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Zespół Historyczny Hufca ZHP Warszawa Praga Południe
KIEDY ZACZYNA SIĘ WIOSNA?
Według kalendarza mamy jeszcze zi- a to w przyrodzie oznacza rychłą wiosnę.
mę. Pogoda za oknem wskazuje jednak 4 marca do Polski przylatują czajki i inne
coś zupełnie odmiennego. Temperatury
przekraczające kilkanaście stopni Celsjusza, ciepły wiatr, powoli zazieleniające się
drzewa i krzaki, dłuższy dzień wskazują,
że kończy się zima i zbliża się upragniona
wiosna.

Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”
Park położony na Grochowie w Warszawie. Granice parku przebiegają wzdłuż ulic:
Grochowskiej, Kwatery Głównej, Osowskiej, Trembowelskiej i Bitwy Grochowskiej.
Zarządcą jego są władze dzielnicy Warszawa
Praga Południe.
Park powstał ok.1780 roku wraz ze
zbudowaniem przez prymasa Michała Po-

w parku przy kręgu tanecznym wykorzystano m.in. fragmenty macew z likwidowanego cmentarza żydowskiego na Bródnie oraz
elementy cokołu pomnika Lotnika z placu
Unii Lubelskiej.

ptaki błotne. Tylko patrzeć jak pojawią
się bociany. Dobrym znakiem jest także

Wiosna zbliża się wielkimi krokami.
Już 20 marca o godzinie 17.57 rozpocznie
się kalendarzowa wiosna. Pierwszy dzień
rozpoczyna się w dniu równonocy wiosennej. Punkt równonocy wiosennej to czas
przejścia Słońca przez punkt Barana, który
zwiastuje początek astronomicznej wiosny
na półkuli północnej.
Można już dostrzec pierwsze zwiastuny wiosny. Ja sam to stwierdziłem naocznie i namacalnie podczas niedawnego pobytu w Olszynce Grochowskiej. Dzień robi

się dłuższy, temperatura powoli idzie w górę, a rano nieśmiało odzywają się pierwsze ptaki. Te ostatnie zwiastuny wiosny to
najlepszy i najpewniejszy znak zbliżającej
się wiosny. Dwa tygodnie wcześniej do
Polski przyleciały już pierwsze skowronki,

zmiana upierzenia u innych ptaków, które
zimują w Polsce. Cieplejsze kolory na ich
piórach to także znak tego, że przyroda budzi się do życia.
W odróżnieniu od zwierząt - ludzie
trochę inaczej odczuwają nadchodzącą
nową porę roku. Po trudnych zimowych
miesiącach nasz organizm funkcjonuje na
nieco osłabionych bateriach i zwłaszcza
w tak zwanym okresie przejściowym łatwo o przeziębienia. Wiosenne przesilenie
jest czasem szczególnie ciężkie dla osób
starszych oraz dla dzieci. Chociaż temperatura jest dużo wyższa, nie należy ufać
zwodniczej pogodzie. Osłabiony po zimie
organizm, brak słońca sprawiają, że jesteśmy wyjątkowo narażeni w tym okresie na
zachorowania.
Mimo tych ostrzeżeń wychodźmy jak
najczęściej z domów i szkół na spacery, wycieczki, rajdy. Niedawno podczas 56 Rajdu
Olszynki Grochowskiej mieliśmy okazję
spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
Przed nami kolejna okazja – Ekstremalne
Powitanie Zieleni!
hm. Jacek Czajka

Od końca lat 50-tych XX wieku park
nosił nazwę 13 września 1944 roku. W 2005
roku przemianowano go na Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”.
Oprócz wspomnianego Dworku Grochowskiego na terenie parku znajdują się:
wybieg dla psów o pow. 130 m², plac zabaw
dla dzieci, Ośrodek Sportowy TKKF z kortami tenisowymi, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr.1 „Jordanek”.
Na terenie parku występują drzewa
iglaste (m.in. sosny i modrzewie) i liściaste
(m.in. topole, dęby, lipy, klony, akacje, olsze
i leszczyny). Charakterystyczny dla parku
jest m.in. rozłożysty kasztanowiec. Aleje
wysadzane są krzewami ozdobnymi.
Na jesieni 2014 roku, na wniosek
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej nastąpił
demontaż macew i przeniesienie ich na
cmentarz bródnowski. Wszystko odbyło się w porozumieniu z konserwatorem
zabytków i władzami miasta i dzielnicy.
W przeniesienie fragmentów nagrobków na
cmentarz zaangażował się burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski oraz wiceprezydent
Warszawy Włodzimierz Paszyński. Murki,
schody i konstrukcje, które zbudowane były
z macew, zostaną odtworzone z betonu

