zainteresowanych o tym co ro-
bimy. Zastosowania tej metody komunikacji są szerokie i ogranicza nas tylko nasza wyobraź-
nia. Do obsługi tego narzędzia jest oczywiście odpowiednia aplikacja dostępna 
na praktycznie kaŜdą platformę. 
 Warto pamiętać, Ŝe aplikacje te działają w dwie strony. Co to oznacza? Warto pamię-
tać, Ŝe aplikacje te działają w dwie strony. Co to oznacza? Jeśli my umieszczamy nową infor-
mację na naszym profilu/stronie to uŜytkownicy, którzy są zainteresowani tą informacją 
otrzymają ją takŜe na swój telefon – pod warunkiem posiadania danej aplikacji w swoim 
smartfonie. 
 Są to bardzo potęŜne narzędzia 
i znacząco ułatwiają Ŝycie i pracę. War-
to poeksperymentować i sprawdzić 
czy w naszym przypadku taka forma ko-
munikacji odniesie skutek i przyjmie się 
w środowisku. Warto pamiętać, 
Ŝe z innych form przekazu będą korzy-
stali rodzice, a z innych nasi harcerze. 
To co dla nas jest proste i oczywiste, nie 
zawsze jest przystępne dla osób, które 
nie mają tak częstej styczności z siecią 
i nowymi formami przekazu informacji. 

Aplikacje mobilne 
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Jak wykorzystać mapy z serwisu Google w realiach harcerskich? To tak jakby ktoś zapytał się 
jak w pracy harcerskiej moŜna wykorzystać: mapy, serwisy fotograficzne czy filmowe, pro-
gramy do planowania trasy, wirtualne przestrzenie wizualizujące realne otoczenie, itp. Ile 
osób tyle pomysłów a, co najlepsze, kaŜdy z nich dobry. Trzeba zrozumieć, Ŝe jest 
to odejście od czystej mapy na rzecz zintegrowanej platformy informacyjnej. 
 Oczywiście podstawową cechą musi być tutaj mapa! To ona jest bazą całej tej imprezy. 
Jej podstawowe zalety to (względnie, 
moim zdaniem, do potrzeb eksploracji 
świata) wysoka dokładność, zaleŜny 
od przybliŜenia stopień generalizacji 
mapy (w wersji papierowej trzeba osob-
no kupić mapę Polski i osobno mapę 
miasta), a takŜe wybór pomiędzy wek-
toryzowaną mapą, zdjęciami satelitar-
nymi  o raz  wer s j ą  hyb rydową 
(nakładającą pewne elementy mapy 
wektorowej na obraz satelitarny). 
 Wyszukiwarka Google pozwala w szybki i łatwy sposób znaleźć dowolne miejsce 
na świecie (nie tylko miasto, ale takŜe dokładny adres). Jeśli chcemy dojechać w konkretne 
miejsce, mapa jest w stanie przekazać nam informacje o ulicach jednokierunkowych, dzięki 
czemu wiemy od której strony mamy moŜliwość się dostać, a zdjęcia satelitarne dają nam 
pogląd na otoczenie, dzięki czemu intuicyjnie łatwiej jest nam się odnaleźć w terenie. 
Będąc juŜ w konkretnym miejscu moŜemy znaleźć interesujące nas np. punkty usługowe 
zlokalizowane w sąsiedztwie. System nawigacyjny, znajdujący się na tym serwisie, nie tylko 
wyznaczy nam optymalną drogę do konkretnego miejsca, ale takŜe poda charakterystyczne 
miejsca trasy (skręty wraz z odległością do nich) oraz przybliŜony czas osiągnięcia celu. 
Akurat, co do tej ostatniej funkcji, przy naszych drogach, radziłbym na to mocno przymknąć 
oko, ale poglądowo daje to pewną informację. Przesuwając wskaźniki lub dodając 
punkty pośrednie trasy (jeśli po drodze musimy o coś zahaczyć) moŜemy modyfikować trasę, 
a wskazówki nawigacyjne zostaną automatycznie zmodyfikowane. 
 Obecnie dostępna jest nakładka „Google Earth”, która wyprowadza obraz 
z ujęcia dwuwymiarowego i dzięki moŜliwości rotacji nadaje charakter reprezentacji trójwy-

miarowej. W mieście pozwala ona oglądać przede wszystkim modele 
budynków, natomiast jeśli chodzi o formy naturalne – świetnie poka-
zuje wszelkie deniwelacje terenu, czyli wszystkie nierówności. O ile 
tą pierwszą moŜliwość traktuję bardziej jako bajer (ciekawy, 
a dla niektórych wręcz fascynujący, ale jednak bajer), o tyle drugie 
udogodnienie jest rewelacyjnym rozwiązaniem dla osób, którym war-
stwice nigdy nie przekazywały Ŝadnej informacji, a ich wyobraźnia 
przestrzenna nie pozwalała odróŜnić szczytu od kotła górskiego. Po-
ruszając się po wirtualnym modelu 3D moŜna wstępnie obejrzeć 

