Nr 19
Rok III

Styczeń 2016

Praski
Świerszcz
Miesięcznik Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1 WDP

„Widzieć więcej” - Rajd Arsenał
2016 ...

Sezonowe propozycje dla
zuchów …

Warszawa pełna nieodkrytych
tajemnic …

Internet okiem Kamienia...

Praski Świerszcz

Nr 19

Nr 19 Styczeń 2016

Styczeń 2016

Drodzy czytelnicy!
Witam w nowym numerze „Praskiego Świerszcza“. Nowym, ponieważ obecny numer jest nieco inny od poprzednich osiemnastu. Ma zmienioną szatę graficzną, układ artykułów oraz jest łamany przez inną osobę. Podjał się tego trudnego zadania dh. Kacper Walczak.

W połowie grudnia 2015 r. spotkałem się w siedzibie hufca z Moniką Bajkowską, Jankiem Pacelikiem i Bogdanem
Ciechomskim i porozmawialiśmy wspólnie na temat „Praskiego Świerszcza“. Stwierdziliśmy jednogłosnie, że potrzebne są
zmiany na lepsze. Do tej pory, do Świerszcza regularnie pisali: Róża Karwecka, Adam Czetwertyński, Staś Matusiak, Janek
Korkosz i ja. Ostatnio Marta Czajka zaczęła prowadzić rubrykę zuchową. To wszystko jednak za mało. Chcielibyśmy, by w
naszej odnowionej gazetce znajdowały się rubryki każdego namiestnictwa i zespołu programowego. Zapraszamy więc ich
przedstawicieli do pisania o tym, co dzieje się w namiestnictwach, zespołach, w środowiskach hufca. O wszystkim, co Was
interesuje. Sami zdecydujecie, na jakie tematy i kto będzie pisał.
Pragniemy również dodatkowo zamieszczać rubrykę z informacjami, które zostaną podane na radach szczepowych i tutaj
mój duży ukłon do Komendy Hufca, aby takie informacje przekazywała do redakcji.
Poza tym redakcja będzie się starała aby gazetka ukazywała się regularnie - raz w miesiącu, na rady szczepowych. Może
jeszcze nie ten numer ale kolejne... pożyjemy – zobaczymy.

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować hm. Januszowi Gzylowi za dwuletnią współpracę i trud, jaki włożył w łamanie „Praskiego Świerszcza“. Dziękuję bardzo!

Korzystając z okazji chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego w nowym 2016 roku!

Czuwaj!
hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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świetna impreza, super klimat, super organizacja, super pomysł, super
catering, super oranżada z dzieciństwa i w ogóle super! Przykład, jak
powinna wyglądać dobrze zorganizowana impreza.

o był dobry rok.....

Jest trzydziesty grudnia dwa tysiące piętnastego roku godzina
12.57. Minął już cały świąteczny szał. Powoli wracam do normalności, dlatego uważam, że jest to dobry moment na podsumowanie
mijającego roku. Wybaczcie, że będzie trochę nie po kolei, ale chronologia wydarzeń nie ma chyba w tym przypadku aż takiego znaczenia.
Działo się w nim sporo, mieliśmy zjazd hufca, który dokonał jedynego
słusznego wyboru, jeśli chodzi o funkcję komendanta hufca. W końcu też
prawdziwą szansę wykazania się w działaniu dostali młodzi instruktorzy,
skruszał pewien beton i to akurat jest dobry znak. Na zjeździe głosowało
sporo bardzo młodej kadry i to kolejna zmiana, która ma ogromne
znaczenie w kontekście przyszłości hufca i Związku. Żałuję tylko, że ciągle
unikamy ryzyka i boimy się chyba powierzać poważne zadania tym
niepokornym instruktorom.
Rozpoczęliśmy też obchody stulecia harcerstwa na Grochowie, odbyła się
już nawet w związku z tym konferencja instruktorska, na której gościli
dyrektorzy praskich szkół. Poruszono tam tematy ważne w kontekście
dobrego funkcjonowania harcerstwa w dzielnicy. Rozmawiano między
innymi o współpracy harcerzy ze szkołami, w których działają drużyny.
Mogliśmy poznać oczekiwania dyrekcji w sprawie naszego działania.
Uważam, że takie spotkania potrzebne są częściej i powinniśmy na nich
omawiać różnorodne tematy. No i w normalnych godzinach, w których
instruktorzy nie są w pracy lub w szkole, żeby każdy z nich mógł w dyskusji wziąć swobodnie udział.
Jeśli chodzi o to, co działo się w Związku, to
oczywiście działo się dużo. Ale na pewno warte
odnotowania jest debata ogólnozwiązkowa,
którą za pośrednictwem internetu mógł śledzić
cały kraj a nawet cała Europa. Poruszono
ważne tematy związane ze zmianą Prawa
Harcerskiego i dyskutowano nad wprowadzeniem drugiej roty przyrzeczenia dla
„ateistów”. Oczywiście jak zwykle to bywa
wśród harcerzy, debata była cukierkowa i mało merytoryczna. Zabrakło
trudnych pytań do władz naczelnych a druhna prowadząca (chyba miała
na imię Sonia) była tak niewyraźna, że w oczy rzucał się bardziej jej warkocz niż ona jako gospodarz dyskusji. Zabrakło podgrzewania atmosfery,
zabrakło trochę kontrowersji. Ognia po prostu nie było i gdyby nie dyskusja, która rozgorzała wśród słuchaczy na „jutubowym” czacie, to
pewnie nie doczekałbym do końca debaty. No i przede wszystkim nie ma
do tej pory podsumowania tego spotkania (przynajmniej ja nic o nim nie
wiem), nie ma wniosków. nie widać żadnych zmian. Ogromny plus za
sposób, w jaki debata była zorganizowana. Było tez kilka ciekawostek,
między innymi taka, że skrót ZHPpgk to nie „Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju” tylko „Związek Harcerstwa Polskiego główna
kwatera”. No i kolejna ciekawostka, że była naczelnik Związku zadziwiająco nazywała Teresa Hermig a nie Teresa Hernik. Tak że jestem na
pewno po tym spotkaniu trochę mądrzejszy.
Mieliśmy oczywiście nasze tradycyjne imprezy hufcowe, rajd Olszynka
Grochowska, Ekstremalne Powitanie Zieleni, startówki namiestnictw, w
tym zuchowe Święto pieczonego ziemniaka (wiecie, że jeden z naszych
bratnich hufców zorganizował Święto pieczonego kasztana?). Odbył się
zlot hufca „Super bohaterowie”, niestety w kontekście potraktowania tej
imprezy olewczo przez kadrę szczepów i drużyn zlot powinien się nazywać „super antybohaterowie”. Mieliśmy startówkę instruktorską, którą
miałem przyjemność (?) organizować, ale moich wniosków
postartówkowych nie będę przedstawiał. Mieliśmy też bal instruktorski,

