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Wiosna i poezja z Ostrołęki
No i mamy wiosnę, a tak naprawdę to jest ona już dawno, ponieważ luty był najcieplejszym miesiącem w historii rejestracji
temperatury od początku jej istnienia, tj. od końca dziewiętnastego wieku. A i styczeń też jakoś specjalnie nas nie zamroził.
Jednym słowem - globalne ocieplenie staje się faktem.
Wiosna oficjalnie zawitała do nas 20 marca. A jak wiosna, to obowiązkowe wyjścia w plener. Można powiedzieć, że my
południowoprascy harcerze sezon wiosenny już rozpoczęliśmy rajdem Olszynka Grochowska. Teraz zaczną się kolejne
rajdy, wycieczki, spacery i inne imprezy na świeżym powietrzu, jak chociażby zbliżający się biwak namiestnictwa harcerskiego. Zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania czasu poza domem, szkołą, harcówką... Wyjeżdżajcie za miasto, do
lasu, nad rzekę - a może do Ostrołęki?

Ostrołęka to kolejne już po Kielcach i Błoniu miasto, w którym czyta się „Praskiego Świerszcza”. Pod koniec lutego napisał do
mnie pewien mieszkaniec tego miasta z propozycją prezentacji w naszej gazetce swoich kilku wybranych przez nas wierszy.
Wiesław Mikulski, bo o nim jest mowa, to poeta, członek Związku Literatów Polskich, pedagog, katecheta i polonista ostrołęckich szkół średnich. Harcerz w latach dzieciństwa i młodości. Jego wiersze to przede wszystkim poezja religijna, ale
nie tylko. Są również wiersze o innej tematyce. Zapraszam Was do „Kącika poezji”.

Na koniec propozycja miejsca dla organizatorów wrześniowej startówki – oczywiście Ostrołęka!
Jest to miasto, gdzie historia przeplata się z folklorem. Do zwiedzenia jest Pomnik Mauzoleum żołnierzy poległych pod Ostrołęką w 1831 r., nowoczesne, multimedialne muzeum bitwy, bitwy, w której walczyli ci sami bohaterowie, co pod Olszynką i Wawrem (pozazdrościć, szkoda, że nie mamy takiego muzeum bitwy pod Grochowem). Poza tym pomnik słynnej
szarży artylerii konnej ppłk. Józefa Bema, groby poległych w bitwie generałów: Ludwika Kickiego i Henryka Kamieńskiego,
kościół św. Antoniego, w którym dzielnie bronili się słynni „czwartacy” oraz pomnik wystawiony na ich cześć. Zwiedzić
można również Muzeum Kultury Kurpiowskiej, stare miasto i wiele innych naprawdę ciekawych miejsc.
hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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Heblowanie
Znak jakości Q

Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez
Platona jako „pewien stopień doskonałości”. Nazwę łacińską, która
zachowała się w językach romańskich, utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki. Tyle mówi Wikipedia.
Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdybyśmy w ZHP wprowadzili
w drużynach i szczepach znak jakości a właściwie nie znak, tylko jakąś
odznakę? Mogłaby się nazywać „złoty śledź” na znak wysokiej jakości
wbijania śledzi przy rozbijaniu obozów. Lub „srebrna menażka” na znak
wysokiej jakości kultury osobistej na stołówce. Opcjonalnie nazwa bardziej tajemnicza „koniopawka do bambulatora” na znak wysokiej jakości
poczucia humoru. Mogłaby być przyznawana raz w roku lub raz na dwa
lata po spełnieniu pewnych warunków. Przyznawałaby ją (tę odznakę)
specjalna komisja złożona z osób, których środowiska już ją otrzymały.
W komisji mogliby być też namiestnicy oraz na przykład członek
komendy hufca. Oczywiście nagrodzone środowisko otrzymałoby
nagrodę, tak żeby wszyscy o tym wiedzieli. Później mogliby nosić
odznakę na mundurze lub postawić ją sobie w harcówce. Warto się zastanowić, czy nie powinna być ona przechodnia - może w formie faktycznie jakiegoś przedmiotu. Wtedy można by było zabierać go na różne
wydarzenia, tak żeby każdy widział, że ma do czynienia z ludźmi wysokiej
jakości. To spowodowałoby mobilizację innych środowisk do zdobycia
tytułu, a nagrodzonych do nieoddania odznaki.