niatowskiego dworku. Obecny dworek przy
ul. Kwatery Głównej, to pałacyk Osterloffów
- grochowskich fabrykantów – producentów alkoholi. Na skutek pomyłki Stanisław
Wyspiański umieścił w nim akcję sztuki
„Warszawianka” rozgrywającej się w 1831
roku. Stąd pochodzi nazwa ulicy Kwatery
Głównej. Dzięki temu budynek przetrwał i
po odzyskaniu niepodległości na fali czczenia setnej rocznicy powstania listopadowego został odbudowany. W 1915 roku została
w nim utworzona szkoła. Uczyła się w niej
i tworzyła m.in. Pola Gojawiczyńska (18961963), polska pisarka. W 1918 roku powstał
w nim sierociniec, który prowadzili ojcowie
metodyści. W 1924 roku kupiła go rodzina
Wierzbickich. Obecnie w dworku mieści się
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr.3 im.
Juliusza Zarębskiego.
Andrzej Wierzbicki odbudował dworek
nawiązując do czasów z okresu bitwy pod
Olszynką Grochowską. Od frontu, w ścianie północnej i wschodniej umieścił rosyjskie kule armatnie. Wewnątrz zaś zawiesił
portrety polskich wodzów i generałów oraz
batalistyczne obrazy Wojciecha Kossaka.
Zagospodarował również sąsiadujący z nim
teren, na którym istniał już ogród daliowy.
Posadzono nowe drzewa i krzewy, a także
wytyczono alejki. Powstała również scena
teatralna, na której jeszcze w latach 60-tych
XX wieku były organizowane występy artystów oraz odbywały się zabawy taneczne
i festyny. Uległa ona jednak spaleniu, a jej
fragmenty zachowały się w pobliżu obecnePrzed wejściem do parku znajduje się
go placu zabaw.
pomnik patrona parku - płk. Jana SzypowPo II wojnie światowej do budowy mur- skiego „Leśnika”. Pomnik-głaz upamiętnia
ków i słupów tzw. Pergoli znajdujących się współzałożyciela Centralnego Okręgu Przemysłowego, szefa uzbrojenia Armii Krajowej, twórcę podziemnego przemysłu zbrojeniowego i dowódcę Zgrupowania Bojowego
„Leśnik” w powstaniu warszawskim.
Był również ojcem hm. Mirosława Szypowskiego, pomysłodawcy i twórcy Rajdu
Olszynka Grochowska.
Pomnik został odsłonięty 20 września
2006 roku.
hm. Jacek Czajka
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Dobre rady druha Acz (5)
Czy na pewno tylko karteczki?

Jestem na zbiórce harcerskiej. Wydawałoby się – typowej, normalnej. Na początku
obrzędowe rozpoczęcie – prawie wszyscy
harcerze w mundurach. Wylądają świetnie.
Siadają w kręgu i wtedy drużynowy mówi:
- A teraz będzie gra. Druhna przyboczna w całej szkole porozkładała karteczki.
Zastępy za chwilę ruszą na poszukiwanie.
Im przyniesiecie więcej karteczek, tym lepiej. - Po chwili harcerze rozbiegają się po
szkole, po piętnastu minutach wracają i entuzjastycznie rzucają się do wykonywania
zadań. A dotyczą one bohatera drużyny,
o którym wiadomo bardzo niewiele. Po
zbiórce harcerze o swym bohaterze wiedzą
niewiele więcej.
Jestem na kolejnej zbiórce. Zaczyna się
apelem. Tu harcerze nie tak dobrze umundurowani. Zaczynają apelem. Zbiórka,
meldunek. Drużyna siada w kręgu i drużynowy (skąd ja to znam) mówi: - A teraz
będzie gra. Druhna przyboczna w całej
szkole porozkładała karteczki. Zastępy ruszą na poszukiwanie. Karteczki są w kopertach. W każdej kopercie jest tyle karteczek,
ile jest zastępów. Pamiętajcie wziąć jedną
karteczkę, pozostałe zostawić. - Harcerze
rozbiegają się po szkole, po piętnastu mi-

