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Zespół Historyczny Hufca ZHP Warszawa Praga Południe
1 listopada - Święto Zmarłych.

Podczas odwiedzania grobów najbliższych warto pamiętać również o tych, którzy
odeszli na wieczną wartę i złotymi literami zapisali się w historii harcerstwa.
Pamięć o harcerskich instruktorach zależy przede wszystkim od nas – przekazanie
jej dalej, do następnych harcerskich pokoleń, to nasz obowiązek. Święto Zmarłych to
najlepszy dzień w roku do kultywowania pamięci o nich.

Pod arkadami pałacu Saskiego
Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy nie tylko rocznicę wybuchu powstania listopadowego i rocznicę odzyskania
niepodległości, ale też jest to miesiąc, gdy
wspominamy zmarłych a wśród nich tych,
którzy oddali swe życie za Ojczyznę.
…A którzy w srogim padli boju,
Niech odpoczywają dziś w spokoju…
Niech wiatr nie wieje tam jesienny,
Gdzie leży żołnierz bezimienny.
Niech na nich złote pada liście,
I niech im stroi grób złociście,
Potem ich biały śnieg otuli,
Bo leżą nadzy, bez koszuli.
A wiosną jasną i błękitną
Niech im na grobie kwiaty kwitną.
Kornel Makuszyński
Fragment wiersza „Na grobie bezimiennym”
Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie stoi niewielka, ocalała
z czasów II wojny światowej kolumnada to, co zostało z dawnego Pałacu Saskiego.
Płonie przed nią wieczny znicz i stoi stale
żołnierska warta honorowa. Wśród kilkudziesięciu tysięcy miejsc narodowej pamięci w Polsce to miejsce ma charakter szczególny. Grób Nieznanego Żołnierza jest
symbolem hołdu składanego przez naród
wszystkim swoim obrońcom. Idea uczczenia bezimiennych ofiar wojny zrodziła
się po zakończeniu I wojny światowej we
Francji. Śladem tym poszły inne narody.

W Polsce w roku 1923 powstał Komitet
Budowy Pomnika Nieznanego Żołnierza.
Na miejsce lokalizacji przyszłego grobu
wybrano klasycystyczną kolumnadę Pałacu Saskiego. Wkrótce zapadła decyzja budowy grobu. 4 kwietnia 1925 r. w Wielkiej
Sali Wojennej gmachu Ministerstwa Spraw
Wojskowych odbyło się uroczyste losowanie pobojowiska, skąd miały być wzięte
prochy Nieznanego Żołnierza. Ślepy los
padł na pobojowisko lwowskie z lat 19181919. We Lwowie padły pierwsze strzały,
gdy Polska zrzucała jarzmo niewoli. Tu
przez prawie pół roku walczyły bohatersko
oddziały Wojska Polskiego i Orląt Lwowskich. Lwów, miasto odznaczone orderem
Virtuti Militari, było prawdziwą ostoją polskości na rubieżach Rzeczypospolitej.
Po sprowadzeniu zwłok do Warszawy 2
listopada 1925 r. odbyło się w katedrze św.
Jana uroczyste nabożeństwo żałobne, celebrowane przez prymasa Polski ks. kard.
Aleksandra Kakowskiego. Wśród obecnych dostojników byli: prezydent RP Stanisław Wojciechowski, jego adiutant gen.
Mariusz Zaruski, marszałek Senatu Woj-

Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma ich. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo
jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą
rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)
Jędrzej Moraczewski
Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach
zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione
ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je w ponownie w okresie
transformacji systemowej w 1989; jest dniem wolnym od pracy.
ciech Trąbczyński, marszałek Sejmu Maciej
Rataj, gen. Józef Haller, gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. Lucjan Żeligowski, władze
Warszawy oraz korpus dyplomatyczny. Po
mszy św. kondukt żałobny przemaszerował
na plac Saski, gdzie o godz.13.00 oddano
honorowy salut armatni. Pamięć Nieznanego Żołnierza uczczono minutą ciszy,
ogłoszoną w całym kraju. Następnie przy
dźwiękach hejnału Wojska Polskiego złożono trumnę do grobowca. Przy niej umieszczono czternaście urn z ziemią zebraną na
pobojowiskach najkrwawszych bitew, akt
erekcyjny, srebrny wieniec i całun jedwabny z Białym Orłem. Po złożeniu trumny
otwór zakryto płytą z piaskowca, na której
wyryto słowa:
TU LEŻY ŻOŁNIERZ POLSKI POLEGŁY ZA OJCZYZNĘ.
Przed grobem zapłonął wieczny znicz
i stanęła warta. Odtąd Grób Nieznanego
Żołnierza związany jest z miastem i razem
z nim przeżył tragedię II wojny światowej.
Po Powstaniu Warszawskim hitlerowcy wysadzili Pałac Saski. Los chciał, że ocalały arkady kryjące grób bezimiennego żołnierza.
Po wojnie odbudowano go ale zdjęto z niego cztery tablice z roku 1925. Przed zrekonstruowanym grobem 8 maja 1946 r. odbył
się uroczysty Apel Poległych. Przy dźwiękach marsza żałobnego Chopina wsypano
do urn ziemię z kolejnych 24 pól bitew-