Restauracje mają swoją gwiazdkę „Michelina” (nota bene w Polsce
tylko dwie), branża filmowa ma „Oscary”, w piłce nożnej przyznaje się
„złotą piłkę”. Przemysł spożywczy ma godło „Teraz Polska”. Dlaczego
nic podobnego nie ma w ZHP dla drużyn i szczepów? Indywidualnie
jest dobrze, mamy plebiscyt „Niezwyczajni”, ale w nim ocenia się popularność poszczególnych instruktorów. W dodatku harcerze
przechodzą obok niego całkowicie obojętnie.
Zachęcam was gorąco do audytu jakościowego w waszych szczepach
i drużynach. Możecie być naprawdę zaskoczeni albo zdziwieni.
A może komenda hufca na poważnie rozważy wprowadzenie znaku
jakości Q w naszym hufcu?

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant 160 WDHiGZ

Taki sposób rozwiązałby w drużynach i szczepach wiele aktualnych problemów, jak choćby niska liczebność na imprezach, brak chęci harcerzy
do zdobywania stopni i sprawności. Możliwe, że dzięki temu bylibyśmy
wszyscy jednolicie umundurowani. Nie pisalibyśmy byle jakich planów
pracy, nie organizowali byle jakich zbiórek. A nasza kadra nie byłaby byle
jak przygotowana do pełnienia funkcji, zastępowi nie zajmowaliby się
zastępami byle jak.

Powiedzonka druha H
„Najwięcej do powiedzenia mają ci, co znają nas najmniej”

Ktoś w tym momencie powie, że mamy przecież w namiestnictwach kategoryzację. Ona właśnie m.in ma pełnić funkcję narzędzia podnoszącego jakość. Jednak nie do końca jestem przekonany, czy jest to skuteczny
bodziec podnoszenia poziomu naszej pracy. Nie wszyscy drużynowi dążą
do zdobycia najwyższego stopnia kategoryzacji. Nawet w nie wszystkich
drużynach harcerze wiedzą, że coś takiego istnieje.
To jeden z naszych hufcowych instruktorów natchnął mnie do tego
pomysłu. Co jakiś czas przy różnych okazjach powtarza mi „jakość nie
ilość”. Nie mogę się z tym nie zgodzić. Uważam jednak, że ilość idzie
w parze z jakością. Bo lepiej mieć czegoś dużo dobrej jakości, niż mieć
tego mało. Przypuszczam, że możemy się mijać w pojmowaniu jakości,
dla was może być ważne co innego. Dlatego dobrze by było to pojęcie
ujednolicić, nadać jednakowe kryteria.

--

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

Strona 3

Praski Świerszcz

Nr 19

Styczeń 2016

Trasa szlakiem ambasad
Na początek moich propozycji wędrówek po Warszawie trasa międzynarodowa. Taki spacer może być w waszej drużynie przygotowany
i przeprowadzony jako projekt starszoharcerski. Przecież drużynowy
nie będzie tu przewodnikiem po mieście, informatorem, opowiadającym harcerzom starszym o poszczególnych miejscach, które mijacie,
nie będzie sam sumował zbiórki…
Trasa, którą proponuję i którą w szczegółach musicie sami opracować
(to zadanie dla jednego z zastępów lub grup zadaniowych), prowadzi
wzdłuż ambasad państw NATO. Zachęcam was, aby zastępy przygotowały opowieści na podobne tematy, na przykład o najważniejszym
wydarzeniu historycznym w dziejach danego państwa lub o ruchu
skautowym tam działającym. Przed ambasadą gawęda powinna być
krótka, dłuższa prezentacja ze zdjęciami, mapami, pamiątkami z podróży może mieć miejsce na kolejnej zbiórce.
Ambasady znajdują się na Saskiej Kępie, ale przede wszystkim po lewej
stronie Wisły na Mokotowie i Ujazdowie. Zajmę się tu drugą trasą, gdyż
praska część jest nam bardziej znana i łatwiej jest ją
samodzielnie zorganizować.
Zaczynając od górnego Mokotowa poruszać się możecie w kierunku
północnym. Najprostsza trasa przebiega obok 14 ambasad. Do przejścia jest najwyżej 5 km i po drodze przechodzi się obok takich atrakcyjnych miejsc, jak: Morskie Oko, Łazienki Królewskie, Agrykola, Zamek
i Park Ujazdowski i Sejm. Jeżeli wystartujemy na wysokości Łazienek,
pozostaje nam godzinny spacer, akurat na zbiórkę.
Na ambasadach nie ma zbyt
wielu pamiątkowych tablic, panuje też tam zakaz fotografowania. Po flagach i tabliczkach przy
wejściach można zorientować
się, jakiego kraju jest to ambasada. Ale będziecie mieli odpowiednie mapy (przygotowane przez
któryś z zastępów) i co najważniejsze – harcerze będą opowiadać o danym państwie. Jeżeli
macie niewielką drużynę, każdy
z harcerzy będzie miał szansę na
wypowiedź (przecież ambasad
jest 14).