nutach wracają i entuzjastycznie rzucają się
do wykonywania zadań. A większość zadań
wiąże się z samarytanką. (O!!! Mam możliwość opowiedzieć im o dobrym Samarytaninie!). Zadania są w większości ciekawe,
harcerze dobrze się bawią. I sporo, mimo
młodego wieku, wiedzą i potrafią.
Jestem na kolejnej zbiórce. I już wiem,
jak się zacznie. Ja wiem, że harcerze będą
biegać po szkole. Szukać karteczek. Bo gra
karteczkowa stała się obowiązkową formą
zbiórki harcerskiej. Może nie być gawędy
(i zazwyczaj nie ma – dlaczego?), może nie
być ani jednej piosenki, mogą harcerze od
dwóch miesięcy ani razu nie wyjść ze szkoły na zajęcia w terenie, ale będą biegać po
szkole w celu odnalezienia karteczek.
To ciekawe, dziś wielu instruktorów
nie pamięta „czasów przedkarteczkowych”,
kiedy tej tak popularnej formy pracy po
prostu nie znano. I zbiórki harcerskie wcale
nie były mniej atrakcyjne. Ba, powiedziałbym nawet, że były ciekawsze. Bo wielka
harcerska gra nie polega na rozkładaniu
wielu karteczek po szkole. I poszukiwaniu
ich. Naprawdę.
PS Wydaje mi się, że moja dobra rada
jest czytelna. Prawda?
hm. Adam Czetwertyński

Ks. phm. Stefan Frelichowski

18 lutego 2015   r. minęło 20 lat od zakończenia procesu beatyfikacyjnego ks.
phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
od piętnastu lat patrona harcerzy polskich
Ks. Stefan Frelichowski, syn Marty i Józefa, urodził się 22 styczna 1913 r.
w Chełmży, gdzie uczęszczał do szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Był zafascynowany harcerską ideą wychowania młodzieży przez młodzież, toteż
w marcu 1927 r. wstąpił do 2 Pomorskiej
Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, w której pełnił funkcję zastępowego
zastępu „Lisów” a potem funkcje przybocznego i drużynowego. Był też prezesem
Sodalicji Mariańskiej. W czasie studiów
w seminarium duchownym, które rozpoczął 31 sierpnia 1931 r., był komendantem
starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków
ZHP. Pomagał też drużynowym w Pelplinie, a w sierpniu tego samego roku zamknął
próbę na ćwika i harcerza orlego oraz zdobył stopień podharcmistrza. Uczestniczył
też w jubileuszowym zlocie w Spale w 1935
r. W tym czasie zdobył stopień Harcerza
Rzeczypospolitej, potwierdzonym w książeczce przez hm. Aleksandra Kamińskiego.
14 marca 1937 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Okoniewskiego w katedrze pelplińskiej. Wkrótce został
przez biskupa mianowany osobistym kapelanem i sekretarzem. 2 lipca został powołany na wikariusza w parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Pełnił dalej służbę instruktorską jako kapelan
Chorągwi Pomorskiej ZHP. Wspierał też
ruch starszoharcerski. Był redaktorem
„Wiadomości Kościelnych” i „Zewu Starszego Harcerstwa Chorągwi Pomorskiej”.
Został uznany za wzorowego kapłana, kaznodzieję, opiekuna młodzieży.
18 października 1939 r. z powodu przynależności do harcerstwa został