nych, na których walczył żołnierz polski.
Przed grobem znowu zapłonął ogień i stanęła warta honorowa, która stoi do dziś. 11
listopada 1990 r. powróciły na kolumnadę
grobu wierne kopie czterech tablic z roku
1925. W roku następnym 3 maja prezydent
RP Lech Wałęsa dokonał odsłonięcia czternastu nowych tablic przedstawiających historie polskiego oręża od Cedyni (972 r.) do
Berlina (1945 r.).
Zachęcam do odwiedzin tego miejsca
- panteonu żołnierskiej chwały Polaków.
Zwłaszcza w jesienne, listopadowe dni kiedy to przyroda sama stwarza odpowiedni
nastrój zadumy i nostalgii.
hm Jacek Czajka
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Heblowanie
Harcerstwo jest piękne – ale czy na pewno ?
Tak moi drodzy, okazuje się że nasze
harcerstwo to najpiękniejsze, co mogło nas
spotkać w życiu. No bo czy gdziekolwiek
indziej ludzie, którzy różnią się poglądami,
charakterami, wychowaniem czy środowiskiem, z którego się wywodzą, potrafią tak
pięknie ze sobą współpracować? Czy jest
inne takie stowarzyszenie, inna organizacja, która tak pięknie dogaduje się ponad
podziałami? A czy na pewno w ZHP zawsze
kieruje nami poczucie idei, braterstwa, wartości, które chcemy przekazać?
Nie odkryję Ameryki pisząc, że każdy
z nas jest inny, każdy robi „swoje” harcerstwo, każdy ma inną jego wizje i dla każdego co innego jest w nim ważne. I właśnie te
różnice są piękne, ale nie zawsze, lecz tylko
wtedy, kiedy prowadzą do wychowania harcerza lub zucha. Czasem odnoszę wrażenie,
że dominuje u nas instruktorów chęć osobistego sukcesu, własnych korzyści, postawienia na swoim.
Moim zdaniem żadnego znaczenia nie
ma, czy funkcyjny drużyny jest fotografem,
kronikarzem czy medykiem. Ważniejszy
jest efekt i korzyści, jakie płyną z bycia
funkcyjnym nie jak takiego harcerza nazwiemy, jak nazwiemy jego funkcję. Uważam też, że kominek to jest zawsze moment,
kiedy pali się jakiś ogień, panuje chwila refleksji i wyciszenia. Dla mnie kominek to
forma wieczornego spotkania nie zawsze
przy ogniu i w mundurach.
Piszę o tym, bo właśnie tym dwóm zagadnieniom dużo czasu i energii poświeci-

liśmy na startówce hufca. Piękne jest to, że
umieliśmy o tym porozmawiać, wymienić
się poglądami i przedstawić swoje zdanie
na ten temat. Piękny był szacunek, którym
darzyliśmy współrozmówców uważnie ich
słuchając i szanując różnice zdań.
Ale ten szacunek musi być zachowany
zawsze, brak szacunku jest oznaką słabości, jeśli nie umiem uznać innego zdania
bądź innej wizji, to może nie powinienem
być instruktorem? Piękne jest to, że mimo
często znaczącej różnicy wieku potrafimy
razem działać, razem robić pożyteczne rzeczy. Każdy pojmuje piękno na swój sposób
i często ono się różni to normalne, ale dlaczego ktoś przekonuje mnie, że jego harcerstwo jest piękniejsze niż moje?
Musimy pamiętać, że to my kreujemy
piękne harcerstwo, to od nas zależy, czy ono
właśnie takie będzie. I to nie tylko dla nas,
ale przede wszystkim dla naszych harcerzy.
Czasem warto jeździć brzydkim, ale niezawodnym samochodem, niż kupować nowy,
ale awaryjny. Dlatego starajmy się zawsze
przewidzieć, że nie wszystko, co piękne
dla nas, będzie też takie dla innych. Niech
każdy zostanie przy swoim pięknym harcerstwie, niech każdy jak najczęściej i jak
najlepiej robi je jeszcze piękniejsze, ale jak
czasem zrobi się brzydkie, to też nic się nie
stanie – naprawdę.