Mieliśmy oczywiście akcję zimową w Jaworkach, zwątpiłem trochę po niej w swoje
zdolności wychowawcze. Ale spokojnie, już
wszystko wróciło do normy, zresztą za miesiąc
wyjeżdżamy na kolejną. Mieliśmy akcję letnią w
Zdrójnie. Przepraszam, ale muszę tutaj odnotować dwa fakty. Pierwszy jest taki, że mój
szczep stanowił połowę zgrupowania. To ogromny powód do dumy dla mnie osobiście a
dla innych komendantów powód do zastanowienia. Po drugie, jeżeli chodzi o pionierkę, zdobnictwo obozowe i problemy wychowawcze, czeka
mnie i moją kadrę jeszcze dużo ciężkiej pracy. Fakt numer trzy, a miały
być dwa, wiem, ale jednak będzie trochę więcej. Po trzecie odwiedził nas
wiceburmistrz dzielnicy Piotr Wieremiejczyk. Pooglądaliśmy się nawzajem, każdy się trochę po uśmiechał, Pan Burmistrz zjadł obiad.
Pokazaliśmy mu obozy, pogadał trochę z dzieciakami. Rzecznik Burzmistrza pocykał fotki. I właściwie nic w konsekwencji nie wyniknęło z tego
spotkania i z naszej z nim rozmowy. To znaczy nic nie wyniknęło dla nas,
bo harcerze byli tą wizyta niezwykle podekscytowani a to dużo. I kolejny
fakt jest taki, że jednak szczepy w hufcu potrafią być otwarte na innych.
Wszystko zmierza w dobrym kierunku i ten fakt napawa mnie ogromną
radością. Niektórzy są co prawda jeszcze zamknięci na zmiany i trochę
bojaźliwi przed tym, co nowe, ale z czasem na pewno ten stan minie.
I w końcu mamy namiestnictwo starszoharcerskie z prawdziwego zdarzenia! Mamy nowego namiestnika z krwi i kości, który po prostu zna się
na swojej robocie. Bardzo się cieszę, że moi harcerze starsi będą z nim
właśnie płynąć na tym samym statku pod jedną banderą. Życzę Ci w tym
miejscu, drogi druhu Namiestniku, cierpliwości i obyś jak najdłużej pełnił
tę funkcję.
Mieliśmy akcję Betlejemskie Światło Pokoju, bardzo się cieszę, że szczepy
tak aktywnie brały w niej udział. Cieszę się, że była koordynowana przez
jedną osobę, co niewątpliwie pozwoliło na usprawnienie akcji. Boleję
tylko nad faktem braku informacji o tych działaniach na stronie hufca.
Zero zdjęć, zero informacji a byłoby przecież o czym napisać. Może warto
pomyśleć o jednej, dwóch, trzech a może dziesięciu osobach, które za te
kwestie byłyby odpowiedzialne w środowiskach.
Odbyła się wigilia hufca, w końcu wigilia z prawdziwego zdarzenia, domowa i rodzinna. Fakt, że mieliśmy ubogo ubraną choinkę, nie przesłonił
całego pozytywnego obrazu tego spotkania. Dostaliśmy na niej piękne
kalendarze harcerskie na rok dwa tysiące szesnasty zrobione przez jedną
z naszych instruktorek. I tutaj dla niej duży ukłon i słowa uznania, nikt nie
byłby w stanie zrobić tego lepiej naprawdę. Zdolności drużynowych zuchowych okazują się często nieocenione. Chyba polubię jednak krepinę.
Dostaliśmy też piękne kalendarze od kręgu pokoleń instruktorskich
„Romanosy”. Mój tata co roku bardzo czeka na ten kalendarz, więc w jego
imieniu też dziękuje. Były piękne rękodzieła wykonane przez harcerzy z
Nieprzetartego Szlaku, ja zabrałem ze sobą Baranka zrobionego chyba z
masy solnej. I moja mama pięknie wkomponowała go w świąteczną
dekorację w domu.
Trzeba wspomnieć o kuriozalnej decyzji władz Chorągwi Stołecznej o
organizacji zlotu poza Warszawą, czyli w Polewiczu. Dla chcących
wiedzieć więcej, odsyłam do poprzedniego numeru, gdzie napisałem
felieton na ten temat.
Jak widzicie działo się duuuużo, na pewno o czymś zapomniałem, bo
mimo młodego wieku nie pamiętam jednak o wszystkim. Dlatego z góry
przepraszam, jeśli nie wymieniłem jakiegoś wydarzenia bądź pominąłem
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w tych wymienionych jakąś osobę lub fakt.
Uważam, że to był dobry rok, wiele zmieniło się na lepsze, wiele na
lepsze zmienia się w szczepach. Wiatr odnowy zaczyna nieśmiało
powiewać zarówno w całym Związku, jak i w hufcach oraz szczepach.
Cieszę się, że tylu młodych instruktorów jest aktywnych nie tylko w
lokalnych środowiskach, ale też o wiele wyżej. Cieszę się, że dużo bardzo młodej kadry rozwija się zdobywając kolejne stopnie harcerskie i
instruktorskie.
I na sam koniec życzenia, bo nie może ich zabraknąć. Drogie koleżanki
instruktorki oraz drodzy koledzy instruktorzy. W nowym dwa tysiące
szesnastym roku życzę Wam, żebyście jeszcze bardziej otworzyli się na
drugiego człowieka i otaczający was świat. Żebyście nie bali się tego,
co nowe i jeszcze nieznane, a to, co już znacie, próbowali wciąż
ulepszać. Żebyście, kiedy trzeba, nie unikali kontrowersji i umieli
walczyć o ideały. Żeby interes waszych harcerzy zawsze znaczył dla
was więcej niż wasz własny. Pozdrawiam i do zobaczenia niedługo.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu 160 WDHiGZ

Warszawa w szczególe
W tej rubryce chciałbym zaproponować wam spojrzenie na trochę
szczegółów. Otaczają nas ciekawe miejsca, a przecież niewidoczne dla
wszystkich na pierwszy rzut oka. Warto się im przyjrzeć, warto się nimi
chociaż zainteresować.
Rola instruktora, jaką przecież sami na siebie przyjęliśmy, to nie lada
wyzwanie. Zobowiązuje nas do świadomego rozwoju młodych ludzi.
Jednak często mogą pojawiać się różnego rodzaju problemy. Czasami
brakuje nam też ciekawych form działania.
Naturalnym wydaje się fakt, że do nauki poprzez zabawę wykorzystujemy zajęcia w terenie. Jeżeli tego nie robimy to ktoś chyba nigdy nie
był w lesie.
Miejsce, gdzie działamy - Warszawa, daje nam niesamowitą
paletę możliwości. Można w niej
odnaleźć polski folklor, tętniące
życiem nowe trendy, ludzkie
historie, zabytki z klasą i oczywiście dużo miejsc, gdzie rozwijać
możemy postawy patriotyczne.
Wszystko to jest na wyciągnięcie ręki.

PP - Przemyślenia Piotra
Przyrzeczenie czy krzyżowanie?

K

iedy wstępowałem w szeregi naszego ruchu, wszystko, co
mnie otaczało, ludzie, atmosfera niezwykle mnie
zafascynowała. Rozpoczął się mój harcerski rozwój a na
pierwszym miejscu było złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. Później było wiele innych wydarzeń o zbliżonej randze, ale żadna z
nich nie dorównuje przecież składaniu Przyrzeczenia.
Nie mam zamiaru roztrząsać się nad treścią naszego ślubowania, jej
ewentualnych formuł dla osób wierzących, bądź nie. Chciałbym
poruszyć tu temat nieco bardziej trywialny, a zarazem (przynajmniej
dla mnie) bardzo ważny. Chodzi bowiem o rozumienie, czym jest
nasze przyrzeczenie.
Wielu z nas drużynowych czy
przybocznych, ma, moim zdaniem,
okropny
nawyk
mówienia:
,,krzyżowanie” oraz ,,dawanie krzyża”.
My wiemy, o co chodzi. Ale czy nasi
podopieczni to wiedzą? Jeśli przez cały
okres pracy z nimi będziemy składanie
Przyrzeczenia Harcerskiego nazywać ,,krzyżowaniem”, to raczej nie
zapamiętają, że chodziło o zobowiązanie się do przestrzegania
obowiązujących w harcerstwie reguł, tylko o wręczenie krzyża harcerskiego. I tu dochodzimy do meritum sprawy. Dla naszych harcerzy
najważniejszy może stać się otrzymanie ,,tego znaczka na mundur”.
Zwracamy więc przede wszystkim uwagę na krzyż harcerski i jego
wręczenie, a nie złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. Ma to dość
znaczące konsekwencje. Przyrzeczenie Harcerskie nas do czegoś
zobowiązuje, jest ono naszą drogą, jaką dobrowolnie przyjęliśmy,
składając je. Zaś krzyż harcerski jest… niestety jedynie potwierdzeniem
złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Bez położenia nacisku na
Przyrzeczenie Harcerskie jest on tylko zwykłym kawałkiem metalu o
bogatej symbolice. I pozostanie on tym zwykłym metalem, jeżeli nie
będzie dla nas ważna treść Przyrzeczenia Harcerskiego. W wielu organizacjach skautowych na świecie skauci radzą sobie bez naszych
symboli i ciągle pracują metodą skautową. To oznacza, że bez tego
symbolu nasz ruch dalej by istniał - ale bez Przyrzeczenia Skautowego/
Harcerskiego skautingu/harcerstwa nie ma.
U mnie w drużynie też niestety jeszcze pokutuje to okropne nazewnictwo, ale staram się od dłuższego czasu przywrócić prawidłową nazwę
przyrzeczenia i odbudować jego znaczenie. Mam nadzieję, że nam
wszystkim to się uda na skalę całego Związku. I nie będzie to walka z
wiatrakami.

pwd. Piotr Michalak
drużynowy 296 WWDH „Wir”

Masz temat? Dotrzyj do właściwego miejsca, zorganizuj grę. Wybierz
tylko klimat, dobierz scenerię. Gra zastępami po Łazienkach Królewskich w poszukiwaniu pomników będzie lepsza niż zbiórka w szkole.
Może na zbiórce w terenie ktoś złoży Przyrzeczenie, które lepiej zapamięta niż te przeprowadzone za szkołą na szczepowym biwaku.