aresztowany przez i osadzony w Forcie
VII. W styczniu 1940 r. przewieziono go
do obozu koncentracyjnego w Stutthofie,
później trafił do Grenzdorf, Sachsenhausen
a na koniec do Dachau. Zamiast nazwiska
posiadał numer 22492. W obozie kontynuował swoją służbę duszpasterską, niósł
pomoc innym. Pocieszał ludzi, organizował
potajemne wspólne modlitwy, msze święte,
dzielił się swoją niewielką porcją jedzenia.
Gdy w latach 1944-45 w obozie panowała
epidemia tyfusu, zorganizował grupę 32
polskich księży, którzy pomagali chorym.
Spiesząc z pomocą współwięźniom wszyscy księża zarazili się tyfusem, a dwóch
zmarło.
Ks. Stefan umarł na tyfus 23 lutego
1945 r. w przeddzień wyzwolenia obozu
w Dachau. Jego wyjątkowość uznali nawet hitlerowcy zezwalając po raz pierwszy w Dachau na wspólne modlitwy przy
trumnie wyłożonej białym prześcieradłem.
Przed kremacją ciała jeden ze współwięźniów zabrał kości jego palców jako relikwie,
które później zostały umieszczone w parafii
Najświętszej Marii Panny i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu przy
ulicy Marii Panny 2.
W 1993 r. rozpoczął się proces beatyfikacji sługi bożego, który zakończył się
18 lutego 1995 r. Tego roku otrzymał pośmiertnie krzyż „Za zasługi dla ZHP” z rozetą i mieczami. 7 czerwca 1999 r. Ojciec
święty Jan Paweł II na toruńskim lotnisku
obok Fortu VII ogłosił druha Wicka błogosławionym i ustanowił jego wspomnienie
na dzień 23 lutego.
W 2000 r. biskupi polscy ogłosili bł. ks.
phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego
patronem wszystkich harcerzy polskich.
pwd. Bogdan Ciechomski

Słynne Duety
Dzisiaj w naszym fotograficznym cyklu „Słynne
Duety“ zamieszczamy troszeczkę inne zdjęcie. Zdaniem redaktora naczelnego bardziej ekstremalne!
Otóż za chwilę para wybrańców przetestuje najnowsze modele masek przeciwgazowych. A może oni są
już po testach?
Prosimy o odgadnięcie, kogo widzimy na prezentowanym zdjęciu i jakiej sytuacji dotyczy? Odpowiedzi oraz własne propozycje zdjęć prosimy nadsyłać do redakcji „Praskiego Świerszcza“ na adres:
jacek288@poczta.onet.pl
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ŚWIAT OKIEM KAMIENIA, czyli dwa słowa
namiestnika harcerskiego.
KURS
Ferie zimowe to taki „śmieszny” czas
w naszym hufcu. Bo niby to przerwa od
szkoły czy prowadzenia zbiórek, ale i tak
większość z nas biega z wywieszonym językiem. Do wyboru atrakcji jest moc: dwa
zimowiska i dwa kursy, wszędzie można
się realizować. W tym roku krzyknąłem
namiestnicze „służba” i wybrałem się, aby
pod okiem dh. Adama opiekować się kursem harcerskim. W końcu oko namiestnika drużynowych tuczy.
Na początku był strach, albowiem nie
wiedziałem, co to będzie. Nie ukrywam,
że było to dla mnie nowe doświadczenie
i obawa jest chyba najczęstszym towarzyszem takich eskapad. Ponadto kursantów
nie było za wielu, a w większości młodzi.
Kurs metodyczny z założenia miał być kursem przybocznych, więc uczestnicy mogli
przyjechać z naprawdę różnym bagażem
doświadczeń. Jednak patrząc na niektóre
karty zgłoszeniowe i wiek tam wpisany naprawdę się wystraszyłem – czy ja prowadzę
kurs zastępowych? Ale przyjechali – kilka
twarzy znanych, kilka bardzo słabo. Zaczęło się.
Drugiego dnia była walka, gdyż ja
walczyłem z nim, a on ze mną. Kurs. Drugiego dnia od rana rozpoczęły się zajęcia
warunkujące znajomość podstaw. Żeby
było śmieszniej, część tych podstaw była
powtórzeniem z kursu przewodnikowskiego. Dlaczego? Bo tylko trzy osoby
uczestniczyły w kursie pwd. Tu zderzają
się problemy – czy trzymać poziom i na
kurs metodyczny posyłać tylko osoby po
kursie przewodnikowskim, czy szkolić już
wcześniej przybocznych, w razie potrzeby
doszkolić ich na kursie instruktorskim?
Moim zdaniem trzeba trzymać poziom.
Jednak wymaga to od nas drużynowych
i szczepowych ciężkiej pracy. Takiej, żeby
zbudować taki szczep, w którym to osoby
w wieku wędrowniczym prowadzą zbiórki
i nie musimy ich przekazywać szesnastolatkom. Wtedy poziom trzeba trzymać.
A jak sprawić, by nikt nie uciekał?
Drużyny starszoharcerskie i wędrownicze. Nie zabierajmy dzieciakom radości
z harcerstwa. Ci, którzy dopiero zaczynają
liceum, mogą dać radę poprowadzić drużynę (historia zna takie przypadki), ale po
co wyłamać kogoś z ciągu wychowawczego
tylko dlatego, że jest dobry? Może warto, by
drużynowi zaczynali mając 20 lat? Może taki minimalny wiek drużynowego ustalimy
kiedyś w hufcu. A wtedy będziemy mogli
fason trzymać. No, ale kurs…
Trzeciego dnia była cisza. Pojechałem
na uczelnię (sesja;), a zajęcia prowadzili
hufcowi mistrzowie, więc nie było się czego
bać.
Czwartego dnia zawitał na kurs duch
profesora Zimbardo, gdyż eksperymento-