i ocenić trudność planowanej trasy, a takŜe obejrzeć szczegóły terenowe, które mogą być 
przydatne w planowanych zajęciach. 
 Google Maps umoŜliwia zamieszczenie mapy na Twojej stronie internetowej. MoŜesz 
na niej zaznaczyć miejsca: zbiórek, spotkań przed wyjazdami, obszar gry terenowej, itp. Jak 
kaŜda mapa, tak i serwis Google Maps, umoŜliwia zapisanie współrzędnych dowolnej lokali-
zacji na świecie. Taką informacje moŜna podać rodzicom Waszych harcerzy, dzięki czemu 
będą mogli zobaczyć gdzie ich dzieci się wybierają na wyjazd. 

Google harc-maps 
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Czy są wśród Was miłośnicy fotografii? Chcielibyście podzielić się z innymi Waszymi dziełami? 
A moŜe przy okazji ktoś, dzięki Waszym zdjęciom, będzie mógł zobaczyć jak piękne 
są niektóre zakątki świata? Dzięki geotaggingowi, czyli przypisywaniu zdjęciom lokalizacji, 
moŜemy wymieniać informacje odnośnie tego co jest wokół nas – nie odwiedzając tych 
miejsc. Taka opcja jest moŜliwa na serwisie Google maps. Funkcja ta daje moŜliwość wrzu-
cenia czegoś od siebie dla całej wirtualnej społeczności. Jeśli marzyła się komuś publikacja 
swoich zdjęć i prezentacja swoich umiejętności to większej publiki niŜ uŜytkownicy sieci nie 
znajdziecie. Funkcja ta moŜliwa jest równieŜ dla filmów. Oczywiście wykorzystać moŜna to 
na milion sposobów. MoŜecie wykorzystać to w grach, zwiadach terenowych i warsztatach… 
Ale czy pomyśleliście o tym, Ŝe moŜna równie dobrze zrobić zdjęcie całej druŜynie w tym 
miejscu albo nakręcić jakiś śmieszny film z Waszym udziałem i go opublikować. Wydaje mi 
się, Ŝe będzie to szałowe dla dzieciaków i do czegoś takiego chętnie się zapalą. W końcu w 
dzisiejszych czasach mnóstwo osób ma „parcie na szkło”. Pomyślcie jak moŜna wykorzystać 
to jako materiały promocyjne druŜyny. A propos promocji, słyszeliście moŜe o takim rodzaju 
filmu promocyjnego jak lipdab? Dla druŜyn działających zadaniami lub projektami moŜe być 
to interesująca propozycja. 

Jak widać Google Maps przydać się moŜe w wielu sytuacjach. Wiem, Ŝe to co mi przy-
chodzi do głowy to tylko drobny ułamek tego co moŜna z tym „narzędziem” zrobić i jak je 
wykorzystać. Dlatego teŜ zachęcam do zabawy i popróbowania co moŜna z tego serwisu wy-
cisnąć. A dla zainteresowanych krótki filmik, lepiej niŜ tekst pokazujący niektóre 
z moŜliwości serwisu, na naszej stronie internetowej http://wnt.zhp.pl/ w zakładce „bank 
wiedzy”. 
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FACEBOOK 
Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani 
uŜytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami 
oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. W lipcu 2010 
liczba uŜytkowników na całym świecie wynosiła ponad 500 mln, a co miesiąc 
wgrywany jest ponad 1 mld zdjęć oraz 10 mln filmów.  

 
Fanpage drużyny 
Fanpage to profil jednostki dostępny dla innych uŜytkowników. Opcja ta moŜe świetnie 
sprawdzać się jako strona druŜyny, gdyŜ moŜna tam zamieszczać wpisy, zdjęcia, filmy – 
wszystko to co na zwykłej stronie internetowej jednak jest to o wiele łatwiejsze 
w administrowaniu. 
Gdy dokonamy jakiegokolwiek wpisu na naszej stronie druŜyny wyświetli się on na tablicy 
osoby, która polubiła nasz fanpage. Jest to bardzo przydatne przy dodawaniu bardzo 
waŜnych informacji typu zmiana godziny zbiórki druŜyny. 

Forum dyskusyjne 
Facebook umoŜliwia równieŜ stworzenie forum dyskusyjnego, do którego dostęp mają osoby 
zaproszone przez administratora. MoŜe mieć to zastosowanie jako komunikacja kadry 
druŜyn, zastępów, patroli zadaniowych bądź innych jednostek. 
 