Powiedzonka druha H
"Żyj zawsze tak abyś
nigdy nie został sam"

Coś dla siebie? Coś na co dzień niedostępne, z ładnym widokiem, nie
zawsze ciepłe. Na poprawę humoru, na przemyślenie spraw. Miejsca,
których samo zdobywanie i oglądanie wiąże się z przyjemnością.
A więc do dzieła! Szukajmy w Warszawie ciekawych miejsc.

--

pwd. Jan Śmiechowski
namiestnik starszoharcerski

phm. Jan Korkosz
komendant szczepu 160 WDHiGZ
członek rady namiestnictwa harcerskiego
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Dyskrecja w sieci

rzed napisaniem tego tekstu odbyłem wędrówkę po sieci.
Założyłem moje przeciw hejterskie okulary, hełm odwagi i
zbroję prawdy. Byłem gotów wyruszyć na poszukiwanie
przygody. Przemierzyłem niezbadane dotąd krainy i doznałem wielu przygód. Widziałem wiele zła, z którym trzeba było walczyć,
ale nie byłem rycerzem. Byłem badaczem.

Miejsca, które odwiedziłem w czasie mojej wędrówki, to profile
facebookowe - Wasze i Waszych środowisk. Przeczesałem historię
profili – wiem, co lubicie, gdzie byliście, co robiliście, kogo obraziliście,
na jaką partię głosujecie. Wiem, co było pite na ostatniej imprezie, kto
jest za legalizacją marihuany, kto chce obalić system i odsunąć świnie
od koryta. Wiem też, kto nawołuje do kategorycznej odmowy pomocy
wszystkim imigrantom. Część drużynowych lubi też czasem opublikować obraźliwe czy zawierające przekleństwa memy, a niektórzy mają
takowe jako zdjęcia w tle.
Zdarzają się też wpadki
nieświadome. Widziałem kiedyś
coś takiego: X weźmie udział w

wydarzeniu: Protest przeciw
zdrowej żywności w szkole. Nie
twierdzę, że wszystkie ustawy w
naszym kraju są wzorowe, ale
należy zwrócić uwagę na treść
przekazu. WYCHOWAWCA harcerski protestuje przeciw zdrowej żywności? Tak to wygląda. Na tej samej zasadzie: Y popiera akcję Zamiast
lekcji religii – lekcja pierwszej pomocy. A co z wartościami chrześcijańskimi, na których opiera się skauting? Należy zapamiętać, że wszyscy
mamy prawo do wyrażania poglądów, ale musimy uważać, by nie być
źle interpretowani, szczególnie jako instruktorzy. Do tych przykładów
należy dołączyć naszych znajomych, którzy harcerzami nie są i nie
muszą świecić przykładem. Oni będą komentować nasze treści dowolnie, przez wulgaryzmy i inne nam niewygodne teksty. Nie możemy im
tego zabronić, ale możemy się przed tym obronić. A sposobów jest
wiele, m. in. zablokować treści publikowane przez Facebook tylko do
znajomych, nie dołączać do tego grona harcerzy. Osobiście zdenerwowałem się, gdy zobaczyłem że jeden z moich podopiecznych jest
znajomym jednego z druhów, co to wyrzuciłby imigrantów i zalegalizował ziółko. Drodzy drużynowi i przyboczni: traktujcie Facebook jako
kolejne narzędzie wychowawcze dla waszych harcerzy. Świat ewoluuje, a ZHP wraz z nim, musimy więc dostosować nasz harcerski styl
życia do nowych form przekazu. Nie publikujmy zdjęć z hucznych
imprez. Dbajmy o estetykę naszych publikacji na oficjalnym funpage
szczepu. Zdarzają się nam literówki, pisanie „wy” zamiast „Wy” w zwrocie do rodziców i inne smaczki.
Da się elegancko żyć w sieci - w czasie mej wędrówki odpoczywałem w takich oazach spokoju. Widziałem profile ludzi publikujących
zdjęcia z podróży, komentujących rzeczywistość w kulturalny sposób.
Cieszyłem się, bo takie treści mają szansę pobudzić młodego człowieka. U części znajdziemy zdjęcia z maratonów, z rowerkiem, na rolkach
– super! Promujmy aktywny tryb życia. Bardzo dobrze było oglądać
profile sportowców, pokazujących dystanse, które pokonują, systematycznie i coraz bardziej ambitnie. To jest właśnie to – pokażmy w sieci
to, czym możemy się naprawdę chwalić i co zainspiruje naszych podopiecznych do lepszego, harcerskiego stylu życia.

Dobre rady druha ACz. (11)

P

rawo do błędów.

W jednym z ostatnich numerów "Czuwaj" ukazał się felieton,
w którym autor głosi wszem i wobec, że harcerze mają prawo
do błędów. Na przykład mogą samodzielnie wybudować prycze, które
nie są równe. I na takich spać.. Uważa on (autor), że za rok harcerze
wybudują już idealną konstrukcję, że nauczą się na własnych błędach.
Pisze: - Pozwólmy im eksperymentować, byłe bezpiecznie. - Jest to
jakaś koncepcja. Małe dziecko tak długo będzie dotykało płomienia
świecy, aż się oparzy. To także nauka na własnych błędach. Tylko czy
o to chodzi? Czy nie można mniej inwazyjnym sposobem pokazać
mu, że płomień jest gorący?
Wydaje mi się, że propozycja autora "Czuwaj" nie jest dobra.
Niezależnie od tego, czy to budowanie pryczy, czy organizacja biwaku,
malowanie harcówki czy zorganizowanie dla przedszkolaków balu
karnawałowego, musimy naszym podopiecznym udzielać
szczegółowych instrukcji, być przy nich, podpowiadać im, jak wykonać konkretne zadanie. Często po prostu je wspólnie zaplanować.
Dlatego fatalne jest, gdy komendant obozu mówi zastępowi: - Tam
proszę rozstawić dziesiątkę. - A harcerze są po raz pierwszy na obozie i
taki namiot widzieli w Warszawie na obrazku. Byłoby wspaniałe, gdyby
wcześniej rozstawili taki namiot koło szkoły. W czerwcu, w ramach
przygotowań do obozu. Wtedy nie byłoby problemu. Ale jeżeli nie
widzieli w życiu takiego namiotu, to pomoc kadry jest niezbędna.
Na marginesie. Równie źle jest, gdy namiot rozbija kwaterka i zastęp
nie ma szans na zdobycie nowych umiejętności. Zaczyna się wtedy
harcerstwo kolonijne. Można sobie wyobrazić, że w tym namiocie są
łóżka i metalowe półki. Obóz może mieć dobry program. Ale czy na
pewno to będzie obóz harcerski?
Moja dobra rada nie dotyczy tylko obozu. To problem każdej zbiórki.
Jeżeli zadanie międzyzbiórkowe jest za trudne, harcerze nie wiedzą,
jak je wykonać, zbiórka nie będzie udana. Ot, czegoś zabraknie na biwaku. Piosenka, której miała się uczyć śpiewać drużyna, niepowielona,
niezbędne flamastry zostały w domu zastępowego. Ale jeżeli drużynowy z przybocznymi sam na przykład ów biwak przygotuje a harcerze są tylko jego uczestnikami, metoda harcerska gdzieś wyparowuje i
zaczynamy być organizacją, którą ją nazywam świetlicową.
A więc pamiętajmy o zachowaniu złotego środka. Dziecko ma w naszym związku wiele się nauczyć. Pod naszym, kadry, kierunkiem. Nie
może być pozostawione samo sobie, ale także nie możemy za nie
zadania wykonywać. Niby prosta zasada, ale w rzeczywistości bardzo
trudna do codziennego przestrzegania.
PS Mądrzy ludzie wymyślili zastęp zastępowych. Jak myślicie,
dlaczego?

hm. Adam Czetwertyński

phm. Stanisław Matysiak
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Przylądek Skakara