Krasiński, św. Piotr i Euforia

12-13 września odbyła się kolejna startówka kadry naszego hufca. Ideą naszych
wspólnych wyjazdów jest odwiedzanie
i poznawanie co roku innego polskiego miasta i jego okolic. A także rozmowa
o naszym hufcu i ustalanie planu działania
na najbliższy rok harcerski. W tym roku
wybraliśmy się do Ciechanowa, którego
patronem jest św. Piotr. Hasło tegorocznej
wyprawy brzmiało „Razem raźniej”.
Odwiedziliśmy Muzeum Szlachty Mazowieckiej, gdzie za przewodnika służył
nam członek komendy hufca Ciechanów
dh Łukasz. Opowiadał on bardzo ciekawie
o żydach zamieszkałych na terenie miasta
w czasie wojny oraz o wsi i sztuce ciechanowskiej.
Następnie odbyła się jedna z dwóch
części gry miejskiej, w której nasza kadra
po chwilowym zdziwieniu, że musi iść na
nią w mundurach w myśl hasła tegorocznej startówki, przystąpiła do odszukiwania zabytków i znanych miejsc w mieście.
Przy każdym z miejsc patrole miały za
zadanie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
oraz dowiedzieć się coś o ich historii. Do
drugiej części gry patrole przystąpiły również umundurowane, lecz już bez niepotrzebnego zdziwienia. Czekało ich zadanie
nieco trudniejsze, ponieważ musieli w nie
zaangażować mieszkańców Ciechanowa,
pozostawić po sobie ślad, pokazać, że harcerstwo istnieje, ma się dobrze i ciągle prophm. Jan Korkosz „Hebel” paguje służbę społeczeństwu. Pomysły były
komendant Szczepu 160 WDHiGZ różne - od śpiewania wspólnie z mieszkańcami „sto lat” dla jednej z mieszkanek
miasta przez wręczanie kwiatków z krepiny
na dobry początek dnia, po przekazywanie
przechodnich karteczek z komplemetnami
i życzeniami uśmiechu. Trzech druhów ze
Szczepu 160 poszło o krok dalej i na rynku podczas festynu uśmiechu wystąpiło
na scenie opowiadając dowcipy i historie
o próbie uprawiania joggingu, za co zostali
nagrodzenia certyfikatami, kubkami i parasolką.
Wieczorem odbyły się zajęcia, w czasie
których patrole prezentowały swoje zada-

Co będzie...

nia przedstartówkowe. Dowiedzieliśmy się,
że 211 myjedzą bułki, 288 szuka przyjaciół
a 297 już ich znalazło, poprzeczka była postawiona wysoko i wybór najlepszego zadania trwał do późnych godzin nocnych.
Nie zabrakło też podsumowania przez kadrę minionego roku harcerskiego, rozmów
o hufcowych imprezach (stwierdziliśmy, że
jest ich nieco za dużo).Wywiązała się też
burzliwa dyskusja sprowadzająca się do nazywania rzeczy po imieniu oraz szacunku
instruktorów w stosunku do siebie a także
o okolicznościach noszenia munduru.
W niedzielę rano udaliśmy się do Opinogóry, aby zwiedzić muzeum romantyzmu, trafiliśmy na nieco dziwnego pana
przewodnika, który bardzo odważnie wygłaszał swoje poglądy i polityczne sympatie.
Ale opowiadał też ciekawie o Zygmuncie
Krasińskim i jego rodzinie. Druhna komendantka każdemu wręczyła okolicznościową pamiątkę. Na koniec zaliczyliśmy
jeszcze ławkę zakochanych, każdy mógł
zrobić sobie na niej zdjęcie. I tak pełni radości zapakowaliśmy się do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
Najlepszym patrolem o włos od innych
okazał się patrol druhen z 297 WDH. Kaja, Nina i Natalia nie miały sobie równych
w ostatnim momencie deklasując inne
szczepy.
Startówka znowu się udała, na jaw wyszło też kilka ciekawych faktów. Nasza kadra nie lubi Mc Donaldsa (to akurat chyba
dobrze), nasi instruktorzy i instruktorki to
większe zmarźluchy niż ich harcerze (może
warto okres zimowy przeczekać w domu)
a mundur nie jest do paradowania (zapamiętać). Pełni pozytywnej energii czekamy
na rok 2016 i kolejną startówkę. W przyszłym roku uważajcie na wasze karty patrolowe, bo jak się okazuje, mogą zniknąć
w niewyjaśnionych okolicznościach.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
Komendant Szczepu 160 WDHiGZ

Wielki Bal Instruktorski!
Jest rok 1916. Grochów zostaje przyłączony do Warszawy. Z tej okazji Burmistrz wydaje
wielki (instruktorski) bal, na który serdecznie zaprasza najważniejszych mieszkańców mających wpływ na rozwój nowej dzielnicy miasta. W programie balu: zabawy, tańce, konkursy, występ wspaniałej gwiazdy Grochowa i wiele, wiele innych!
Druhny i Druhowie!
Serdecznie zapraszamy na wielki bal inPS Najważniejsze informacje:
struktorski, który odbędzie się 28 listopada
Na balu obowiązują stroje z epoki
(sobota) w CPK przy ulicy Podskarbińskiej
Wejście na salę wyłącznie między go2. W balu mogą uczestnniczyć zaproszeni dziną 18.30 a 19.00 (ze względu na program
instruktorzy, drużynowi i przyboczni (w imprezy)
wieku powyżej 16 lat) wraz z osobami towaPotwierdzenie obecność zgodnie z inrzyszącymi (również spoza ZHP). Imienne formacją na zaproszeniu - wymagane
zaproszenia na bal otrzymają szczepowi
Dobry humor - obowiązkowy
podczas listopadowej rady.
Wcześniejsze ćwiczenia taneczne - mile
widziane :)
Do zobaczenia!
Organizatorzy
hm. Aneta Chabowska-Wachowicz

50 lat 32 WDHiGZ!
Z wielką dumą i radością zapraszamy na uroczystość
50-lecia Szczepu
32 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych
im. Stanisława Sieradzkiego „Śwista”.
Odbędzie się ono 21.11.2015r. o godzinie 15.32
w Szkole Podstawowej nr 163 im. Bohaterów Batalionu „Zośka”
przy ul. Osieckiej 28/32.
Instruktorzy Szczepu 32 WDHiGZ
***
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Co było...