PP - Przemyślenia Piotra
Co w wodzie piszczy?
Jako drużynowy jedynej drużyny wodnej naszego hufca czuję się
zobowiązany do przedstawienia zmian, jakie zaszły w zespole pilota
Chorągwi Stołecznej.
Nowym pilotem chorągwi został
hm. Piotr Nasiadko, który jest jednocześnie retmanem Hufca PragaPółnoc. Jego zastępcą został phm.
Mirosław Prokop, który jednocześnie
jest członkiem komisji rewizyjnej
chorągwi i komandorem Harcerskiego Klubu Żeglarskiego „Lewa Knaga”.
Kierownikiem sekcji kajakowej została phm. Anna Świerczyńska, zaś
kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego został Tomasz Sobczyński.
Wszyscy pozostali członkowie zespołu też są instruktorami Hufca Praga-Północ. Dawny pilot chorągwi hm. Wojciech Ulatowski, który został
przez Komendantkę Chorągwi zdjęty z funkcji w trybie
przyśpieszonym, pozostał komendantem Harcerskiego Ośrodka
Wodnego (wcześniej łączył obie te funkcje). Jest to baza stołecznych
wodniaków przy ul. Zaruskiego 10. Trzymamy w niej nasz sprzęt.
Obecnie
drużyny
wodne
działają
w czterech stołecznych hufcach. Trzy
drużyny wodne działają w Hufcu PragaPółnoc, jedna na Pradze-Południe, jedna
w Legionowie i jedna na Mokotowie. Możliwe jest też, że w ciągu najbliższego roku
powstanie w Warszawie pierwszy szczep
drużyn wodnych.
Zespół pilota organizuje od marca do czerwca szkolenie na patent żeglarza jachtowego, na które wybiera się
siedem osób (na piętnaście miejsc!) ze Szczepu 296 WDHiGZ ,,Palmiry”
i, o ile się nie mylę, jeden harcerz ze Szczepu 160 WDHiGZ.
Mam nadzieję, że w przyszłości nasz hufiec również będzie mógł
pochwalić się takimi osiągnięciami na polu specjalności, jak PragaPółnoc. Może kiedyś powstanie działający Klub Żeglarski
w miejsce ,,Nurtu”? Albo retmanat naszego hufca? Ale to pozostawiam
na razie w sferze moich marzeń... i mojej pracy.

Często tego typu aktywność pozwala rozruszać atmosferę w drużynie.
Widać, że coś się dzieje, a przy okazji wyprowadzimy harcerzy z harcówki. Oczywiście każdy ma swoją koncepcję trasy, stąd ogólny charakter tej propozycji. Ale chętnym mogę udostępnić potrzebne materiały.

Na podstawie idei, pomysłu i tekstu
pwd. Jana Śmiechowskiego
opracował
hm. Adam Czetwertyński

PS.
Apeluję jeszcze raz, opuszczajmy domy, szkoły, harcówki i idźmy
w teren. Naprawdę warto!
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Okiem Kamienia

Dobre rady druha ACz. (13)

Proporce

Harcerska nowomowa

W czasie ostatniego Rajdu Olszynki Grochowskiej dokonałem obserwacji, która bardzo ucieszyła moje serce. Ponad połowa drużyn miała
swoje własne proporce, a zdarzyły się nawet proporce zastępów. Ameryki nie odkrywam, proporce były w naszym hufcu, ale dawno nie
w takich ilościach. Wspaniale!

W trakcie ostatniego spotkania Komisji Stopni Instruktorskich druhna
Komendantka weszła do nas i powiedziała, że prosi nas, aby
z następną probantką KSI rozmawiała w jej gabinecie.