Dostęp mobilny 
Portal umoŜliwia mobilny dostęp do swojej platformy np. za pomocą telefonu komórkowego. 
Po stworzeniu tzw. krótkiego adresu dostajemy unikalny adres 
np. 11ndhplomienie@facebook.com , na który moŜna wysyłać bezpośrednio wiadomości, któ-
re będą publikowane na fanpage. 
 
Dodatkowe możliwości 
Facebook umoŜliwia równieŜ dodawanie wydarzeń, na które moŜna się zapisać, 
ma to zastosowanie np. podczas planowania jakiegoś przedsięwzięcia. Istnieje równieŜ 
moŜliwość wstawienia „okienka” przekierowującego na stronę internetową. 

Skrzynka z narzędziami 
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BLIP (Bardzo Lubię Informować Przyjaciół) 
Ta forma komunikacji łączy ze sobą prowadzenie mikrobloga 
i komunikowanie się w kręgu znajomych. Główną funkcją BLIPa jest wysyła-
nie za pośrednictwem telefonu komórkowego, krótkich wiadomości SMS 
bezpośrednio na naszego minibloga. 
 

 
Zastosowane BLIPa w ZHP 
Ciekawym zastosowaniem tej formy komunikacji moŜe być stworzenie BLIPu zimowiska, 
obozu, gdzie osoba odpowiedzialna będzie wysyłała krótkie informacje dotyczące wydarzeń 
dziejących się w czasie teraźniejszym. 
W wiadomościach moŜna umieszczać zdjęcia, wideo co moŜe uatrakcyjnić naszego 
minibloga. 
 

ADRES W DOMENIE ZHP.NET.PL 
KaŜdy instruktor i osoba pełniąca funkcję instruktorską ma prawo posiadania unikalnego 
adresu w domenie zhp.net.pl. Adresy te mają zazwyczaj format imię.nazwisko@zhp.net.pl. 
Konto w tej domenie bardzo ułatwia kontakt-od razu sugeruje z kim mamy do czynienia, 
daje równieŜ moŜliwość korzystania z dobrodziejstw dokumentów Google, gdyŜ cała usługa 
oparta jest o popularny Gmail. Wyobraź sobie jak ładnie wyglądać będzie na Twojej harcer-
skiej wizytówce, czy karcie kontaktowej do rodziców Twoich harcerzy mail w takiej postaci 
i co pomyślą o tym odbiorcy takiego dokumentu. Bardzo często posługujemy się prywatnymi 
mailami, tworzonymi zazwyczaj w młodym wieku, o czym świadczą nazwy, które nie dodają 
nam powagi, a wręcz przeciwnie - w oczach odbiorcy wydajemy się śmieszni, bo któŜ powaŜ-
ny moŜe kryć się pod adresem adam14@buziaczek.pl. O wiele bardziej profesjonalnie mieć 
adres w domenie zhp.net.pl w postaci lukasz.kochowski@zhp.net.pl i nadawca maila wydaje 
się powaŜniejszą osobą, która dba o wizerunek druŜyny i swojej organizacji.  
Aby stać się szczęśliwym posiadaczem takiego prestiŜowego konta, wystarczy, 
Ŝe skontaktujesz się z członkiem komendy hufca, który wyślę zbiorczą prośbę o utworzenie 
kont. Pamiętaj, Ŝe aby być posiadaczem konta musisz mieć opłacone składki członkowskie. 
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DODATKI GOOGLE 
JeŜeli zakładasz konto na zhp.net.pl masz dostęp do wszystkich narzędzi Google. Jest ich 
wiele, umoŜliwiają pracę na odległość – praktyczne i proste w obsłudze.  
 
Dokumenty Google 

Dokumenty Google słuŜą do tworzenia i edycji podstawowych dokumentów 
jakie znamy z popularnego pakietu Office. Jest tam edytor tekstu, arkusz 
kalkulacyjny, prezentacja, formularz i rysunek. Dzięki tym aplikacjom moŜe-
my tworzyć, edytować, udostępniać powyŜsze dokumenty. Chyba najciekaw-
szą i najbardziej przydatną funkcją jest opcja tworzenia dokumentu 
w czasie rzeczywistym, podczas gdy moŜe na nim pracować wiele osób. Tę 
funkcję moŜna zastosować tworząc konspekt zajęć lub tworząc grę. MoŜemy 

tam na bieŜąco wpisywać swoje uwagi (tak między innymi powstał ten poradnik). 
Kolejną ciekawą opcją jest udostępnianie dokumentu - dzięki tej opcji mamy pewność, 
Ŝe dokument nie dostanie się w niepowołane ręce, a osoby którym udostępniliśmy dokument 
mogą go edytować bez ograniczeń. 
Warto zaznaczyć, Ŝe dokumenty są przechowywane na serwerze i nie “zaśmiecają” naszego 
maila bądź komputera. Ponadto istnieje moŜliwość zapisania dokumentów na swoim kompu-
terze w formatach obsługiwanych przez pakiet Office. 
 