PRZYLĄDEK SKAKARA
Witam Was serdecznie, „Praski
Świerszcz” doczekał się swojego zuchowego
kącika. W tej części będziemy mieli szansę
się poznać i przedstawić nieco bliżej innym
gromadom oraz naszej nowej namiestniczce. Zachęcam Was, abyśmy wspólnie tworzyli ten dział. Pisali o różnych wydarzeniach z życia hufca o wycieczkach, biwakach

waszych gromad. Umieszczajmy zdjęcia
lub linki, by móc odwiedzać galerie z tych
wspaniałych imprez. Liczę, że do tego kącika będą również zaglądać inni instruktorzy.
pwd. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ „Tuptusie”
i 288 WGZ „Dreptusie”

obCZAJ to!
W tym dziale będę dzielić się z Wami
pomysłami o majsterce zuchowej, zaczerpniętymi z różnych miejsc. To będzie tylko
namiastka tego, co możecie wykonać podczas pracy z gromadą. Jak wiecie powstaje
BANK POMYSŁÓW, który będzie źródłem
pomocy dla innych. Tym samym zachęcam
Was, byście podsyłali swoje propozycje:
cykle sprawnościowe (z workami z tworzywem i konspektami), zbiórki pojedyncze,
majsterki, piosenki, pląsy i wszystko, co
przyda się innym drużynowym czy przybocznym w prowadzeniu gromady. Chcę,
byśmy wymieniali się doświadczeniem
i naszą fantastyczną kreatywnością.
Gdy odchodzi lato a przychodzi jesień,
świat staje się jeszcze bardziej kolorowy. Liście nabierają przeróżnych barw, na ziemię
z drzew spadają kasztany oraz żołędzie. Jest
to idealny czas, aby wykorzystać to, co daje
nam natura, do zabawy oraz nauki z zuchami. Oto kilka pomysłów na jesienną majsterkę.
Ludziki z kasztanów i żołędzi
Może się to wydać nudnym pomysłem,
ale na pewno nie dla kogoś, kto potrafi myśleć kreatywnie. To nie muszą być zwykłe
ludziki! Możecie w gromadzie urządzić
konkurs na najdziwniejszego stworka lub
na największego zwierza. Wbrew pozorom
ta majsterka może się sprawdzić w większości cykli sprawnościowych! Pomysłów jest
naprawdę wiele! Ważne!!! Aby stworzyć
postacie z kasztanów i żołędzi, trzeba zrobić w nich otwory - najlepiej cyrklem lub
nożyczkami. Jest to zajęcie niebezpieczne
dla zuchów! Zajmijcie się tym sami przed
zbiórką lub polećcie to zadanie przybocznym, mogą robić to w trakcie majsterki. Zuchy niech łączą już przygotowane kasztany
i żołędzie zapałkami, plasteliną, dekorują
włóczką, papierem samoprzylepnym, jarzębiną, wszystkim, co może się do tego nadać.

Jesienne malunki

Capstrzyk na Powązkach
W soborę 24 października 2015r. reprezentacja naszego hufca wzięła udział w capstrzyku
w kwaterze kościuszkowców na Wojskowym
Cmentarzu Powązkowskim. Pod pomnikiem żołnierzy-kościuszkowców, którzy w 1944 roku polegli przy wyzwalaniu prawobrzeżnej Warszawy,
zapaliliśmy znicze i złożyliśmy wiązankę kwiatów.
Znicze zapłonęły też na grobach żołnierzy I Armii

Wojska Polskiego.
Harcerze zapalili także znicze na grobach najwybitniejszych instruktorów Szarych
Szeregów.
Capsrzyk na Powązkach przed Świętem Zmarłych jest tradycją naszego hufca, noszącego imię I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
W uroczystości wzięli udział harcerze i harcerki tylko jednego szczepu - 160
WDHiGZ.