C

ześć, chcielibyśmy się Wam bliżej przedstawić. Jesteśmy
dwiema gromadami 288 WGZ. „Tuptusie” to gromada
młodsza, do której należą uczniowie klas 0 i 1 - jej znakiem
gromady jest pluszowy Koziołek Matołek. Zaś „Dreptusie” to
gromada starsza, która zrzesza uczniów klas 2 i 3 - jej znakiem gromady jest but na drzewcu (jego tradycja sięga początków powstania gromady zuchowej „Tuptusie Dreptusie” w 1995 r.). Spotykamy się co
piątek o 17.30 w szkole podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej
13. Mimo tego, że jesteśmy dwiema gromadami, działamy w ciągu
roku wspólnie. Składamy się z pięciu szóstek: „Przyjaciele Koziołka
Matołka”, „Małpki Fiki Miki”, „Poszukiwacze Podkowy”, „Szatany z siódmej klasy”, „Mieszkańcy Pacanowa”. Naszą piosenką obrzędową jest:
„Uśmiechnięte słonko”, ta melodia zawsze poprawia nam humor. Prawie wszyscy posiadamy już mundurki oraz większość z nas złożyło
obietnicę zuchową.
Od września odkryliśmy już siedmiomilowy las, w którym zamieszkuje
Kubuś Puchatek wraz ze swoimi przyjaciółmi. W miarę naszych sił, bo
chęci mamy zawsze dużo, pomogliśmy im, jak tylko umieliśmy najlepiej. Rozwiązywaliśmy zagadki z Sową Przemądrzałą, robiliśmy wielkie
porządki w ogródku u Królika, brykaliśmy, jak przystało na tygryski.
Wraz z Krzysiem i mamą Kangurzycą byliśmy organizatorami wspaniałych urodzin dla Kłapouchego, na których oczywiście nie zabrakło
ulubionego przysmaku Kubusia Puchatka, jakim jest pyszny miód – w
końcu każdy ma czasami ochotę na małe co nieco.
Kto nas troszeczkę zna, wie, że
uwielbiamy podróżować i poznawać nowe ciekawe miejsca. Może
tegoroczna podróż nie była daleka,
ale na pewno bardzo owocna. Poznaliśmy legendy o Warszawie, o
mieście, w którym na co dzień
mieszkamy, w którym żyjemy. Nie
mogło zabraknąć historii o Bazyliszku, Warsie i Sawie, Syrence czy
Złotej Kaczce. By łatwiej się z nimi utożsamić, zaprezentowaliśmy je w
postaci krótkich scenek teatralnych. Poznaliśmy potrawy typowe dla
regionu Warszawy i województwa mazowieckiego. Stworzyliśmy
również mapkę okolicy, dzięki niej wiemy już, gdzie są najważniejsze
instytucje. Miejsca, jakie tam się znajdują, to m.in.: szkoła, park, korty
tenisowe, basen, kościół, poczta, bazar, las, stacja kolejowa i tory, a
także sklepy mniejsze i większe. Dowiedzieliśmy się co nieco o ważniejszych zabytkach Warszawy, m. in: Zamku Królewskim, Kolumnie
Zygmunta III Wazy, Łazienkach Królewskich, Wilanowie, czy Grobie
Nieznanego Żołnierza, tym samym liznęliśmy nieco informacji, dotyczących historii naszej pięknej stolicy. Wiemy, skąd wzięła się syrenka
w naszym godle, jak wygląda obecnie oraz jak wyglądała wcześniej.
Braliśmy również udział w startówce szczepu oraz Rajdzie Pieczonego
Ziemniaka, gdzie postaraliśmy się, by Świerszcz Skakar powrócił z czasów starożytnego Rzymu. W niedalekim czasie wybieramy się w kolejne podróże (chociażby zimowisko). Jesteśmy dzielnymi i chętnymi
przeżyć wielu przygód zuchami. Nic nie jest nam straszne, bardzo
chcemy pomagać i będziemy to robić do końca świata i jeden dzień
dłużej.
Serdecznie zapraszamy, byście nas odwiedzili i na łamach tej rubryki nam się przedstawili. :)

pwd. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ „Tuptusie” i WGZ „Dreptusie”
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koro Nowy Rok już powitany, no to do dzieła. Styczeń to czas
karnawału, ale również ważnych świąt, jakimi są: Dzień Babci i
Dzień Dziadka.

Coś, co zazwyczaj wydaję nam się zwykłym śmieciem, wcale takie nie
musi być. Weźmy choćby taką rolkę po papierze toaletowym.

Rolkowe stworzenia
Co potrzebujemy: rolkę po papierze toaletowym, kolorowe kartki,
klej, nożyczki, flamastry, cekiny,
brokat. Jak to zrobić: oklejamy
rolkę
papierem
kolorowym,
wycinamy mniejsze elementy,
przyklejamy, dorysowujemy mniejsze elementy flamastrem, ozdabiamy brokatem i cekinami. Wszystko zależy od naszego pomysłu.

Pudełka na prezenty
Rulony zdobione kolorowym papierem i wstążką to oryginalny
pomysł na opakowania drobnych
prezentów. By je stworzyć, zagnij
krawędzie rolki z papieru toaletowego do środka, tak by była
zamknięta z jednej i drugiej strony, a
następnie lekko spłaszcz całość i
zaklej rulon z jednej strony. Kolorowymi tasiemkami, papierem i
wstążkami wykończysz ekologiczne opakowanie. Coś drobnego
można zapakować dla babci lub dziadka, w końcu już niedługo ich
święta.

Karmnik dla ptaków
Zużytą rolkę obtoczoną w ziarenkach łatwo zatkniesz na
gałęzi lub zawiesisz na sznurku,
dzięki temu nie musisz inwestować w klasyczny karmnik. Do
stworzenia ptasiego gadżetu potrzebna będzie rolka, masło
orzechowe lub miód oraz
pokarm. Rulon posmarowany przysmakiem obtocz w ziarenkach
wysypanych na talerzu lub tacce, a gdy całość stężeje, możesz wystawić miniaturowe karmniki w ogrodzie czy pobliskim parku. Sprawności takie jak ekoludek, przyjaciel zwierząt czy ornitolog od razu staną
się atrakcyjniejsze.

Opracowała
pwd. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ "Tuptusie"
i 288 WGZ "Dreptusie"
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Wychowanie duchowe
i religijne

Można siedzieć (z "prostymi" plecami) na krześle, stołeczku bądź poduszce medytacyjnej, albo przyjąć taką pozycję, na jaką nas stać
(istotne w razie problemów z kręgosłupem). Nie należy się spinać; jeśli
ktoś nie potrafi wytrzymać w jednej pozycji - lepiej ją zmienić niż się
wiercić. Oczu raczej nie powinno się zamykać - łatwo wtedy
"odpłynąć" w krainę fantazji.

„Bezbożnik" Wśród Nocnej Ciszy

Oddech powinien być naturalny i swobodny. Należy go obserwować,
a oprócz tego skupić się na powtarzaniu (w myślach) słowa, a raczej
Słowa: "Jezus". I tak przez 20 minut. To wszystko. Banalne, prawda?
Spróbujcie kiedyś. To takie proste, że aż trudne.

W

śród Nocnej Ciszy to rekolekcje adwentowe z Modlitwą
Jezusową, które odbyły się 18-20 grudnia w jezuickim
ośrodku w Falenicy, tytułowy "bezbożnik" zaś - to ja.

Wydaje mi się, że harcerski artykuł o chrześcijańskich
rekolekcjach powinien napisać harcerz-chrześcijanin, który wziął w
nich udział, jednak z braku takowego świadectwo musi dać
"bezbożnik". Zacznijmy zatem od początku.
W telegraficznym skrócie wszystko zaczęło się od tego, że od lat intensywnie praktykowałem Zen. Interesując się tematem natrafiłem na
książkę autorstwa... katolickiego zakonnika, opisującego chrześcijańską
kontemplację. Zacząłem szukać innych informacji na ten temat i
wkrótce już wiedziałem, że kontemplacja różni się od Zen głównie
tym, że cieszy się aprobatą Kościoła. Odkryłem też, że ojcowie jezuici
prowadzą w Falenicy rekolekcje kontemplacyjne. Nawiązałem z nimi
kontakt i po pewnym czasie zaczęli mi regularnie przesyłać zaproszenia na rekolekcje. "Kołaczcie, a otworzą wam". W końcu postanowiłem
wziąć udział w adwentowych rekolekcjach. Gdy nadszedł piątek 18
grudnia, wsiadłem w samochód i ruszyłem do Falenicy.
Wyobraźcie sobie Trasę Łazienkowską w godzinach szczytu. Wyobraźcie sobie samochód na środkowym pasie, w którym nagle bez wyraźnej przyczyny gaśnie silnik i nie daje się ponownie uruchomić. Tak
właśnie się stało - już wtedy wiedziałem, że te rekolekcje będą udane.
Jest bowiem coś takiego, że gdy jedzie się na intensywne odosobnienie (buddyjskie czy chrześcijańskie - wszystko jedno), wówczas pojawiają się tego rodzaju przeszkody. Z pomocą przechodnia zepchnąłem samochód z jezdni i zacząłem kombinować, jak go uruchomić. 15
minut później uruchomił się na skutek (a może pomimo) moich kombinacji - i na miejsce dojechałem bez dalszych niespodzianek.