Kalendarz Google 
Kalendarz Google słuŜy do notowania, zapisywania, przypominania wydarzeń - identycznie 

jak cięŜkie ksiąŜkowe kalendarze. Prócz swych standardowych opcji posia-
da jedną ciekawą - udostępnianie kalendarzy, czyli przekazywanie wybra-
nym przez nas osobom swych zapisanych wydarzeń. Dzięki temu moŜemy 
stworzyć taki kalendarz druŜyny, “podczepić” do niego członków, ustawić 
odpowiedni czas przypominania (np. 2 dni przed wydarzeniem) i cieszyć się 
z faktu iŜ kaŜdy członek druŜyny dostanie 2 dni przed zbiórką informacje 
przypominającą o tym wydarzeniu. 

Jeśli masz duŜo na głowie i kaŜdy czegoś od ciebie wymaga, abyś zrobił coś w określonym 
terminie moŜesz stworzyć sobie w kalendarzu listę takich “do itów”, a kalendarz sam przy-
pomni Tobie odpowiednio wcześnie, Ŝe mija termin wykonania zadania. 
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Picasa 
Picasa to program Google słuŜący zarządzaniu zdjęciami. Dzięki niemu moŜna 
w łatwy sposób odnaleźć, sortować, zarządzać kolekcją zdjęć druŜyny. Program 
posiada funkcję optymalizacji kolorów, usuwania efektu czerwonych oczu. 
Za jego pomocą w łatwy sposób moŜemy udostępniać zdjęcia w Internecie. 
Świetnie narzędzie do rozpowszechniania zdjęć z biwaków lub obozów druŜyny. 

SketchUp 
Narzędzie to słuŜy do budowania i modyfikacji modeli 3D. Narzędzie jest ła-
twe w uŜyciu. MoŜe być pomocne w wizualizacji rozmieszczenia namiotów 
podczas obozu, bądź zmiany wizualnej harcówki. SkethUp ma równieŜ moŜli-
wość importowania modeli budynków do Google Earth dzięki czemu moŜecie 
pochwalić się światu jaki będziecie mieli ładny obóz. 
 

Google Talk 
 
Moduł ten słuŜy do komunikowania się z innymi. Dzięki niemu moŜna czatować, 
dzwonić, wysyłać pliki. Jeśli szukasz narzędzia do komunikacji z druŜyną, Radą 
DruŜyny, lub po prostu harcerskimi przyjaciółmi polecam Google Talk. 
 

Tłumacz Google 
Aplikacja ta to bardzo rozbudowany tłumacz internetowy, dzięki któremu 
moŜna tłumaczyć całe zdania, zwroty w wielu językach (aŜ 54). 
Nie zastąpione narzędzie podczas przygotowania zbiórek językowych, bądź 
pisaniu ze skautami z innych państw poznanych poprzez Scoutface’a. 
 

YouTube 
Od 2000 roku portal ten jest pod władaniem Google. Kto nie 
zna “jutjuba”. DruŜyna moŜe tu posiadać własne konto 
i zamieszczać w nim relacje filmowe z imprez, biwaków, obo-
zów oraz promować swą działalność poprzez coraz częściej 
tworzone filmiki naborowe. 
 

Google Earth 
Jeden z najbardziej fascynujących projektów Google, dzięki któremu moŜemy 
zobaczyć ukształtowanie terenu lub szczegółowe rozmieszczenie budynków. 
Jest to baza obrazów satelitarnych o duŜej rozdzielczości. Dzięki Google Earth 
poruszanie się po świecie staje się prostsze, a nawet moŜliwe bez wychodzenia 
zza biurka. 
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Google + 
Google Plus (Google+) to nowy serwis społecznościowy, który jako alterna-
tywa dla Facebooka, udostępnia m.in. lepsze moŜliwości dzielenie się infor-
macjami z poszczególnymi kręgami znajomych. Usługa pozwala innymi ma-
teriałami dzielić się z rodziną, innymi z kolegami z druŜyny, a jeszcze inny-
mi z najbliŜszymi przyjaciółmi. Zupełnie tak, jak w prawdziwym Ŝyciu. śeby 
czuć się swobodnie, chcielibyśmy podobnych moŜliwości takŜe  on-line, 
w społeczności. Teoretycznie Facebook umoŜliwia nam kreowanie róŜnych 

wariantów toŜsamości wobec róŜnych grup ludzi, jednak logika kierowania komunikacją 
brzmi tam „wszystko do wszystkich”. 
G+ to bardziej przedłuŜenie wszystkich platform Google, po prostu dodanie 
im społecznościowego wymiaru.  
 