waliśmy na ludziach. Prowadzący zajęcia
tego dnia byli w większości początkującymi instruktorami, a wiedzę o o prowadzeniu zajęć mieli nikłą. Jak eksperyment wypadł? Jeśli zadowalają Was odpowiedź, że
niektórzy dzięki temu przypomnieli sobie
trochę teorii i pomyśleli o niej, będą więc
ciut lepiej prowadzić swoje drużyny i zajęcia, to odpowiem że tak. Udał się.
Piątego dnia było zdziwienie. Kursanci
też powoli zaczęli ewoluować. Z malutkich
i drobniutkich, cichych, bojących się wypowiedzieć własne zdanie, do pewniejszych
siebie i bardziej wygadanych. „Szykuje się
fajny narybek” usłyszałem od D. po jej zajęciach. I zgadzam się. W tym dniu dostałem
do ręki próbę na stopień – do sprawdzenia. Zdziwienie. Skok. Jedna z najlepszych
prób, jakie widziałem. Dh A. stwierdził, że
może zbyt ambitna. Tak – umiaru też uczymy się z czasem, zazwyczaj po tym jak się
zachłyśniemy. Niemniej – brawo. Tego dnia
uświadomiłem sobie, że to nie będzie kurs
zastępowych. Oni wszyscy (kursanci) mają szansę kiedyś zrobić coś w hufcu, tylko
niektórzy potrzebowali czasu, by obdarzyć
mnie zaufaniem i pokazać się.
Gdy już to zrobili, postanowiłem powiedzieć coś Komendantom szczepów:
Komendanci, macie skarby u siebie w środowiskach. Pilnujcie ich, bo gdy urośnie
Wam garb, możliwe że to oni będą mieli
siłę Wam pomóc.
Szóstego dnia była zaduma. Kurs przeleciał jak z bicza strzelił, ledwo zaczynaliśmy się wszyscy ze sobą docierać, a tu już
koniec i biegiem na harcerski szlak. Wiem,
że spotkamy się jeszcze, bo kurs trwa. Potem część uczestników będzie aktywnymi
członkami namiestnictwa. A medytowałem nad ich przyszłymi losami.
Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że
ten kurs odbył się i był kursem ciekawym.
Dziękuję Wam kursanci za to, że okazaliście się tak wspaniałymi osobami. Dziękuję
prowadzącym, „starym” i młodym, za Wasze zajęcia i że chciało Wam się jechać na
koniec świata. Dziękuję kadrze kursu, która włożyła swoją pracę i poświęciła czas, by
szkolić młodych. W szczególności dziękuję
druhowi Adamowi, bo ten kurs był inny
niż poprzednie kursy, które zaobserwowałem. Ten był podwójnie dobry: primo
był dobry merytorycznie, secundo byliśmy
bliżej kursantów niż w latach poprzednich.
Śmialiśmy się, tańczyliśmy, śpiewaliśmy
i pracowaliśmy z uczestnikami każdego
dnia. Mam nadzieję, że właśnie to sprawiło
że Baden-Powell przewrócił się w grobie,
ale na drugi, wygodniejszy bok.
Czuwaj!
Wasz Namiestnik
phm. Stanisław Matysiak