Zdobywanie "sprawności milczka"
Po zakwaterowaniu się i zjedzeniu kolacji udałem się na Eucharystię
rozpoczynającą skupienie. Skupienie - czyli bycie tu i teraz, bez rozpraszania się. Również rozmowami - toteż zachowanie milczenia było
zalecane. Sugerowane było również wyłączenie telefonów komórkowych, nieczytanie książek, ogólnie: pozostawienie wszystkich spraw
niezwiązanych z rekolekcjami za bramą ośrodka.
Po Eucharystii przyszedł czas na pierwszą konferencję. Jako
"bezbożnik", któremu "intelekt nie pozwala wierzyć" (C. S. Lewis) byłem
do tego bardzo sceptycznie nastawiony. "Zagryzę zęby i jakoś to zniosę" - pomyślałem. Jakie było moje zdziwienie, kiedy prowadzący konferencję ojciec zaczął mówić rzeczy proste i rozsądne. Oczywiście
przytaczał przy tym stosowne cytaty z Biblii. Nie zabrakło też akcentów
humorystycznych - konferencja była bardzo dobrze przygotowana.
Nawet zacząłem robić notatki.

Trening bycia "tu i teraz"

Tak więc w sobotę rano weszliśmy do sali i usiedliśmy w kręgu. Kiedy
wszyscy byliśmy gotowi, rozpoczęliśmy modlitwę znakiem krzyża.
Następnie zaczęliśmy modlić się słowami "Zdrowaś Mario" (Modlitwa
Jezusowa okazała się być modlitwą maryjną). Kiedy doszliśmy do
"...owoc żywota Twojego Jezus" zamilkliśmy i skupiliśmy się na modlitwie. Skupiliśmy się... Łatwiej powiedzieć, niż wykonać. Myśli natychmiast odpłynęły do tego, co będę robił po rekolekcjach, co mi ktoś
kiedyś powiedział, jakie ciekawe kształty można dostrzec w wzorku na
dywanie... To normalne przy kontemplacji i nie należy się tym przejmować. Zamiast tego - kiedy tylko uświadamiamy sobie, że się rozproszyliśmy - należy powracać do skupienia. Nawet, jeśli rozproszyły nas
tak zwane "myśli pobożne" (to nie na "myślach pobożnych" polega ta
modlitwa, tylko na Słowie "Jezus"). Wróciłem do skupienia. I tak dalej:
skupienie, rozproszenie, skupienie, rozproszenie, rozproszenie, rozproszenie... Nagle z zamyślenia wyrwał mnie głos siostry: "Święta Mario,
Matko Boża...". Koniec pierwszej rundy. Wstaliśmy i zaczęliśmy pięciominutowy spacer w kręgu, idąc najwolniej jak tylko się da i cały czas
pozostając tu i teraz. Koniec spaceru. Usiedliśmy. Po kolejnych 20 minutach zakończyliśmy modlitwę: "Chwała Ojcu i Synowi...". Najwyższy
czas na śniadanie.
Śniadanie (w formie szwedzkiego stołu) spożywaliśmy w milczeniu, za
to przy muzyce religijnej (niestety nie jestem w stanie określić, jakiej
konkretnie). Dalszy program dnia obejmował konferencje, kilkakrotną
Modlitwę Jezusową, Eucharystię, Adorację, posiłki i... projekcję filmu
(dla chętnych). Nie byłem chętny - wolałem położyć się wcześniej
spać.
Następnego dnia: Modlitwa Jezusowa, śniadanie, znowu modlitwa...
Po modlitwie każdy mógł powiedzieć innym coś od siebie. Co za ulga!
Wreszcie wolno mówić! Jeszcze tylko konferencja, Eucharystia, obiad i
powrót do codzienności.
Czy coś zyskałem? Nie wiem. Może nowe doświadczenie, kilka znajomości.
Czy coś straciłem? Mam nadzieję, że kilka uprzedzeń. Jeśli dobrze zrozumiałem, w Modlitwie Jezusowej nie chodzi o to, aby brać, tylko o to,
aby oddawać to, czego kurczowo się trzymamy. Ale mogłem źle zrozumieć - dlatego nie przywiązujcie się za bardzo do tych słów. Czy
było warto? Z całą pewnością było.

pwd. Jakub Kowalski
Wszystkie poglądy wyrażone
w tym artykule są prywatnymi
opiniami autora.

Po konferencji nadszedł czas na spanie. Modlitwa Jezusowa zaczynała
się następnego dnia o 7.10 (warunki prawdziwie luksusowe - na odosobnieniach buddyjskich trzeba być na nogach już od 5.00).
Nie wchodząc w rozważania teologiczne Modlitwa Jezusowa składa
się z bycia tu i teraz oraz trzech elementów: postawy ciała, oddechu i
słowa. Postawa powinna być wygodna, stabilna i godna zarazem.
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Hm. Stefan Mirowski (1920-1996)