JOTI 
 Doskonałą okazją do realizowania sprawności internetowych jest 
trzeci weekend października. To czas JOTI - Światowe Skautowe Jam-
boree w Internecie  jest ogólnoświatowym spotkaniem skautów, które 
odbywa się w internecie w kaŜdy trzeci weekend października. Jest to 
oficjalna impreza Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). 
 W ten weekend tysiące skautów z całego świata spotyka się, 
aby móc skontaktować się za pomocą internetu, bez znaczenia 
z jakiego miejsca na Ziemi i przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych 
technologii, jak przeglądarki internetowe, e-maile, czaty, komunikatory, mikrofony, skane-
ry, kamery cyfrowe. Równolegle do tego skauci na całym świecie mogą uczestniczyć 
w Jamboree On The Air (JOTA), przedsięwzięciu, podczas którego harcerze, wspierani przez 
lokalne grupy radio operatorskie kontaktują się przy uŜyciu radia. 
 Najpowszechniejszą formą komunikacji jest e-mail oraz chat zwany (skrót 
od angielskiego Internet Relay Chat). JOTI umoŜliwia nawiązanie przyjaźni ze skautami 
z innych krajów i dowiedzenie się więcej o ich Ŝyciu codziennym, a takŜe wymianę doświad-
czeń skautowych. Często kontakty zawarte w ten sposób przekształcają się w długotrwałe 
przyjaźnie, które stają się powodem wymian między druŜynami oraz wspólnych przedsię-
wzięć. 
 Od roku 1996 JOTI jest oficjalnym przedsięwzięciem WOSM i ma swoje stałe miejsce 
na stronach internetowych Światowego Biura Skautowego. WIĘCEJ NA: joti.zhp.pl 
 

Każdy powód do świętowania jest dobry: 
 

Dzień Programisty wypada 13 września, 
a w roku przestępnym 12 września – obchodzony jest 

w 256. dniu roku. 
 

15 marca to dzień, w którym 23 lata temu, w roku 1985,  
została zarejestrowana pierwsza komercyjna domena, 

czyli Dzień Domeny 
 

Ostatni piątek lipca – Dzień Administratora  
 

3 maja Dzień bez Komputera 
 

8 czerwca Dzień Informatyka 
  

31 czerwca Dzień Blogów 
 

12 października Dzień Bezpiecznego Komputera  
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 „GEO”: trudno tak naprawdę stwierdzić, co to tak naprawdę jest, poniewaŜ trudno 
chyba o szerszy temat niŜ „ziemia”. Ile osób tyle pomysłów na ugryzienie tematu. Trzeba by-
ło równieŜ nałoŜyć na to moŜliwe wykorzystanie w ZHP. Biorąc pod uwagę moŜliwości rozwo-
ju jakie mamy dawać młodzieŜy w rozwoju, powinniśmy pomóc im zarówno poruszać się po 
współczesnym świecie jak i stwarzać moŜliwości poznawania róŜnorodnych dziedzin 
i aspektów Ŝycia, które mogą się przerodzić w ich zainteresowania i hobby. Ja wpadłem 
na to jak wyodrębnić z GEO trzy kategorie. 

Po pierwsze GEOgrafia, czyli wszystko z pogranicza dziedzin przyrodniczo-
krajoznawczych. PodróŜe małe i duŜe zawsze mają cel poznawczy. A jeśli poznawać nowe 
miasto to czemu tylko klasycznie? MoŜna takŜe niestandardowo. Słyszał ktoś o wirtualnych 
wycieczkach? MoŜe niedopisywać pogoda, moŜe nie starczyć kasy, a mimo wszystko chcecie 
coś dzieciakom pokazać. Wpiszcie w gogle „wycieczki wirtualne” i sprawdźcie, 
czy znajdziecie tam miejsce, którego szukacie. Ja osobiście korzystałem z poniŜszych stron, 
ale kaŜda, która pozwoli Wam osiągnąć Wasz cel, będzie dobra. 