Proporzec, to bardzo ważny element obrzędowości. Harcerze maję
wtedy coś, z czym mogą się identyfikować, czego bronić. Proporce
ponadto są bardzo użyteczne – pozwalają nam nie zgubić się na wycieczce w zatłoczonym mieście. O ich historii i zastosowaniu mógłbym
pisać dużo, ale nie warto – pisali już na ten temat mądrzejsi ode mnie
Wręczajmy harcerzom w ręce
proporce – symbol, obiekt odpowiedzialności. Pomyślmy przez
chwilę jak oni, jak dzieci – czy
nie fajnie jest mieć nazwę swojej
„bandy” elegancko wywieszone
na widoku?

Udało się!
W poprzednim numerze Praskiego Świerszcza poświęciłem uwagę
samodyscyplinie i okazało się, że przedmiot poprzedniego tematu miał
swoje odzwierciedlenie w czasie kursu drużynowych. Kadrą kursu
przyjęliśmy zasadę, iż chcemy nie tylko poprowadzić zajęcia, ale pokazać też harcerskie życie. Oprócz warsztatów kursanci mieli rozgrzewki,
apele, sprawdzania porządków, musieli robić zakupy, szykować nakrycia, sprzątać po obiedzie oraz panować nad porządkiem w szkole. Jak
na obozie.
Na początku kursu powiedzieliśmy uczestnikom dwie rzeczy. Po
pierwsze kurs zaliczają wszyscy – pytanie tylko czy pozytywnie, czy
negatywnie. Po drugie nie będziemy ich rozliczać z ich zadań. Po prostu oczekujemy prawdziwie harcerskiej postawy. W wyniku takiej partnerskiej relacji raz, gdy byłem instruktorem służbowym, jedyne co
musiałem powiedzieć to: Pamiętajcie, by kupić chleb. I to wszystko.
Wstałem wcześniej, przed pobudką by pomóc posprzątać zastępowi
służbowemu, albo ich obudzić. Wstaję – a tu już praca wre. Przychodzę na obiad – nakryte. A co kursanci robili, gdy nie patrzyłem? Wycierali kurze ze świeczników.
Co do pobudek – kolejny sukces. Na pobudkach miał zjawiać się każdy,
ale nie sprawdzaliśmy listy. Po prostu na apelu padała komenda: osoby
obecne na pobudce - wystąp, a wtedy wręczaliśmy im punkty do
punktacji indywidualnej. Bez żadnych reprymend, bez wytykania palcami. Nagroda i brak nagrody. A na pobudce była zdecydowana większość. Kadry też, choć ilość snu niektórych można było liczyć za pomocą drastycznie malejącego ciągu geometrycznego dążącego do zera.

Rozmawiała z probantką!!! Komendantka użyła słowa, które w naszym
hufcu nie istniało i, mam nadzieję, istnieć nie będzie. Ja rozumiem, że
dążymy do upraszczania/ekonomizacji języka, że opowiadanie, iż chodzi nam o osobę zdobywającą stopień instruktorski, że to harcerka,
która otwiera próbę, jest trudne, że taka harcerska nowomowa ułatwia
nam komunikację, jednak, moim zdaniem, powinniśmy mówić
(a także pisać) po polsku. Bo dlaczego by nie? A przy okazji wszystkim
ciekawskim proponuję, by sięgnęli do słownika języka polskiego
i sprawdzili, co to słowo „probant” naprawdę znaczy.
Swojego czasu walczyłem w harcerstwie o nieużywanie słowa
„kontyngent” w znaczeniu „reprezentacja”. To słowo weszło do naszego harcerskiego języka z zupełnie innego powodu. Po prostu ów
kontyngent to typowy błędny anglicyzm. Nie przetłumaczyliśmy słowa angielskiego na polski i stosowaliśmy je bez zrozumienia. W efekcie
wysyłaliśmy na zloty skautowe kontyngenty harcerzy, jakby to były
oddziały wojska, które kierowane są w bardzo precyzyjnych obowiązkowych wielkościach na wojnę. A przecież jadą nasze reprezentacje.
Raz kilku-, innym razem kilkusetosobowe. Ten obyczaj wprowadzania
słów angielskich do naszych materiałów pleni się, w czasie tegorocznej Wędrowniczej Watry będziemy mieli Transfer Day. Nie dzień transferu, tylko napuszony dzień pisany po angielsku dużymi literami.
I o ile jednak ów probant (ekonomia języka) i kontyngent (anglicyzm)
są zrozumiałe, o tyle nie jestem w stanie zrozumieć, skąd się wzięło
powszechne w naszym hufcu „otwieranie drużyn” (i być może
„zamykanie”). Dlaczego bez przerwy słyszę, że nie zakłada się drużyny
czy jej nie organizuje, ale ją otwiera? Przecież otwiera się drzwi lub
okno. Otwieranie powiązane jest znaczeniowo z otworem, swoistą
dziurą. Tej nowomowy w naszej organizacji nie jestem
w stanie wytłumaczyć.