S

tefan Mirowski urodził się 14
marca 1920 r. w Warszawie
jako drugi syn Adama Mirowskiego, inżyniera hutnika i
Heleny z Hertzów, nauczycielki gimnazjalnej języka niemieckiego. Miał
starszego o rok brata Tadeusza.
Mieszkał wspólnie z rodziną na Mokotowie w willi przy ulicy Ursynowskiej 46/48. Naukę rozpoczął w
ośmioklasowym Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Ziemi Mazowieckiej
przy ulicy Klonowej 16. Była to wówczas jedna z najlepszych szkół w
Warszawie. W 1932 r. wstąpił do istniejącej na terenie szkoły 21 WDH
im. Ignacego Prądzyńskiego założonej w 1913 r. (jedna z najstarszych
w stolicy). W drużynie przeszedł kolejne szczeble wtajemniczenia harcerskiego od szeregowca, przez zastępowego aż do przybocznego.
Podczas wakacji pełnił funkcje komendanta obozów swojej drużyny.
W 1933 r. brał udział w Jamboree w Gődőllo na Węgrzech, w 1935 r. w
Spale na Jubileuszowym Zlocie ZHP, a w roku 1937 na Jamboree w
Vogelenzang-Bloemandaal w Holandii. W tym samym roku Stefan
Mirowski ukończył naukę w gimnazjum (uzyskując świadectwo dojrzałości) i rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym
oraz na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Budowy Maszyn. Podczas studiów wstąpił w szeregi Akademickiego Kręgu Starszoharcerskiego „Kuźnica”, jednocześnie nie przerwał kontaktu ze swoją macierzystą drużyną. W 1939 r. prowadził ostatni przed wojną obóz drużyny
w Nowosiółkach koło Wołkowyska.
Wybuch wojny zastał go w Krakowie, skąd rowerem i częściowo na
piechotę 12 września przybył do Warszawy. Następnego dnia zameldował się w siedzibie Pogotowia Harcerskiego przy ulicy Dzielnej 35.
Był sekcyjnym w 2 drużynie zajmującej się służbą porządkową, wartowniczą i obroną plot. Po zakończeniu kampaniI wrześniowej druh
Stefan rozpoczął tajne studia w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rottwanda na Wydziale Mechaniki
(absolutorium uzyskał już po wojnie w1945 r.). Pracochłonną naukę
godził z pracą organizacyjną w Szarych Szeregach, do których wstąpił
(wspólnie z bratem Tadeuszem) dzięki znanym mu harcmistrzom:
Ryszardowi Zarzyckiemu i Antoniemu Bereśniewiczowi. We wrześniu
1940 r. druh „Bolek” (taki miał pseudonim) został powołany na funkcje
komendanta Hufca Mokotów Górny w Ulu „Wisła” (warszawska chorągiew Szarych Szeregów). Za czasów jego komendy w hufcu działały
drużyny: „Zośki”, ,,Tytusa” i ,,Długiego” (dawna 23 WDH), ,,Felka” (80
WDH), ,,Lolka” (5 WDH) i ,,Kołczana” (42 WDH). Z nich powstały później
hufce Grup Szturmowych ,,Południe” i ,,Centrum” a następnie kadry
harcerskich batalionów ,,Zośka” i ,,Parasol”. Od września 1941 r. ,,Bolek”
przekazał Hufiec Mokotów Górny Tadeuszowi Zawadzkiemu a sam
objął okręg ,,Południe” Ula ,,Wisła”. Jednocześnie kierował działaniem
harcerzy w Organizacji Małego Sabotażu ,,Wawer”, biorąc udział w
licznych akcjach. W grudniu 1942 r. ukończył kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy AK (wspólnie z Tadeuszem Zawadzkim, Jankiem Bytnarem, Jasiem Wuttke i Zygmuntem Kaczyńskim). 23 marca podaczas
akcji pod Arsenałem w domu rodzinnym druha Mirowskiego mieścił
się punkt sanitarny. Na jego łóżku pierwszy wieczór swej krótkiej wolności spędził zmasakrowany przez gestapo Janek Bytnar ,,Rudy” a na
łóżku jego brata – ranny w brzuch Tadeusz Krzyżewicz ,,Buzdygan”.
Od maja 1943 r. przejął komendę Ula ,,Wisła”, którą (z przerwą od 15
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marca do 6 czerwca 1944 r.) pełnił do wybuchu Powstania Warszawskiego. 2 czerwca 1943 r. na Bielanach w nierównej walce zginął jego
ukochany brat Tadeusz Mirowski ,,Oracz”. 15 sierpnia 1943 r. został
mianowany na stopień harcmistrza a 1 maja 1944 r. awansował na
stopień podporucznika AK. Druh Stefan był prekursorem Akcji ,,M”,
która polegała na opiece grup młodzieży niezorganizowanej. Był również inicjatorem utworzenia najmłodszej grupy szaroszeregowej ,,Zawiszy”. Jako pierwszy prowadził drużynę najmłodszych harcerzy
mieszkających na Mokotowie a nabyte doświadczenia stały się pomocne w programie dla całej ,,Zawiszy”.
1 sierpnia 1944 r. o godz. 10 w kaplicy sióstr Urszulanek Szarych przy
ulicy Gęstej, Stefan Mirowski wziął dawno zaplanowany ślub z Ireną
Tyszkiewicz ,,Renią”. Pod koniec ceremonii przybyli do kościoła łącznicy z wezwaniem do stawienia się na godzinę ,,W”. Uroczysty obiad w
domu rodzinnym ,,Reni” odbył się więc bez pary młodych. Młodzi zameldowali się w punkcie dowodzenia Ula ,,Wisła” przy ulicy Barskiej 5
m. 19. Na pobliskim placu Narutowicza działania powstańcze rozpoczęły się już godz. 16.45. Atak na siedzibę Schupo w Domu Akademickim nie powiódł się. Świtem 2 września Mirowscy wraz z grupą harcerzy podjęli próbę przedarcia się do Śródmieścia. Dotarli do ulicy Asnyka, gdzie dalsze przedzieranie ze względu na krzyżowy ogień niemiecki stało się niemożliwe. Zatrzymali się na kilka dni w domu na ulicy
Niemcewicza 7/9. Tam 12 sierpnia dostali się do niewoli niemieckiej.
Załadowani zostali do wagonów towarowych i wywiezieni z przeznaczeniem do obozu w Oświęcimiu. W okolicach Milanówka udało im
się wyskoczyć z wolno jadącego pociągu i szczęśliwie dotrzeć do
Podkowy Leśnej a następnie w okolice Piaseczna. Wkrótce ,,Bolek”
włączył się do organizowania dostaw broni i amunicji dla walczącej
Warszawy. Z wielkim smutkiem i żalem do losu wspominał fakt, że nie
mógł z bronią w ręku wziąć udziału w powstaniu. Był przecież żołnierzem batalionu ,,Zośka” (II pluton 3 kompanii). Po upadku powstania
wyjechał do Krakowa. Tam do 3 stycznia 1945 r. uczestniczył w pracach ,,Pasieki” pod dowództwem ostatniego naczelnika Szarych Szeregów hm. Leona Marszałka.
Po wyzwoleniu Warszawy powrócił do stolicy,
gdzie w latach 1945-1948
pełnił funkcje zastępcy
komendanta Chorągwi
Warszawskiej. W tym
czasie wraz z żoną
mieszkali przy ulicy Filtrowej 83. Dom ich był
głęboko chrześcijański.
Druh Stefan codziennie rano służył do mszy świętej w swoim parafialnym kościele na placu Narutowicza. W roku 1947 rozpoczął pracę
zawodową w Ministerstwie Przemysłu i Handlu a następnie w Państwowej Komisji Gospodarczej. Pod koniec 1948 r. w Polsce rozpoczęła
się likwidacja tradycyjnego harcerstwa i druh Stefan usunął się z ZHP
jako ,,element obcy ideowo”. Niedługo po tym w 1951 r. został zwolniony z pracy za niezależną postawę polityczną i przynależność do AK.
W następnych latach powiększyła mu się rodzina. W 1952 r. urodził się
pierworodny syn Krzysztof a w 1954 – Stanisław.
Do służby instruktorskiej powrócił w roku 1956 uczestnicząc w pamiętnym Zjeździe Łódzkim, który reaktywował ZHP i przywrócił harcerstwu krzyż i lilijkę. Do 1958 r. był sekretarzem Centralnej Komisji
Weryfikacyjnej przy Naczelnictwie ZHP współpracując z hm. Aleksandrem Kamińskim. Jednocześnie działał w Hufcu Filtry. Niestety po raz
kolejny przyszły lata przerwy. W 1959 r. odszedł z czynnej służby. Poświęcił się wówczas pracy zawodowej w Polskim Komitecie Normalizacji, Miar i Jakości pełniąc tam wiele odpowiedzialnych funkcji. Również mocno zaangażował się w działalność społeczną swojej firmy.
Przez wiele lat był mężem zaufania, członkiem Rady Zakładowej, prze-
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wodniczącym kasy pożyczkowej. Założył i przewodniczył Komisji Zakładowej ,,Solidarności”. Podczas stanu wojennego w grudniu 1981 r.
odmówił wystąpienia ze związku i podpisania deklaracji lojalności. W
związku z tym 31 grudnia został wysłany na wcześniejszą emeryturę.
W latach 1989-1990 wraz z hm. Hanną Zawadzką, hm. Haliną Wiśniewską i hm. Janem Rossmanem uczestniczył w rozmowach i pracach nad przywróceniem harcerstwu jego ideałów, metod i programu
pracy. W grudniu 1990 r. w Bydgoszczy zostaje zwołany XXVIII Zjazd
ZHP, który przywraca Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Zjazd przywraca również funkcje Przewodniczącego Związku, na którą powołuje
hm. Stefana Mirowskiego. Po trzech latach sytuacja się powtórzyła.
Druh Stefan ponownie został przewodniczącym, wybrany przez XXIX
Zjazd ZHP w grudniu 1993 r., w Warszawie. Latem 1995 r. brał udział w
Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu pod Warszawą.
Wkrótce spełniło się jego największe marzenie – powrót ZHP do międzynarodowego ruchu skautowego. Niestety nadmiaru szczęścia i
wrażeń nie wytrzymało jego serce. Zmarł w Oslo, w Norwegi 13 lipca
1996 r. wieczorem, po zakończeniu 34 Konferencji Światowej Organizacji Ruch Skautowego (WOSM). Pogrzeb druha Stefana odbył się 22
lipca 1996 r.. Uroczystości żałobne rozpoczęły się mszą świętą w jego
kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Warszawie. Następnie na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyło się złożenie trumny w
kwaterze ,,Zośki”.
Hm. Stefan Mirowski odznaczony był m.in. Srebrnym
Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem
Komandorskim
(pośmiertnie) i Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzyżem Zasługi z
Mieczami, Krzyżem AK i oczywiście Złotym Krzyżem za
Zasługi dla ZHP z Rozetą i
Mieczami. Był niezawodnym
dowódcą i żołnierzem podziemia, kolegą i przyjacielem,
wzorem harcerza i instruktora
-wychowawcy. Był człowiekiem głębokiej wiary, skromnym, szlachetnym, prawym na którym
można było polegać jak na Zawiszy.

Sztandary Hufca

Z

espół Historyczny Hufca rozpoczyna nowy cykl pod nazwą
"Sztandary Hufca". Będziemy w nim przedstawiać sztandary ,
które były lub są nadal w użytkowaniu środowisk naszeg
hufca. Jednocześnie zwaracamy sie z apelem do naszych
czytelników: jeżeli ktoś z was posiada jakiekolwiek informacje na temat sztandarów (zdjęcia, pamiątki, opisy itp.) bardzo prosimy o ich
udostępnienie Zespołowi Historycznemu Hufca. W dzisiejszym numerze przedstawiamy pierwszy sztandar hufca, z okresu kiedy hufiec
nie miał jeszcze imienia bohatera.
hm. Jacek Czajka
szef Zespołu Historycznego Hufca

Sztandar Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe
1. DANE HISTORYCZNE
Nadanie imienia i wręczenie sztandaru miało miejsce 29.04.1962 r.
Fundatorem sztandaru było społeczeństwo Dzielnicy Warszawa-PragaPołudnie.
Sztandar wręczono podczas zlotu
drużyn hufca w pierwszą rocznicę
jego działalności. Na ręce komendanta hufca hm. Stefana Romanowskiego
sztandar wręczył przewodniczący
Dzielnicowej Rady Narodowej Longin
Arabski. Następnie Komendant Hufca
przekazał sztandar chorążemu phm.
Jerzemu Jasiukowi.