HEBLOWANIE
Echa Olszynki

nas ktoś niewtajemniczony, mógłby pomyśleć, że szykujemy się do wojny - tyle nas
- 56 Rajd Olszynka Grochowska uwa- było.
żam za otwarty...- Tymi właśnie słowami
przywitała nas na apelu w sobotę 28 marca
Nie będę wam zdradzał szczegółów
na pl. Szembeka komendantka hufca phm. rajdu, generalnie uważam, że się udał. DoKrystyna Mamak. Było nas około pięciu- brym pomysłem była dwudniowa forma
set zuchów, harcerzy, instruktorów i gości, rajdu, warto co jakiś czas robić go z nocw których gronie znaleźli się: była komen- legiem. Punkty były ciekawe, sprawdzające
dantka chorągwi hm. Barbara Prószyńska, różne ich umiejętności. Jednak nie wiem,
dawni komendanci hufca – harcmistrzowie czy organizatorzy nie dali za mało czasu
Andrzej Banasik, Adam Sikoń, Paweł Lech, na zadania. Biorąc pod uwagę odległość
były osoby duchowne – ks. prałat Krzysztof między punktami ciężko było zaliczyć je
Ukleja, proboszcz parafii oraz kapelan na- wszystkie. Moim zdaniem największym
szego hufca ks. Marek Zdanowicz.
minusem był opóźniony obiad i to prawie o trzydzieści minut. Specjalnie nie
Olszynkowe zmagania harcerze zaczęli pozwalałem jeść harcerzom nic po drodze
dzień wcześniej, bo już w piątek 27 marca a tu taka wpadka. Poza tym super zabawa,
w gościnnych progach szkoły podstawo- świetna atmosfera, oryginalne punkty. Serwej nr 141 przy ul. Szaserów. Na tyle lubię decznie dziękuję organizatorom.
„Olszynki”, że postanowiłem wziąć w niej
udział z unieruchomioną ręką.
Miło było patrzeć, jak w czasie weekOd wejścia do szkoły czuć było harcer- endu Grochów zostaje opanowany przez
ską rajdową atmosferę, dodatkowo dumą harcerzy, a miny ludzi, którzy dziwili się, że
napawał mnie fakt, że mój szczep był na harcerze jeszcze istnieją – były bezcenne.
rajdzie najliczniejszy. W sumie było nas, ze Mam nadzieję, że spotkamy się na kolej„160”, pięćdziesiąt trzy osoby. Szkoła była nym rajdzie w przyszłym roku i za dwapełna, na wszystkich piętrach byli harcerze dzieścia, i za pięćdziesiąt lat również.
i nie tylko z naszego hufca, ale tez hufca
Ząbki czy hufca Żoliborz. Gdyby zobaczył
phm. Jan Korkosz „Hebel”