Z warsztatami już się pogodziłem. Wszędzie są warsztaty. I wcale nie
tkackie lub szewskie. Warsztaty to po prostu zajęcia szkoleniowe. Takie
nowe znaczenie tego słowa. Trudno. Z ogólnie panującą w Polsce
(i także w harcerstwie) ewaluacją też (bo z nieznanych powodów nie
można mówić „podsumowanie” lub „ocena”). Ale z kontyngentem,
probantem i otwieraniem drużyn się nie zgodzę. I już.

hm. Adam Czetwertyński

Należy wspomnieć, że jako kadra byliśmy przy uczestnikach. Braliśmy
udział w zajęciach, rozgrzewkach, we wszystkim prócz toalety porannej i wieczornej. To bardzo ważne w opisywanym przypadku. Jeżeli
chcesz wymagać czegoś od ludzi to najpierw zacznij od siebie, później
od innego człowieka.

phm. Stanisław Matysiak
namiestnik harcerski
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Przylądek Skakara

144 WGZ „Mieszkańcy Willi Śmiesznotki”
Nasza gromada jest młodziutka, ma zaledwie 3 latka, ale już mamy
sporo ciekawych doświadczeń. Jesteśmy prężnie działającą i wciąż
rozwijającą się gromadą. Jak to się wszystko zaczęło? Pewnego pięknego dnia, kiedy słonko mocno prażyło, Pudzyś i ja wyruszyliśmy na
wakacyjną przygodę pod żaglami. Nie było to nic niezwykłego, bo
wspólnie żeglowaliśmy już wielokrotnie, ale ten rejs miał się okazać
inny i zmienić nasze życie. Jak się okazało, był to początek nowej przygody... Kiedy płynęliśmy do Kłajpedy, Pudzyś zapytała, co sądzę o poprowadzeniu z nią gromady... Jej Antek właśnie miał zacząć naukę
w pierwszej klasie, a w jego szkole nie było do tej pory harcerstwa. Nie
trzeba było mnie pytać dwa razy, zgodziłem się od razu. W końcu
z Pudzysiem prowadziliśmy wspólnie drużynę (ponad 10 lat temu!),
więc znaliśmy się i wiedzieliśmy, czego od siebie możemy oczekiwać.
Pudzyś opowiadała o swojej wizji, jak to by miało wyglądać. Z góry
powiedziała, że to projekt na dwa lata, trzeba będzie znaleźć szybko
następcę, któremu przekażemy gromadę, aby dalej wszystko się kręciło (jak widać coś poszło nie po jej myśli, bo po trzech latach Pudzyś
nadal nie zamierza steru wypuścić z rąk i deklaruje jeszcze przynajmniej dwa lata służby). Ale wróćmy do początku.