Potrzebne są farby, kartki, pędzel i liście najlepiej różnych kształtów i wielkości.
Malujemy farbą liść po jednej stronie. Przykładamy go do kartki (nie musi być biała,
ładnie wyglądają np. malunki białą farbą
na czarnym papierze) stroną, która jest pofarbowana. Należy powtórzyć tę czynność
różnymi kolorami i wykorzystując różne
1 listopada – uroczystość
kształty liści według własnego pomysłu.
z udziałem 296 WWDH
Kończąc pracę można wykonać dodatkowe
„Wir”
przyozdobienia, można coś napisać, dokleić, namalować. Gotowe! Można już zachwyWiceminister edukacji Joanna Bercać się swoim dziełem!
dzik oddała hołd wszystkim, którzy
w trakcie wojny zostali zamordowani
w gmachu przy al. Szucha 25. W ubiegłym roku minister edukacji narodowej
wróciła do powojennej tradycji, kiedy to
1 listopada warszawiacy nie tylko chodzili na cmentarze, ale przychodzili też
pod gmach przy Szucha 25 i zapalali znicze. W ten sposób oddawali hołd tym, którzy
tutaj zginęli.
W obecnej siedzibie MEN w czasie II wojny światowej swoją siedzibę główną miało
gestapo.
Liściaste zwierzaki
– Ten gmach jest naznaczony wielkim cierpieniem i śmiercią. 1 listopada wszyscy
Potrzebne są liście różnych wielkości, powinniśmy pamiętać o tym miejscu – powiedziała Joanna Berdzik.
patyczki, flamaster, klej (najlepiej wikol
Wartę honorową przy tablicy pamiątkowej w al. Szucha przed gmachem MEN pełnili
– i pędzelki, by klej nakładać), kartki. Na harcerze z 296 Warszawskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej „Wir” (Szczep 296 WDHiGZ
kartkach układamy tak liście i patyczki, by „Palmiry”).
przedstawiały jakieś zwierzątko. Przyklejamy kolejno klejem listki do kartki, flamastrem rysujemy oczy i buzię.

Pod linkiem więcej inspiracji…
http://polki.pl/wedwoje/pomysly;na;kreatywne;wykorzystanie;jesiennych;lisci
;co;mozna;zrobic;z;jesiennych;lisci,artyk
ul,33395.html
pwd. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ „Tuptusie”
i 288 WGZ „Dreptusie”
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Dobre rady druha ACz (9)
Zdziwienia

Przed wielu laty, gdy prowadziłem
szczep i w kilkudziesięcioosobowej ekipie
jeździliśmy na zimowiska, któregoś roku
zauważyłem, że uwagi, jakie przekazuję
zastępowym na radach, że prośby, jakie
wyrażam na apelach, że moje gawędy na
kominkach nie przynoszą właściwych efektów. W którymś pokoju jest ciągle bałagan,
któryś zastęp spóźnia się na zbiórki, jakaś
grupka nie przestrzega ciszy nocnej. I mam
kłopot. Nie stosowałem (tak jak i na obozach) tzw. karniaków. Moi harcerze mieli
ukończone 16 lat, zmuszanie ich do wykonywania dodatkowych prac czy karne
bawienie się w przysiady lub inne pompki
byłoby zupełnie nieskuteczne.
A więc co? Wymyśliłem „Zdziwienia”.
Codzienną gazetkę komendanta. Ukazywała się one w jednym egzemplarzu, pisałem
ją na jednej stronie papieru podaniowego.
Oczywiście ręcznie. Były stałe rubryki,
były też teksty pisane dosłownie w biegu.
W „Zdziwieniach” po prostu (nie da się
ukryć, że złośliwie, ale tak, aby nikomu nie
zrobić zbyt dużej przykrości) komentowałem zimowiskowe wydarzenia. Po prostu
się dziwiłem. I wyobraźcie sobie – to, co
w formie uwag, apeli, dyskusji do moich
harcerzy nie trafiało, w formie pisemnej
odnosiło skutek. W gronie około pięćdziesięciorga harcerzy starszych (tak nazywano
dzisiejszych wędrowników) zawsze coś trafiło się do opisania. Ciągle coś wymagało
poprawy.
„Zdziwienia” były wywieszane codziennie i każdy uczestnik zimowiska starał
się jak najszybciej je przeczytać. W efekcie
nikomu nie przyszłoby do głowy, aby na

Świat okiem Kamienia

porannym apelu ogłosić: „Karny raport –
wystąp”. Znalezienie się w „Zdziwieniach”
było dostateczną karą. Oczywiście w formie notatki czy króciutkiego felietonu dziwiłem się też pozytywnie. Jeżeli zastęp już
się nie spóźniał, jeżeli zajęcia były wzorcowo przeprowadzone, jeżeli służba minionego dnia wymagała pochwalenia…
Ta forma funkcjonowała na dwóch zimowiskach, jednym obozie, wykorzystałem ją kilka razy w czasie roku szkolnego.
A później ja zacząłem pisać systematycznie
do „Na Tropie”, zostałem tego pisma szefem
i „Zdziwienia” się skończyły.
Piszę ten tekst z dwóch powodów. Po
pierwsze druhna K. zadała mi pytanie, jak
można karać harcerzy inaczej niż pompkami, przysiadami i nocnymi alarmami. Ot,
przytaczam jeden przykład.
A drugi powód jest poważniejszy.
W tym roku na capstrzyku w kwaterze kościuszkowców na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach była nas garstka. Przedstawiciele jednego środowiska i reprezentacja
komendy hufca. Było mi po prostu przykro, że nie stać nas na chwilę zadumy przy
grobach tych, którzy w 1944 roku polegli
wyzwalając praską część Warszawy i zostali
wymordowani (to chyba właściwe słowo)
idąc na pomoc warszawskim powstańcom.
Nie stać nas na zapalenie na ich grobach
zniczy. I było mi przykro, że na capstrzyku nie pojawił się ani jeden przedstawiciel
kręgu „Romanosy”. Bo kto, jak kto, ale
właśnie członkowie tego kręgu obowiązkowo powinni się na Powązkach stawić. Nie
miejsce tu na krytykę. Miejsce na ogromne
zdziwienie. Ogromne.
hm. Adam Czetwertyński