 Naoglądaliście się tego co juŜ jest? Chcecie sami coś stworzyć i usytuować 
to w przestrzeni? Proszę bardzo. SketchUp przyjdzie Wam z pomocą. Ta darmowa aplikacja
(sketchup.google.com) pozwala wyŜyć się jako projektant, architekt, urbanista czy inny spe-
cjalista. Za trudne? Skoro udało mi się wbić do głowy obsługę tego programu gimnazjaliście, 
to co najmniej druŜyna wędrownicza powinna sobie z tym poradzić. Dzięki temu programowi 
zaszalałem i zbudowałem sobie swój wymarzony dom. Serdecznie polecam, szczególnie tym 
którzy cisnęli się w pokoju z rodzeństwem lub współlokatorami w akademiku.  
 

GEO a nowe technologie 

 
http://www.qtvr-poland.com/ 

http://panoramy.net.pl/ 
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 Jak to często bywa, cięŜko jest wyznaczyć jasną granicę między dziedzinami, które 
analizują to samo. Dotykając tematu SketchUp-u płynnie naleŜy przejść więc do drugiej 
kategorii – GEOinformatyki. Tu chciałbym zaproponować geotagging. Czy są wśród Was 
miłośnicy fotografii? Chcielibyście podzielić się z innymi Waszymi dziełami? A moŜe 
przy okazji ktoś, dzięki Waszym zdjęciom, będzie mógł zobaczyć jak piękne są niektóre 
zakątki świata? Dzięki geotaggingowi, czyli przypisywaniu zdjęciom lokalizacji, moŜemy 
wymieniać informacje odnośnie tego co jest wokół nas – nieodwiedzając tych miejsc. 
Powiedzmy, Ŝe jest to podobne do opisywanych wcześniej wirtualnych wycieczek. RóŜnica 
jest taka, Ŝe jest to jednak bardziej amatorskie i bazuje na jednym płaskim zdjęciu, a nie 
na przestrzeni zaprezentowanej w formie kulistej. Zdecydowanym plusem tej opcji jest 
moŜliwość wrzucenia czegoś od siebie dla całej wirtualnej społeczności. Jeśli marzyła się 
komuś publikacja swoich zdjęć i prezentacja swoich umiejętności to większej publiki 
niŜ uŜytkownicy sieci nie znajdziecie. Kojarzycie zdjęcia, jakie moŜna przeglądać 
na interaktywnej mapie gogle? To właśnie o to chodzi. Tak jak zdjęcie zaprezentowane 
poniŜej. Funkcja ta moŜliwa jest równieŜ dla filmów. Oczywiście wykorzystać moŜna 
to na milion sposobów. MoŜecie wykorzystać to w grach, zwiadach terenowych 
i warsztatach… Ale czy pomyśleliście o tym, Ŝe moŜna równie dobrze zrobić zdjęcie całej 
druŜynie w tym miejscu albo nakręcić jakiś śmieszny film z Waszym udziałem i go 
opublikować. Wydaje mi się, ze będzie to szałowe dla dzieciaków i do czegoś takiego chętnie 
się zapalą. W końcu w dzisiejszych czasach mnóstwo osób ma „parcie na szkło”. Pomyślcie 
jak moŜna wykorzystać to jako materiały promocyjne druŜyny. A propos promocji, 
słyszeliście moŜe o takim rodzaju filmu promocyjnego jak lipdab? Dla druŜyn działających 
zadaniami lub projektami moŜe być to interesująca propozycja. 

  
 Jako trzecie wydzieliłem kwestie GEOdezyjno-kartograficzne, które w harcerskim ję-
zyku widnieją pod nazwą „terenoznawstwo”. Z racji moich zainteresowań jestem 
jak najdalszy od krytykowania busoli czy kompasu. W końcu to dzięki nim wybrałem kierunek 
studiów. Ale skoro juŜ tak wyszło, Ŝe Ŝyjemy w XXI wieku to nic chyba nie stoi 
na przeszkodzie, aby poznać takie urządzenia jak odbiorniki GPS.  
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Pewnie niektórzy z Was są szczęśliwymi posiadaczami prostych odbiorników nawet 
w telefonach komórkowych. Bardziej zaawansowane takŜe są w zasięgu moŜliwości druŜyny. 
Całkiem rozsądne urządzenia są mniej więcej w cenie małego namiotu igloo. Takie zabawki 
pozwolą na większą samodzielność grupy w terenie, a i uzyskiwana dokładność pomiaru jest 
o niebo lepsza niŜ przy busoli, nawet przy sporych umiejętnościach jej obsługi oraz 
skrupulatności, Ŝe wyznaczaniu pozycji. Mając juŜ tak zaopatrzoną druŜynę macie moŜliwość 
pobawienia się w zabawę, która pochłonęła juŜ masę ludzi z całego świata. Geocaching 
to dziecinnie prosta zabawa nawet dla DUśYCH dzieci. Aby eksplorować świat i odszukiwać 
skarby trzeba tylko pobrać współrzędne kryjówki ze strony www i za pomocą odbiornika GPS 
odnaleźć tę lokalizacje w terenie. Po powrocie do domu moŜna podzielić się wraŜeniami z 
danego punktu (kryjówki) z innymi uŜytkownikami serwisu. To pomoŜe takŜe Wam w doborze 
ciekawszych miejsc, które warto odwiedzić. Zapraszam do świata odkrywania otaczającego 
nas świata i poszukiwania skarbów. Wszystkie szczegóły znaleźć moŜna na stronie 
www.geocaching.com lub www.geocaching.org.pl. Muszę przyznać, Ŝe jest to rzecz, której 
jeszcze nie zdąŜyłem osobiście przetestować, jednak po poznaniu idei zabawy i rozmowie 
ze znajomymi, którzy mieli okazję doświadczyć tych poszukiwań, czekam niecierpliwie 
na jakieś cieplejsze miesiące i praŜące słońce. 
 PowyŜsze zdjęcie pokazuje mapę z przybliŜoną lokalizacją skrytek. MoŜna tak na szybko 
sprawdzić czy w naszej okolicy, lub w miejscu gdzie chcemy się wybrać, znajdują się takie 
moŜliwości. W razie czego zawsze sami moŜecie taką skrytkę załoŜyć. 