Po powrocie z rejsu umówiliśmy się na spotkanie, aby dogadać szczegóły, bo już niedługo miał nastąpić nasz nowy start. Nie mieliśmy wątpliwości, że będzie fajnie. Zakładaliśmy sobie raczej łatwą służbę, bo
w końcu parę wiosen doświadczenia mamy już za sobą. Co może nas
zaskoczyć? Okazało się, że wiele. Pierwszym zaskoczeniem było niezwykle pozytywne przyjęcie przez dyrekcję inicjatywy utworzenia
gromady. Kolejnym zaskoczeniem okazało się ogromne zainteresowanie dzieci i rodziców. Dotarło do nas, że tak łatwo nie będzie, że inaczej
sobie to wyobrażaliśmy. W założeniach miała to być taka fajna mała
gromada, w końcu szkoła jest niewielka (tylko około 30 uczniów na
jednym poziomie). Wszystko wskazywało jednak, że szykował się jakiś
armagedon. Na pierwszej zbiórce mieliśmy ponad 40 dzieci. Wiem, że
dla niektórych to nic niezwykłego. Ale nasze dzieci nie znały nawet
słowa druh, nie znały żadnego pląsu i nie potrafiły ustawić się w kręgu.
Dla nas, ludzi, którzy już swoje lata mają i od dawna nie pracowali
z zuchami, ludzi, którzy pragnęli ciszy i spokoju, to było coś, czego nie
dało się ogarnąć. Na naszych twarzach rysowało się przerażenie.
Uśmiechnęliśmy się dopiero, jak zbiórka się skończyła. Nareszcie sobie
poszli, jesteśmy wolni... Wtedy Pudzyś zapytała, czy mogę pojechać do
niej, bo trzeba parę rzeczy jeszcze raz obgadać. Pamiętam z tamtego
spotkania, jak siedzieliśmy w kuchni i przyszedł mąż Pudzysia, który
z rozbrajającym uśmiechem zapytał: „Jak było?”. My nadal milczeliśmy, myślami błądząc gdzieś w świecie zupełnie innym niż rzeczywistość. Darek (mąż Pudzysia) popatrzył na nas i po chwili zapytał: „Coś
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poszło nie tak? I po co wam to było?”. My nadal milczeliśmy, ale każde
z nas zadawało sobie te same pytania: „Po co nam to było? Co my
najlepszego zrobiliśmy? W co daliśmy się wmanewrować?”. Pierwsza
odezwała się Pudzyś, pytając, czy się czegoś napiję. Zrobiliśmy sobie
kawę i pomału zaczęliśmy rozmawiać o tym, co się wydarzyło. Wnioski przyszły szybko, we dwoje nie damy rady takiej gromady pociągnąć. Co możemy zrobić? Podzielimy gromadę na dwie, jedna to zerówka i pierwsze klasy, druga to drugie i trzecie klasy. Co prawda ucierpi na tym program, bo ponieważ pracujemy, nie mamy tyle czasu, aby
prowadzić dwie niezależne gromady. Trzeba więc zbiórki robić na
przemian co dwa tygodnie: raz starsi, raz młodsi. Nie było wyjścia,
trzeba było się jakoś ratować. Nasze dwie małe gromady zaczęły się
jednak rozrastać i we dwoje nie dawaliśmy sobie rady. Pudzyś postanowiła poruszyć na radzie szczepu temat przybocznych w naszej
w gromadzie i zaraz potem zgłosiły się dwie dziewczyny, wówczas
trzynastoletnie. Pamiętam je na pierwszej zbiórce, takie ciche, wystraszone i niepewne. A tu od pierwszej zbiórki harówka i nie ma przebacz.
Poprzeczka została postawiona wysoko. Raz w tygodniu spotykamy
się na radach drużyny, by obgadać szczegóły zbiórki i przygotować
wstępnie materiały. Początki naszej działalności były stąpaniem po
cienkim lodzie: prywatna szkoła, nowi nauczyciele, wymagający rodzice. Trzeba było wyczuć, co możemy, a czego nie. Zaczęliśmy się rozkręcać i szybko pojechaliśmy na pierwszy biwak. Był to biwak całego
szczepu w Starej Wsi. Jako dodatkowy opiekun pojechał z nami mąż
Pudzysia. Zacytuję, co powiedział już pierwszej nocy: „Jak jeszcze raz
wpadnę na taki pomysł, aby z wami pojechać, to wybijcie mi to z głowy”. Te słowa obrazują, jak ciężkie były nasze początki. Było dużo dzieci, które w ogóle nie były ze sobą zgrane, nie znały żadnych zwyczajów zuchowych i były mało samodzielne. Biwak był ciężki, ale pokazał,
ile jeszcze pracy przed nami, aby z tych dzieci zrobić prawdziwe zuchy.
W tym czasie zaczęliśmy już myśleć o kolonii. Od razu pojawiło się
pytanie, gdzie jedziemy? Odpowiedź nie mogła być inna, oczywiście
do Ocypla. Wiedzieliśmy, że musimy nasze zuchy dobrze przygotować
do tej kolonii, a czasu było niewiele. Pudzyś cały czas motywowała
przyboczne do nauki i wytężonej pracy, dzięki czemu ze zbiórki na
zbiórkę stawały się coraz lepszą kadrą. Gdyby ktoś je dziś zobaczył, nie
uwierzyłby, że to te same ciche i spokojne podczas pierwszej zbiórki
dziewczyny. W tej chwili są już prawdziwą kadrą, której bez wahania
można powierzyć najbardziej odpowiedzialne zadania. Miesiące do
kolonii mijały szybko, dzieci pomału stawały się coraz lepszymi zuchami. W końcu przyszedł czas na pierwsze obietnice zuchowe. A że było