Czas ze sceny zejść ?
- Ile jeszcze będziesz się w to bawił? Nie
jesteś już na to za stary ? Masz tyle lat i ciągle jara cię latanie po lesie? Rozumiem, jak
byłeś w podstawówce, ale teraz...
Tak wiele razy mówili do mnie znajomi,
gdy słyszeli, że znów wyjeżdżam na jakąś
harcerską imprezę i nie spędzimy razem
kolejnego weekendu.
Właściwie to nigdy z nimi o tym nie
rozmawiałem, nie starałem się wyjaśniać,
dyskutować, przedstawiać swoich racji.
Może błędnie wychodziłem z założenia, że
przecież i tak tego nie zrozumieją, bo czy
ktoś, kto nigdy nie był w harcerstwie, jest
w stanie to zrozumieć? Oni nie mogli pojąć, że wyjazd na weekendowy biwak może
być ważniejszy od oglądania filmów w kapciach na kanapie.
Wiele razy zadawałem sobie pytanie,
czy to jeszcze ma sens? Czy to nie jest właściwy moment na odwieszenie munduru
do szafy już … na zawsze. Kilka razy byłem
gotowy zakończyć swoją harcerską działalność, autentycznie miałem już nieraz tego
serdecznie dosyć i wtedy najczęściej myślałem o kolejnym czekającym mnie obozie,
zimowisku, biwaku i wszystkie negatywne
myśli jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki z rdzeniem z pióra feniksa.... znikały. Rozpatrywałem wiele razy argumenty
za i przeciw i tych pierwszych zawsze było
więcej.
Teraz wiem, że zrobiłem dobrze, to
jeszcze nie mój czas. Realizuję się w coraz
to nowszych zadaniach, podejmuję coraz
ciekawsze wyzwania i ciągle odkrywam to
moje harcerskie życie na nowo.

A jak jest z wami??
Wydaje mi się że człowiek decydujący
się być instruktorem świadomie podejmuje się pełnienia służby do końca życia. Nie
powinienem jako instruktor w pewnym
momencie wszystko rzucić i stwierdzić –
bawcie się sami, mnie już z wami nie ma.
Tak nie można! Rozumiem doskonale tych,
którzy mają rodziny, być może rozwijają
swoją zawodową karierę bądź się wypalili.
Tylko że znam też takich, którzy mają rodziny, gonią za karierą a jednak dalej pełnią
czynną służbę na rzecz naszego Związku.
A jeśli ktoś się wypalił, to tylko jego wina,
widocznie nie szukał nowego pola służby,
nie szukał nowego miejsca w szeregu, nie
chciał się ciągle sam motywować.
Cytując klasyka „trzeba umieć ze sceny
zejść niepokonanym” a wszyscy ci, którzy
już z niej zeszli, zostali pokonani, nie dali sobie szansy. Jasne, są inni instruktorzy,
pewnie że oni mogą robić to, co my robiliśmy do tej pory, ale to każdy z nas odpowiada za to, co dzieje się w Związku. Każdy
z nas ma obowiązek kształtować młodego
człowieka, a jeśli w pewnym momencie
przestajemy to robić, to może popełniliśmy
błąd składając niegdyś Zobowiązanie Instruktorskie.
Żeby było jasne. Nie oceniam, nie chodzi mi też o krytykę, ale o pewne uświadomienie sobie, że bycie instruktorem to nie
jest kupienie pary butów, o których można
zapomnieć, gdy się zniszczą.
Jak nawija pewien raper „Wiesz, kiedy skończę, ziomuś? Dopiero, kiedy złożą
mnie do grobu”.
phm. Jan Korkosz „Hebel”
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K ą c i k po ezj i
Przedwiośnie
przedwiosenne ciepło zastyga w kałużach
smaganych zimnym niecierpliwym wiatrem
w sinych mgłach tuż przy ziemi słońce się zanurza
ciemna noc rozkłada swe skrzydła nad światem
ławice chmur rozbłysną ognistą czerwienią
gdy je słońce podpali będąc już na dole
tknięte pędzlem nocy w granacie stężeją
las na horyzoncie zapada we fiolet
niebo na zachodzie pocięte pasami
zórz - karmin przy ziemi topią górą w złocie
na tej papeterii czarnymi zgłoskami
wracające ptaki kreślą pieśń o wiośnie

*** (kiedy promień słońca)
kiedy promień słońca zakrzywiony łukiem
jak drapieżny pazur szarpie mgieł zasłonę
prężą się do nieba brzozy białe smukłe
i sosny strzeliste blaskiem rozświetlone
jakby chciały sięgnąć po najczystszy błękit
gdy się nagle w górze z siwej mgły wyłania
by oprawić w niego korale jarzębin
krwawe krople z głogów ciernistych zaspanych