Nie zawsze biec…
W życia wędrówce, na połowie czasu,
Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi,
W głębi ciemnego znalazłem się lasu
I dotarłem w zuchówki progi,
Dante Aligieri, Boska komedia, Piekło

by pomóc w zbiórce pewnej gromady. Zuchy były jak zwykle wspaniałe, dokazywały i wygłaszały swoje mądrości,
ale ważne w tej historii jest zakończenie
ich zbiórki. W kręgu rady zuchy, zapalając świeczki powtarzały Prawo Zucha
i podsumowały zbiórkę. Te ostatnie piętnaście minut było cudownym momentem. Miałem okazję poczuć się znów jak
na obozie – zapatrzony w ogień myślę
o minionym dniu i co mnie w nim dobrego spotkało. Drużynowa powiedziała, że to
wspaniały obrzęd, ale traci na to tyle czasu
– Nie wyrabiam się z programem - powiedziała.
Sytuacja druga – capstrzyk na Powązkach. Jak wszyscy wiemy, jesień to czas, gdy
od zawsze w naszej kulturze staramy się
wrócić pamięcią do tych, którzy już odeszli.
Przypomnieć sobie, dlaczego ich podziwiamy, czym nas zainspirowali, w jaki sposób
zmienili nasz świat na lepsze. To czas, by
zatrzymać się w biegu życia i memento mori. Niestety nasze memento było skromne –
czwórka instruktorów i harcerze z jednego
środowiska (160 – brawo). Czy i o nas będą
kolejne harcerskie pokolenia tak pamiętać? Tak skromnie i po macoszemu, jak my
o nich?

Teraz synteza – czyli o co tak naprawdę chodzi autorowi. A chodzi mi o pewną
mądrość w działaniu. Krąg rady i święto
Wszystkich Świętych to podobna sprawa –
to czas narzucony nam, by na chwilkę zwolnić naszą życiową bieganinę i zastanowić
się nad tym, co było i co to wniosło do naszego życia. Dziś, kiedy tak bardzo stawiamy na program, który ma być taki wspaniały, nowoczesny, z pompą, z wybuchem,
z Bóg wie czym, czy nie odsuwamy się za
daleko? Czy nie odchodzimy od harcerskiej
służby na rzecz dzielnicy, społeczeństwa,
szkoły, rodziny itp.? Czy nie zapominamy
o dbaniu o harcerską postawę, hartowaniu
ducha, o ćwiczeniu charakteru? Czasem
tak, czasem nie – to zależy od drużyny. Niemniej kieruję apel do wszystkich drużynowych, a Wy rozważcie w sercach, jak mocno
Was dotyczy (a dotyczy wszystkich). Nasze
harcerstwo ma ponad 100 lat – przez ten
czas narosło nam tyle ciekawych obrzędów,
tradycji, gier, zabaw, że naprawdę nie trzeba
się daleko rozglądać, ani wysilać, by znaleźć inspirację. Pamiętajmy, że program jest
tylko narzędziem służącym wychowaniu
zuchów i harcerzy, a nie wychowanie jest
częścią programu.
Jesienią a i w innych porach roku zatrzymujmy się – nie pędźmy. Dajmy harcerzom też mądrość, nie tylko wiedzę ze
zbiórek i wyjazdów.
Wasz Namiestnik
phm. Staś Matysiak

Słynne duety
PŚ nr.8 – Daria i Jan

W tym miesiącu, kończymy cykl „Słynne Duety” i zamieszczamy wszystkie zdjęcia
wraz z ich opisami.

Święto Hufca „ Przystanek Sherwood”, Park Skaryszewski 2013 r.
Daria Ciesielska jako „Miriam” i Janek Korkosz jako „Robin Hood”.

PŚ nr.6 – Tadeusz i Jacek

Hufcowy Rajd EPZ, Józefów n/Świdrem 2010 r. Tadeusz Mandziak
jako „Panoramiks” i Jacek Czajka jako „Obeliks”

PŚ nr.7 – Stanisław i Rafał

Zgrupowanie obozów harcerskich szczepu
420 WDHiGZ, obóz szczepu 211 WDHiGZ
„Kaer Morhen”, Czersk Świecki 2013 r.
Stanisław Matysiak i Rafał Wolski przebrani
za „Moto Myszy” z Marsa

PŚ nr.9 – Joanna i Adam

Świeto Hufca „Święto Flagi na Pradze Południe”, Park Skaryszewski
2010 r. Joanna Stefaniak i Adam Czetwertyński jako „Królewska
Para”
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NS w Bukowinie
BUKOWINA JAKA CUDNA...