to pierwsze tak ważne wydarzenie w naszej gromadzie, potraktowaliśmy je szczególnie i wyjątkowo. Podczas gry terenowej zuchy przypomniały sobie Prawo Zucha, a następnie dotarły na ognisko u Pudzysia
w ogrodzie. Zwieńczeniem całej uroczystości był własnoręcznie wykonany tort ze znaczkiem zucha i wypisaną datą obietnicy. Tort był pyszny i cała uroczystość wypadła świetnie, zuchy na pewno zapamiętają
ją długie lata. Po obietnicy odliczaliśmy tygodnie do końca roku i kolonii zuchowej, na której mieliśmy bawić się w Indian.
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To miała być pierwsza kolonia z nową gromadą. Z gromadą, z którą,
ponieważ zbiórki odbywały się co dwa tygodnie, nie przepracowaliśmy pełnego roku, z gromadą, z którą byliśmy tylko na jednym biwaku
a doświadczenia tamtego wyjazdu wciąż odbijały się echem w naszych głowach. Zupełnie nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać na kolonii i jak się później okazało, obawy były w pełni uzasadnione. Ale o tym i o innych przygodach naszej gromady opowiem
w następnych artykułach.
Na koniec dodam jeszcze, że obecnie kadrę naszej gromady stanowią:
Hm. Agata Trzcińska „Pudzyś”, HO, drużynowa
Phm. Krzysztof Kowalczyk „Zulu”, HR, przyboczny

MOTYLOWE PATYCZKI
Teraz pora na piękną ozdobę każdej smutnej doniczki w Waszym domu czy harcówce.
Potrzebne będą: 3 kolory pianki plastycznej, para ozdobnych oczu,
nożyczki, czarny flamaster, ołówek, klej, taśma klejąca. Patyczek do
szaszłyka lub wersja bezpieczniejsza na zbiórce - słomka, kawałek
kolorowej wstążki.
Na początku rysujemy poszczególne elementy naszego motylka:
skrzydełka, jego środek z głową i czółkami oraz 4 kółeczka, oczywiście
każdy element z innego koloru pianki. Wycinamy i sklejamy ze sobą,
by powstał motyl. Doklejamy oczy i dorysowujemy pozostałe szczegóły wedle uznania. Montujemy taśmą wstążkę oraz patyczek lub
słomkę. I gotowe. A tak wygląda wasze dzieło.

HO Rafał Krzyżanowski „Profesor”, przyboczny
och. Katarzyna Babińska, przyboczna
dh. Julia Rybitwa, przyboczna
Zbiórki mamy w piątki o 16:30 w Prywatnej Szkole Podstawowej
nr 105 przy ul. Żwanowieckiej 46/50 w Warszawie (Miedzeszynie).
Jeżeli ktoś ma ochotę nas odwiedzić, to zawsze będzie mile widziany,
bo uwielbiamy gości :)

Czuj :)
phm. Krzysztof Kowalczyk „Zulu”,HR
Hufiec ZHP Warszawa Wawer

ObCZAJ to!
Dzisiejsza inspiracja majsterkowa to papierowy talerzyk, ozdoby na
patyczku oraz przypinki ze spinacza do bielizny. Piękne słońce zachęca
do wyjścia na spacer i tym samym do obcowania z przyrodą. A gdyby
tak trochę tych pięknych kolorów wprowadzić do harcówki czy domu? Pora poszaleć trochę z miłymi akcentami wiosny czy lata.

PAPIEROWE SŁONECZNIKI
Potrzebne będą: słonecznik, papierowe talerzyki, żółta farba, 3 kartki
zielonego papieru A4, żółta plastelina, klej, nożyczki
Zadanie składa się z wielu różnorodnych czynności. Najpierw malowanie talerzyków na żółto farbą plakatową. Podczas gdy farba
wysycha, wydłubujemy pestki słonecznika na talerzyk. Potem
wycinamy listki, które po chwili przyklejamy od spodu do talerzyków.
Na koniec środek talerzyka wyklejamy cienką warstwą żółtej plasteliny i układamy w nią pestki słonecznika. Warto pamiętać: Tworząc
taką pracę ćwiczymy przede wszystkim zręczność paluszków. Istotne
jest to, że zadanie łączy ze sobą
wiele czynności: malowanie,
wycinanie, wydłubywanie pestek,
wyklejanie
plasteliną.
Wykorzystywaliśmy różne materiały i techniki. Taka twórczość artystyczna niesamowicie rozwija kreatywność.