  
Moim celem nie jest podanie Wam w tym miejscu gotowych przepisów na udany program, 
poniewaŜ osobiście nie jestem przekonany do takich gotowców. Postawiłem sobie za to 
za cel zaprezentowanie Wam narzędzi jakie niosą ze sobą nowe technologie, natomiast 
wykorzystanie będzie róŜne, w zaleŜności od Waszych druŜyn. W końcu, co jak co, 
ale druŜyny nie są tworem od szablonu i kaŜda ma specyficzny rodzaj działania. Pamiętajcie, 
Ŝe nowe technologie nie są tu celem, ale pomocą do poznawania (w tym wypadku) 
otaczającego nas świata. Odbiornik GPS czy bajeranckie oprogramowanie to tak 
jak wypasiony ołówek, ale kwestia tym co nim napiszemy, albo co nim narysujemy. 
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 Otwartość na świat często łączy się z otwartością na nowe... na Internet. Zastanawiam 
się, czy wiesz, ile śladów w nim zostawiasz...? Anonimowość w Internecie to kwestia bardzo 
delikatna. Do niedawna uwaŜało się, Ŝe jest to jedna z jego podstawowych cech. Obecnie 
sytuacja jest z goła odmienna. Nawet gdy posługujemy się tzw. zmiennym adresem IP 
moŜemy być stosunkowo łatwo wyodrębnieni z tłumu uŜytkowników danego serwisu 
internetowego. 
 Odwiedzając strony internetowe, udostępniasz jednocześnie administratorom 
hostujących je serwerów wiele informacji o uŜywanej przez ciebie przeglądarce. Informacji 
tych moŜe być tak wiele, Ŝe dzięki nim będzie moŜna zidentyfikować cię z duŜą trafnością 
w Sieci – razem tworzą coś w rodzaju cyfrowego odcisku palca. Czy moŜna z tym coś zrobić? 
 Wyłączenie obsługi ciasteczek jest 
waŜnym krokiem na drodze do zachowania 
anonimowości w sieci. To jednak nie 
wszystko: odciski pozostawiane przez 
przeglądarki biorą się z takich informacji 
jak dane o uŜywanej wersji przeglądarki, 
systemie operacyjnym, uŜywanych wtycz-
kach czy nawet zainstalowanych 
czcionkach i rozdzielczości ekranu. 
Niektóre firmy, głównie z branŜy rekla-
mowej rozpoczynają więc prace 
nad mechanizmami, które pozwoliłyby 
na podstawie cyfrowych odcisków pre-
cyzyjnie lokalizować komputer uŜyt-
kownika. 
 Rozwiązaniem moŜe być korzystanie z jak najpopularniejszych przeglądarek, w jak 
najpopularniejszych systemach operacyjnych. Dodatkowo naleŜy blokować JavaScript, który 
pozwala skryptom na witrynach zdobyć o nas tak wiele informacji. Jednak oczywiście 
i to rozwiązanie ma swoje problemy: wiele witryn po prostu potrzebuje JavaScriptu, 
by działać.  
 Okazało się, Ŝe aŜ 94,2% przeglądarek wspierających technologie Java oraz Flash 
pozostawia unikalny „odcisk palca”, a więc bardzo łatwo jest je namierzyć przy kolejnych 
odwiedzinach! Oczywiście odciski mogą podlegać zmianom w czasie, choćby poprzez zmiany 
w pakietach zainstalowanych wtyczek, czcionek, czy innym konfigurowalnym parametrom.  
 Co zatem moŜemy zrobić, jeśli chcemy być anonimowi w Internecie? MoŜemy korzystać 
z popularnej przeglądarki zainstalowanej z domyślnymi ustawieniami, na „świeŜym” 
systemie operacyjnym lub poczekać na to, aŜ producenci oprogramowania wprowadzą 
do przeglądarek odpowiednie rozwiązania utrudniające „internetową daktyloskopię”. 
Istnieje takŜe trzecia moŜliwość – pogodzić się z tym faktem i zapomnieć o czasach, 
gdy w sieci byliśmy naprawdę anonimowi. 
 