2. DANE TECHNICZNE
Płachta jedwabna o wymiarach
100 cm x 100 cm obszyta z trzech
stron złotymi frędzlami.
Drzewce typu dwuczęściowego
posiadało czterdzieści honorowych
gwoździ fundatorów sztandaru.
Brak danych co do długości drzewca. Nasadę stanowiła niklowana
lilijka na prostokątnej podstawie z
wyrytym napisem „ZHP”. Nasada
nie była odrębną częścią.

Od roku 1951 był współredaktorem czasopisma naukowotechnicznego ,,Normalizacja”, w którym opublikował ponad 300 artykułów. Napisał również 33 gawędy harcerskie opublikowane w większości w miesięczniku instruktorskim ,,Czuwaj”, zebrane w książce ,,Styl
życia”, wydanej w 1995 r.

hm. Jacek Czajka
Opracował na podstawie portalu internetowego Wikipedia.
Artykuł ukazał się pierwotnie w nr.20 „Na Przekór”, w listopadzie
2005r.

Treść na sztandarze:
Strona prawa - kolor czerwony, pośrodku orzeł bez korony haftowany
srebrną nicią. Prostopadle do drzewca napis: nad orłem „Związek”, pod
„Harcerstwa Polskiego”.
Strona lewa – kolor czerwony, pośrodku krzyż harcerski, haftowany
srebrną i złotą nicią, wokół krzyża półkoliście napis „Hufiec Warszawa
Praga Południe”.

3. UŻYTKOWANIE
Sztandar używany był w okresie od 29.04.1962 r. do 14.01.1967 r., po
czym został przerobiony dla potrzeb Szczepu 22 WDHiZ im. Lucjana
Szenwalda. Szczep ten w roku 1989 przeszedł do struktur ZHR.

Zespół Historyczny Hufca
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Parki na Woli (cz. 2)
Ciąg dalszy artykułu z nr 18...

4. Lasek na Kole
Jest to obszar leśny położony na
Kole w północno-zachodniej części
Warszawy. Lasek zajmuje powierzchnię 43,76 ha. Granice lasku wytyczają al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Ostrowiecka, ul. Dobrogniewa i od
zachodu ul. Dalibora. Powstał z
dawnych
obszarów bagien
przybrzeznych rzeczki Rudawki.
Prezydent
Warszawy
Stefan
Starzyński przed II wojną światową
wykupił te tereny i przeznaczył je dla
społeczeństwa miasta jako tzw. Lasek na Kole. W okresie okupacji hitlerowskiej teren lasku był wykorzystywany przez harcerzy i
żołnierzy podziemia do ćwiczeń
wojskowych. Dzisiaj jest ulubionym
miejscem rowerzystów i spacerowiczów z okolicznych osiedli.
Drzewostan lasku tworzą głównie sosny, brzozy i dęby. Z uwagi na
występujące tu gatunki drzew teren ten jest szczególnie atrakcyjny na
przełomie maja i czerwca w okresie kwitnienia i jesienią w trakcie
przebarwiania się liści.

Na terenie lasku znajdują się
ścieżki spacerowe a na polankach ławki i zadaszenia ze
stołami. Są także place zabaw dla
dzieci. Na terenie lasku znajduje
się także ścieżka biegowa "Nike".
Przez środek lasku przebiega linia
kolejowa nr 509. W północnozachodniej części lasek graniczy
z
terenami
Fortu
Bema.
Pomiędzy fortem a laskiem przebiega obwodnica Warszawy – S8.

W układzie kompozycyjnym parku
mozna wyróznić nietypową, poboczna
aleję główną oraz trzy podstawowe
wnętrza parkowe. Pierwsze to część
północno-wschodnia, granicząca z
Laskiem na Kole, drugie to część środkowa z dwoma równoległymi alejkami
spacerowymi i trzecie wnętrze to część
południowo-zachodnia z kolistym
placem i górką saneczkową przy zbiegu ulic Obozowej i Księcia Janusza.
W październiku 2011 r. otwarto
nowy plac zabaw. Jako ciekawostkę
można podać, że całkowity koszt
inwestycji wyniósł 1 150 000,00 zł.
W październiku 2014 roku dokonano niezrozumiałej dla ogółu mieszkańców zmasowanej wycinki
drzew, w tym kilkudziesięcioletnich
całkowicie zdrowych.

6. Park Powstańców Warszawy
Przylega do ul. Wolskiej i leży obok
cmentarzy wolskiego i powstańców
Warszawy. Rozciąga się na obszarze
około 8 ha.
Park został zaprojektowany przez
Kazimierza Kozłowskiego. W parku
znajduje się pomnik " Polegli –
Niepokonani" dłuta Gustawa Zemły,
odsłoniety w 1973 roku.
W parku dominuje nawierzchnia
żwirowa i drogi gruntowe. Główna
aleja parkowa została obsadzona w
ostatnich latach barwnymi krzewami liściastymi. W 2009 r. przy tej
alei wystawiono kamienną tablicę
ku czci harcerzy Szarych Szeregów
poległych w czasie II wojny światowej i w Powstaniu Warszawskim.

hm. Róża Karwecka

5. Park im. Księcia Janusza
Rozległy park znajdujący się pomiedzy ulicami Obozową i Księcia
Janusza, przylegający do Lasku na
Kole i Domu Dziecka przy ul. Dalibora. Park zajmuje powierzchnię
8,80 ha.
W latach 30-tych zbudowanych
było tam 55 drewnianych baraków
dla robotników i bezrobotnych. W
1944 roku baraki zostały spalone.
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Kącik Poezji
hm. Wojciech Konrad Dąbrowski

U

rodzony w Krakowie 19 lutego 1945
roku – nauczyciel, dziennikarz, piosenkarz, satyryk, autor wierszy i piosenek, członek ZAKR i Stowarzyszenia
Autorów
Polskich,
instruktor
harcerski,
harcmistrz, drużynowy 27 KDH im. Piotra Wysockiego (1960-1964), zastępca, a następnie
komendant Staromiejskiego Hufca ZHP Wawel
w Krakowie (1964-1972), kierownik Wydziału
Harcerskiego w GK ZHP (1974-79).
Prowadzi działalność publicystyczną i estradową, pomysłodawca, organizator i dyrektor
artystyczny Ogólnopolskich Festiwali Piosenki
Retro im. Mieczysława Fogga (w latach 20042013).

JESZCZE MI SIĘ CHCE
Jeszcze mi się chce powędrować w nieznane,
Jeszcze mi się chce witać słońce nad ranem.
Jeszcze mi się chce iść na przełaj wśród sosen,
Jeszcze mi się chce zamiast kawy, pić rosę.
Jeszcze mi się chce słuchać ptaków o świcie,
Jeszcze mi się chce mówić: Piękne jest życie!
Jeszcze mi się chce wziąć gitarę do ręki,
Jeszcze mi się chce tworzyć nowe piosenki.
Jeszcze mi się chce coś napisać do rymu,
Jeszcze mi się chce zmienić życia azymut.
Jeszcze mi się chce w leśnej głuszy biwaków,
Jeszcze mi się chce nagle zboczyć ze szlaku.
Jeszcze mi się chce ścieżką iść nieprzetartą,
Jeszcze mi się chce plany snuć, mówiąc: Warto!
Jeszcze mi się chce z przyjaciółmi wędrować,
Jeszcze mi się chce zacząć życie od nowa.
Jeszcze mi się chce usiąść nocą na plaży,
Jeszcze mi się chce patrzyć w gwiazdy i marzyć.
Jeszcze mi się chce żegnać dzień w kręgu bratnim,
Jeszcze mi się chce… Nim nadejdzie ostatni.