Podczas wycieczki do Niedzicy zwiedzaliśmy zamek, zaporę oraz w park miniatur
To już nasz drugi wyjazd po zdrowie Podhala. Na kolejnym wyjeździe zobaczydzięki Zarządowi Fundacji Ochrony Zdro- liśmy sanktuarium Matki Boskiej Ludźwia Inwalidów w Warszawie oraz Panu Generałowi Mieczysławowi Gocułowi, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W 2014 roku byliśmy w Wiśle natomiast
w tym roku mogliśmy się wspaniale bawić,

wypoczywać i nabierać sił w Centrum Rehabilitacji i Rekreacji ,,RYSY” w Bukowinie
Tatrzańskiej. W trakcie naszego pobytu,
w okresie od 11-25 października 2015, realizowaliśmy dwa zadania zespołowe.
W ramach zadania BUKOWINA JAKA
CUDNA.... braliśmy udział w wycieczkach
pieszych i autokarowych. Dwa razy odwiedziliśmy
Zakopane,
gdzie
zwiedziliśmy
Muzeum Tatrzańskie,
zabytkowy
cmentarzyk ,,Na Pęksowym
Brzyzku» oraz Krupówki na których
mieliśmy okazję podziwiać i kupować
regionalne
wyroby.

mierskiej Gaździny Podhala w Ludźmierzu
a także przechadzaliśmy się pomiędzy straganami w Nowym targu. Byliśmy również
na wyprawie zagranicznej do Słowacji.
Przepiękne Tatry Słowackie podziwialiśmy
w Szczyrbskim Plesie i Starym Smokowcu.
Obejrzeliśmy fantastyczne nacieki jaskiniowe, powstałe w Jaskini Vażeckiej koło
Popradu. Nogi poniosły nas do Gliczarowa,
schroniska na Głodówce, Brzegów i innych
okolicznych miejscowości. W ramach wieczoru regionalnego bawiliśmy przy dźwiękach kapeli góralskiej oraz poznaliśmy
góralskie
stroje
i smaczne, regionalne potrawy. Był
to niezapomniany
wieczór. Wiele godzin spędziliśmy
obcując z przyrodą, poznając jej
piękno i tajemnice.
W trakcie naszych

śmy się na dyskotekach. Było super. Piętnaście dni przeleciało nam bardzo szybko.
Na ostatnim kominku podziękowaliśmy
naszym Druhnom : Agnieszce Witkowskiej, Zenonie Sikorska, Zofii Rosłaniec,
Ewie Borkowska, Joannie Legdowicz, Kornelii Dziewulskiej za to że chciały z nami
być. Będziemy mieli co wspominać. Gorące słowa a podziękowań kierujemy do
naszych sponsorów. Dziękujemy Pani dr
wypraw powstały wspaniałe zielniki. W ra- Grażynie Andrzejewskiej –Sroczyńskiej
mach drugiego zadania ,,A w górach już Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Zdrowia
jesień ...“ wykonaliśmy przepiękne prace Inwalidów, Panu Kazimierzowi Kuciowi
plastyczne o Pani Jesieni. Braliśmy także
udział w warsztatach plastycznych, haftu,
gier i zabaw w zastępie harcerskim, decupage, wokalnych. Do domy przywieźliśmy
własnoręcznie zrobione korale oraz prace
wykonane na regionalnych zajęciach malowania na szkle. Nie zabrakło nam czasu
na zabiegi rehabilitacyjne. Każdy z nas
codziennie uczestniczył w dwóch indywidualnych zabiegach i trzecim grupowym, Wiceprezesowi a także Panu Generałowi
którym była gimnastyka w wodzie w prze- Mieczysławowi Gocułowi Szefowi Sztabu
pięknym basenie naszego ośrodka. Wieczo- Generalnego Wojska Polskiego.
rami po warsztatach odbywały się kominki.
,,Przy innym ogniu w inną noc ,do zoStworzyliśmy bardzo ładne kalendarze ilu- baczenia znów .” Uczestnicy obozu
strujące codzienny pobyt uczestniczących
w obozie drużyn: 161 WDH im.Krystyny
dh.Kornelia Dziewulska
Krahelskiej ,,Słonecznych Wędrowców”,426
hm. Adam Sikoń
WDH ,,Plomieni”oraz 427 WDH. Bawili-

PŚ nr.11 – Monika i Michał

PŚ nr.13 – Aneta i Ernest

Biwak szczepu 211 WDHiGZ, Kobyłka 2010 r. Monika Rosłaniec
i Michał Szymańki przebrani bez przyczyny (zobaczyli napis gaz i
założyli maski)

PŚ nr.12 – Tadeusz i Jacek
Obóz szczepu 288 WDHiGZ „Ciche
Uroczysko”, Ciche n/j. Robotno
1999 r. „Agenci Ciemności” czyli
Tadeusz Mandziak i Jacek Czajka.

Zgrupowanie obozów harcerskich szczepu 420
WDHiGZ „Letnia Szkoła Magii w Hogwarcie”,
Stężyca 2012 r. Aneta Chabowska-Wachowicz
jako „McGonagal” i Ernest Radziejewski jako
„Slughorn”.