 

Zakończenie 
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hm. Hanna Musur, zastępczy-
ni komendanta Hufca Oleśnica, 
kształceniowiec, szefowa 
zespo łu  merytorycznego 
i zastępczyni kierownika WNT. 
Lubi kawę, dobrą książkę 
i sernik - zarówno w zestawie 
jaki osobno. W wydziale tłuma-
czy z języka specjalistycznego 

na język polski - pomaga światu zrozumieć 
programistów :) 
 

pwd. Wiktor Maj, założyciel 
Zespo łu  ds .  In te rne tu 
Cho r ągw i  K r akowsk i e j , 
wieloletni propagator rozwoju 
harcerskiego Internetu. Absol-
went budownictwa, wznoszący 
w ramach pracy zawodowej 
serwisy WWW, realizując tym 
samym swoją drugą pasję jako 
p r o g r a m i s t a  w e b o w y . 

W wolnym czasie amator technik linowych po-
brzdękujący niekiedy na gitarze. 
 

phm. Jakub Kunert, absol-
went Wydziału Elektroniki 
Politechniki Wrocławskiej, spe-
cjalista w dziedzinie Robotyki 
oraz Technologii Informatycz-
nych w Systemach Automatyki, 
administrator i projektant sys-
temów informatycznych bazu-
jących na Wolnym Oprogramo-
waniu. Obecnie członek Zespo-

łu Badawczego w Dziale B&R firmy Polska 
Projektowa. Miłośnik dobrej muzyki, górskich 
wypraw, nurkowania oraz dobrze osłodzonej 
kawy. 
 

phm. Łukasz Kochowski,  
członek Komendy Hufca 
G d a ń s k  -  P r z y m o r z e 
ds. organizacyjnych, Członek 
Wydziału Pracy z Kadrą Ko-
mendy Chorągwi Gdańskiej. 
Po godzinach student trzeciego 
roku budownictwa, ciągle po-
dróżujący między sercem 
a rozumem. Zagorzały inter-

nauta i miłośnik nowinek technologicznych. 

phm. Marlena Piotrowska, 
drużynowa wędrownicza, 
zastępczyni komendanta Hufca 
Oleśnica, komendantka szcze-
pu, szefowa hufcowego Zespo-
łu Promocji i Informacji. Na co 
dzień studentka drugiego roku 
politologii na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Lubi skandy-

nawskie (i nie tylko) powieści kryminalne, koty, 
Vincenta van Gogha i nocne rajdy.  
 

Jasiek Kazak, niegdyś in-
struktor ZHP w stopniu 
podharcmistrza, zawdzię-
czający harcerstwu zamiłowa-
nie do map, topografii 
i wszystkich rzeczy związanych 
z tą dziedziną. Obecnie 
geodeta, kartograf, gospodarz 
przestrzenny, nauczyciel, 
podróżnik, życie pokazuje, 

że wciąż wieczny student… 
  

Paweł Piotrowski, niezależ-
ny fotograf i projektant gra-
ficzny, absolwent wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, czło-
nek kolektywu fotograficznego 
un-posed, który prezentuje 
fotografie uliczne twórców pol-
skich oraz polskiego pochodze-
nia z całego świata. Zajmuje 
się głównie fotografią reporta-

żową, dokumentalną, uliczną i portretową, 
a także grafiką, ilustracją i animacją. Nie roz-
staje się ze swoim aparatem fotograficznym. 
 

phm. Anna Redel, zastęp-
czyni Komendanta Hufca Gro-
dzisk Mazowiecki, drużynowa 
Drużyny Starszoharcerskiej 
„Iskra”. Studentka pierwszego 
roku studiów II stopnia dzien-
nikarstwa i komunikacji spo-
łecznej specjalizacji PR 
i  marke t ing  med ia lny 
na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Dziennikarka prasowa w Grodziskim 
Piśmie Społeczno-Kulturalnym "Bogoria". Pasjo-
natka teatru musicalowego.  

Autorzy 

Korekta - phm. Anna Redel Okładka - Paweł Piotrowski 
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