NAJWIĘKSZE SZCZĘŚCIE
Kto na włóczędze przygody zaznał moc,
Kto pod namiotem niejedną spędził noc,
Kto na biwaku z jednego kotła jadł
I pośród nas w wieczorny czas przy ogniu w
kręgu siadł.
Kto ramię w ramię zdobywał szczyty gór,
Kto tajemniczy przeniknął nocą bór,
Kto na obozie przyjaciół zdobył stu,
Ten dobrze wie, że gdzie jak gdzie, lecz szczęście
znajdzie tu!
Bo jest największym ze szczęść, które znam,
Ten fakt, że przyjaciół tu mam,
Bo wtedy w robocie, w potrzebie, kłopocie,
Nigdy nie jestem sam.
Gdy w smutku pogrążam się toń
I każda zawodzi mnie broń,
To znajdzie się rada, gdy działa gromada,
Znajdzie pomocna dłoń!

KOŚCIUSZKOWSKI MARSZ
Z krakowskiego Rynku,
Z racławickich łąk,
Płynie kościuszkowski zew.
Chłopcom i dziewczętom
Nie brak silnych rąk,
A do tego – roztętniona krew.
Refren:
Jest jeszcze tyle do zrobienia.
Ojczyzna czeka na twój gest.
Świat idzie naprzód, świat się zmienia,
Ty decydujesz jaki jest.
Nie czekaj na nic, powiedz na co?
Nam nie potrzeba tylu zdań,
Świat się zdobywa własną pracą,
Więc z nami dziś do czynu stań.

Z krakowskiego Rynku,
Z racławickich dróg,
Płynie kościuszkowski marsz.
Piosenka, dedykowana drużynie, powstała wios- Chłopcom i dziewczętom
ną 1963 roku.. Autor był w latach 1960-1964 Nie brak prężnych nóg,
drużynowym 27 KDH Uroczysko. Muzyka włas- A do tego – uśmiechnięta twarz.
na.
Refren:
Jest jeszcze tyle do zwiedzenia.
Żeby pokochać, trzeba znać.
POTRAFIŁAM GO ODMIENIĆ
Świat idzie naprzód, świat się zmienia,
Nie można przecież w miejscu stać.
Gdy 5 lat temu po raz pierwszy byłam w
Kielcach,
Nie czekaj na nic, powiedz po co?
Poznałam chłopca, ale cóż to był za cham!
Z naszej drużyny przykład bierz,
Nie umiał nawet trzymać noża i widelca
I razem z nami dniem i nocą,
I nie potrafił się zachować wobec dam.
Wędruj z plecakiem wzdłuż i wszerz.
Nieokrzesany, ordynarny i cyniczny,
Był jednym z żuli, co to całym światem gardzą,
Na swoim koncie miał już kilka burd ulicznych,
Piosenka napisana z okazji nadania Chorągwi
Lecz muszę przyznać, że… podobał mi się barKrakowskiej ZHP imienia Tadeusza Kościuszki (8
dzo.
października 1967 roku). Muzyka własna.
Podejrzewałam, że to tylko taki fason.
Fałszywa maska, poza, licho wie dlaczego?
Prawdopodobnie popisywał się przed klasą
I tym sposobem imponować chciał kolegom.
A ja wierzyłam, że te gesty nic nie znaczą
I przeczuwałam, że on jest zupełnie inny,
Tylko bezmyślnie sekunduje tym smarkaczom
I chcąc dorosłym być, żałośnie jest dziecinny.
Ja jemu również najwyraźniej wpadłam w oko,
Ku przerażeniu mojej mamy oraz cioć
I choć mówiły: Nie dla ciebie taki młokos!
Odpowiedziałam, gdy zaczepił: No to, chodź!
On zaniemówił, choć podrywał mnie bezczelnie,
Wybąkał: Serio? A ja na to: Jakbyś zgadł!
Zaprowadziłam go na koncert na Kadzielnię
I już wiedziałam, że na dobre chłopak wpadł.

Piosenka napisana podczas Spotkania Dinozaurów na obozie harcerskim Ursynowskiego
Szczepu 277 WDH im. Janka Bytnara w Borach Wiersz dedykowany uczestnikom V HarcerskiTucholskich nad jez. Sinowa k/ Czerska ego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej (lipiec
Świeckiego (17 lipca 2011 roku). Muzyka własna. 1978)
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
Rajd Arsenał w tym roku pod hasłem „Widzieć więcej”
Organizatorzy rajdu piszą na swojej stronie: Na Rajdzie Arsenał chcie-

libyśmy wspólnie z Wami zastanowić się jak harcerstwo może sprawić aby różnice stanowiły o sile, a nie o słabości naszego otoczenia.
Jak odnaleźć bliźniego w każdym, i co to w zasadzie znaczy? Jaka jest
nasza rola w świecie tak różnorodnym? W jaki sposób działać tak, aby
uczynić świat trochę lepszym? Chcemy zaprosić Was do wspólnych
rozważań o braterstwie i o tym, co w dzisiejszych czasach ta podstawowa dla nas wartość oznacza w praktyce.
Koszt: Koszty poznamy 10 stycznia (zostaną opublikowane na stronie
rajdu)
Termin: 18-20.03. 2016 r.
Zgłoszenia do 25.01.2016 r.
W ramach 46. Rajdu Arsenał „Widzieć więcej” serdecznie zapraszamy:
Harcerzy starszych i wędrowników jak co roku na trzydniowy rajd (18
-20.03.2016 r.), zapisy ruszają 1 lutego.
Zuchy z Chorągwi Stołecznej zapraszamy na grę sobotnią.

Harcerze starsi: To zły czas dla każdego z nas… Trzęsienia ziemi, tsunami, erupcje wulkanów, meteoryty spadające blisko Ziemi – to tylko
część z katastrof, jakie nas czekają… Naszym zdaniem nic nie dzieje
się przez przypadek! Cała tajemnica to… bogowie olimpijscy! Tak! Oni
nadal czuwają!
Wędrownicy: Wędrowniku! Jesteś jedyną osobą na świecie, która
może wykorzystać własny potencjał. By w pełni go spożytkować potrzebujesz czasu, na którego niedomiar często narzekasz. Zatrzymaj
się! Pomyśl! Co jesteś w stanie zrobić by otrzymać od losu 40 dodatkowych godzin życia? Zacznij działać! Podejmij ryzyko! Wykorzystaj
tę szansę z myślą o Twoim jutrze.
Instruktorzy: Wyobraź sobie siebie jako małe dziecko. Tabula rasa.
Chłoniesz wszystko dookoła. Świat oddziałuje na Ciebie, porusza Tobą. Dorastasz. Coraz więcej rzeczy przyjmujesz lub odrzucasz od otoczenia. Świat ma różne barwy. Im jesteś starszy tym więcej światełek
się pojawia. W końcu zostajesz instruktorem. Co się dzieje ze światłami? O tym spróbujemy dowiedzieć się już wkrótce!

Zgłoszenia: przez stronę internetową http://kopernikanski.zhp.pl/
zgloszenia
Termin: 19-21.02.2016 r.
Koszt: 45 zl

O zapisach dla zuchów i harcerzy informacja zostanie podana na
stronie http://2016.arsenal.zhp.pl/

Stołeczna oczywiście proponuje swój zlot
Rajd Kopernikański
Rajd organizowany jest przez harcerzy z Torunia.
Dla każdego coś ciekawego-Trasy od zucha do instruktora.

Zuchy: „U ujścia rzeki Wisły mieszkał wodnik Kaszczorek. Był zły i zachłanny. Kiedy pewnej nocy księżyc postanowił napić się wody z
rzeki podstępny wodnik złapał go w swoje sieci”. Co stanie się dalej i
jakie przygody czekają dzielne zuchy, dowiecie się uczestnicząc w
rajdzie.
Harcerze: Jest na świecie wiele tajemnic, wiele zostaje nieodkrytych,
zapomnianych, pominiętych. Wspólnymi siłami podejmijmy wyzwanie odkrycia tajemnicy pewnej toruńskiej rodziny. Nic tak nie pomaga
w rozwiązywaniu zagadek, jak nocna przechadzka…
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termin: 26-29 maja 2016 r.
miejsce: Polewicz koło Wilgi
koszt:
-140 zł, jeśli zaliczka (50 zł) wpłynęła na wskazane konto do końca
grudnia 2015 r.;
-150 zł, jeśli zaliczka (50 zł) wpłynie na wskazane konto do końca lutego 2016 r.;
-160 zł, jeśli zapłacisz do końca kwietnia (całość kwoty).
http://stoleczna.zhp.pl/602-zglos-sie-na-zlot-choragwi-2016

Turniej zastępów trwa.
nowe zadania nowe możliwości: http://turniej.zhp.pl/

informacje zebrała
phm. Anna Bodzińska
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