Andrzej Kubiak
Ur. w 1958r.
Pseudonim – Szarobury. W swoim
życiu
był
robotnikiem
na taśmie w fabryce samochodów, żołnierzem zawodowym, szefem zaopatrzenia w zakładzie przemysłowym, handlowcem.
Mieszkał w wielu miejscach Polski, najdłużej zatrzymał się na obrzeżu Puszczy
Kampinoskiej niedaleko Modlina. Obecnie
mieszka w Warszawie. Pasjonuje się poezją,
fotografią i kosmosem.
Pisywał wiersze w wieku szkolnym,
potem na kilkadziesiąt lat porzucił pióro,
a ponowną przygodę z poezją zaczął zupełnie niedawno. W swoich wierszach porusza
tematy egzystencjalne, pisze liryki miłosne,
zachwyca się pięknem przyrody.

W roku 2012 był dwukrotnie laureatem Turnieju Jednego Wiersza w Otwocku, zdobywając w maju trzecią nagrodę
a w listopadzie drugą. Jego nagrodzone
w turniejach wiersze zostały opublikowane
w antologii pokonkursowej.
Dużym sukcesem było zaproszenie na
zjazd poetów do Kruszwicy w 2012r. na
XXIV Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń oraz wyróżnienie w kolejnych
XXV Spotkaniach Pokoleń w Kruszwicy
w 2013 r. Kilka jego wierszy zostało opublikowanych w antologiach wydanych po tych
spotkaniach.
Ponadto opublikował swoje wiersze
wojenne i fotografie miejsc pamięci narodowej Mazowsza w zbiorze opowiadań
i wierszy wielu autorów pt.Ostatni Świadkowie. Wspomnienia i wiersze o II wojnie
światowej (Księży Młyn, Łódź 2014).
Jest członkiem grupy poetyckiej Terra
Poetica oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich II Oddziału Warszawskiego.

puszcza nieruchoma nad uśpioną ziemią
otuloną płaszczem butwiejących liści
wie że czekać musi cierpliwie w milczeniu
na wiosenne słońce które zbudzi życie

lecz kiedy ponad lasem
wzejdzie złote słońce
zdusi mgły stopi szrony błyśnie
w kroplach rosy roziskrzoną nadzieją
jeszcze wątłą drżącą
zbudzi uśpione życie
tej zimy już dosyć

***(a puszcza cała stoi w snach )

Niecierpliwość

kiedyż ta wiosna wróci znów
wciąż niecierpliwie pytasz ach
a puszcza cała stoi w snach
roją się jej tysiące snów

niecierpliwość wpisana jest w pejzaż,
płowe trawy w rdzach zwiędłych liści,
ty codziennie na drogę wybiegasz,
niech już przyjdzie, niech wreszcie się ziści.

wśród sennych jeszcze nagich pni
po burych grzywach zeschłych traw
cieplejszy raptem powiał wiatr
ach puszczo zbudź się przestań śnić

w ścianie lasu brzozy bieleją
jak rzucone bezładnie kości,
wśród nich bure spłachetki śniegu,
blizny zimy, której już dosyć.

więc pij do woli z pierwszych burz
podnieś ramiona w górę wznieś
obudź się wiosna blisko gdzieś
obudź się wiosna jest tuż tuż

a po nocy, z różowym świtem,
słońce budzi pragnienie w oczach
coraz wyżej zawisa w zenicie.
kiedy wreszcie przyjdzie tu wiosna?

Marzec
dzień budzi się szary
otulony mgłami
zapóźniony księżyc
wędruje do góry
tnie skrzywionym sierpem
granat spopielały
pogasły już gwiazdy
róż obleka chmury
nocny mróz tuż przy ziemi
z mgły wytrąca szrony
srebrną szadzią maluje
wypłowiałe trawy
wątłe gwiazdki rozwiesił
na świerkach zielonych
szyby lodu powprawiał
w ramy kałuż stawów

może dzisiaj się zjawi zza morza,
w sukni z kwiatów, na skrzydłach motyli,
ptaki znowu zaludnią przestworza,
przy księżycu się słowik rozkwili.
może dzisiaj, choć świat jeszcze szary,
klucze kaczek otworzą nadzieję,
że już blisko, za progiem, miej wiarę...
wkrótce ziemia się w niej rozszaleje.
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