PŚ nr.14 – Kamil i Dariusz

Festiwal Kulturalny zgrupowania obozów hufca, Partęczyny
2004 r. Dariusz Pyrżak w roli Krystyny Mamak (komendantki zgrupowania) i Kamil Nowak jako jej syn Karol.
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Kącik poezji
Pięć stolic

Julian Tuwim

Urodził się 13 września 1894r. w Łodzi, zmarł 27 grudnia 1953r.
w Zakopanem – polski poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosene. Jeden
z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego.
Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod Picadorem” i grupy
poetyckiej „Skamander”. Bliski współpracownik tygodnika „Wiadomości Literackie”.
Tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej oraz łaciny.
Podpisywał się ponad czterdziestoma pseudonimami m.in. Oldlen,
Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, J. Wim, Pikador, Roch Pekiński.

Zebrały się na targi i przekupy
Zwycięskie wrogi, zbrojne wolą silną,
By granicznymi porozdzielać słupy
Warszawę – Poznań – Kraków – Lwów i Wilno!
Radzili długo przy zielonym stole,
Jako uczynić sługi swe z Polaków,
Skazali na swą wolę i niewolę
Warszawę – Poznań – Wilno – Lwów i Kraków.
Jeździli po nas knutem i batogiem,
Butem i kolbą nam tworzyli prawa!
Patrzały, jak to wróg się ściga z wrogiem,
Lwów – Kraków – Poznań – Wilno i Warszawa!

Wszystko

Lecz ich dosięgła dłoń sprawiedliwości,
Snać i losowi bylo o nas pilno,
Padają trony Ich Ciemięskich Mości!
Trwa Poznań – Kraków – Lwów – Warszawa – Wilno!

Oddać ci wszystko: każdy sen i drgnienie,
Każdy nerw ciała, każdy ruch i krok!
Przeszłość - to tylko o tobie wspomnienie,
Przyszłość - to tylko twój najświętszy wzrok!

W pięciu stolicach jedno serce bije.
Jak biją skrzydła wolnych złotych ptaków,
Pięć stolic jedną świętą myślą żyje:
Warszawa – Poznań – Wilno – Lwów i Kraków!

„”Oddać ci wszystko, każde pulsu tętno
I grosz ostatni, i ostatek sił,
Trwonić dla ciebie swą młodość namiętną
Znaczyć ci drogę - krwią serdeczną z żył!

I jedna wola – wszystkich drogowskazem.
I jedna wolność, jedna wszędy sprawa
I – gdy potrzeba – to powstaną razem
Lwów – Kraków – Poznań – Wilno i Warszawa!

Zaprzeć się! Bluźnić! Z Judaszem paktować!
Żwir na twej drodze w miękki piasek gryźć!
Natchnioną wiarą zakrzyczeć: «Ach prowadź!»
Gdy mi na własną zgubę każesz iść!

Po prostu

A potem - oddać ci ostatnie tchnienie
Skonać spokojnie, wiernie u twych nóg
I wstecz spojrzawszy wierzyć niewzruszenie,
Że tak - za Ciebiem tylko umrzeć mógł.

Tak - po prostu: ten las i ta chwila
Wtedy rano, dwanaście lat temu.
Z krzaków nad strumieniem świat się wychylał
Mnie - młodemu , wesołemu , tamtemu.

Słowisień

Ach, jak świeżo było! Po białej kawie
Z werandy - w las, drżący łzami.
Usiadłem z geometrią na trawie,
Bo nazajutrz miał być egzamin.

W białodrzewiu jaśnie dzni słoneczko,
Miodzie złoci białopałem żyśnie,
Drzewia pełni pszczelą i pasieczną,
A przez liście kraśnie pęk słowiśnie.

Ach , jak smutno było i wesoło!
Pisklę w liściach kwiliło cichutko.
Pomyślałem: „Ptak...las...ona...szkoła...”
Bez radości i bez smutku.

A gdy sierpiec na nabłoczu łyście,
W cieniem ciemnie jeno niedośpiewy:
W białodrzewiu ćwirnie i srebliście
Słodzik słowi słowisieńskie ciewy.

Zamyśliłem się wtedy - na chwilę,
Tak , po prostu, nad wszystkiem , nad całem.
I tyle lat minęło, i rzeczy tyle,
A ja jeszcze jakoś nie przestałem.

Pogrzeb Prezydenta
Krzyż mieliście na piersi, a brauning w kieszeni
Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie
Wy, w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni.
Chodźcie, głupcy, do okien - i patrzcie! i patrzcie!
...Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta,
Jak Jego pierś kulami, niech widzi stolica
Twarze wasze, zbrodniarze - i niech was przywita
Strasznym krzykiem milczenia żałobna ulica.

Z cyklu „Powiedzonka druha H.”
„Jak czegoś się nie da zrobić, to jest potrzebny ktoś kto o tym nie wie,
przyjdzie i to zrobi”.

Stopka red akcyjna
„Praskiego Świerszcza” redaguje zespół w skladzie:
- hm. Jacek Czajka
- hm. Janusz Gzyl
- hm. Adam Czetwertyński
- hm. Róża Karwecka