OZDOBNE SPINACZE
Potrzebne będą: drewniane spinacze do bielizny, kolorowe farby
akrylowe, pędzelki o różnej wielkości, karton na przykład po butach,
woda w kubeczku, rękawiczki jednorazowe, folia albo jakiś karton na
którym będziemy pracować, by wszystko nie było w farbie.
Zaczynamy. Najpierw przygotowujemy miejsce pracy, zabezpieczone
od zabrudzenia farbami. W tym celu wykorzystujemy folię malarską
lub jakiś karton. Na pudełku po butach przypinamy nasze spinacze, by
swobodniej nam się je ozdabiało. Farbami malujemy na różne kolory
spinacze i czekamy, aż wyschną. Gdy farba na spinaczach wyschnie,
przystępujemy do malowania wzorków. Mogą być to kropki, groszki,
paski, kwiatuszki - wszystko zależy od naszej fantazji. Gdy przeschną,
powtórnie będą się idealnie nadawały do ozdobienia różnych rzeczy.
Życzę miłej majsterki.

Opracowała
pwd. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ "Tuptusie"
i 288 WGZ "Dreptusie"
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Sztandar wprowadzić
Ponieważ pracuję zawodowo w bardzo różnych godzinach, ostatnio
jestem w hufcu jakby członkiem korespondencyjnym i obserwuję
naszą działalność przede wszystkim w internecie.
Ostatnio ze zdumieniem zauważyłem w galerii zdjęć z 57. Rajdu
Olszynka Grochowska poczet sztandarowy naszego hufca, który teoretycznie powinien być wzorem umundurowania. Może ciężko
wymagać od 40 zuchów, by zamiast leginsów i kolorowych kurtek
ubrały się jednolicie i zgodnie z regulaminem mundurowym, ale od
trzech osób na tyle dorosłych, że jedna z nich jest w stanie trzymać
sztandar, można. Druhny w tym poczcie nie miały harcerskich nakryć
głowy, ale za to miały biało-czerwone szarfy, które mogłyby mieć,
gdyby występowały w ceremoniale szkolnym, ale nie harcerskim. Instruktorzy chorągwi wypomnieli nam ten błąd w poprzednich latach
(jak również stosowania przez kadrę zuchową w podniosłej uroczystości pod pomnikiem, będącym też grobem wesołej niby-musztry
zuchowej). I co? I nauka poszła w las.
Musztra, przez wielu nie lubiana, ma
charakter ćwiczenia sprawności organizacyjnej lub uatrakcyjnienia form
pracy, ale przede wszystkim zapewnia
nam bezpieczeństwo, np. podczas
przemieszczania się. Są jednak chwile,
kiedy niezależnie, czy na co dzień
podchodzimy luźno, czy poważnie do
musztry, to w określonych miejscach
i sytuacjach mamy obowiązek właściwie się zachować. To apele szczepów, np. z okazji ich świąt, udział
w uroczystej mszy, majowy zlot hufca, capstrzyk w kwaterze kościuszkowców i przede wszystkim Olszynka Grochowska będąca najbardziej
pamiętnym wydarzeniem w historii Grochowa (czy nie wyglądałoby
dobrze gdyby ten jeden raz w roku na apelu szczepy zaprezentowały
się ze swoimi sztandarami?). Prezentacja nas tym bardziej jest ważna,
że wyszliśmy z lasu i już nie tylko widzi nas burmistrz (o ile się pojawi)
i pojedynczy radni, ale i mieszkańcy miasta.
Zgodnie z ceremoniałem harcerskim ZHP Sztandar jednostki organizacyjnej jest symbolem tradycji harcerstwa,
miłości do Ojczyzny i idei zawartych w Statucie ZHP.
Poczet sztandarowy jest trzyosobowy. Składa się
z dowódcy, chorążego – sztandarowego i asystującego.
Poczet występuje w regulaminowym umundurowaniu
(łącznie z nakryciami głowy, dobrze jeśli jest to umundurowanie
jednolite,
nie
mówiąc,
że
czyste
i wyprasowane). Jak zauważa autor „Obrzędowego pieca”, harcerze nie są gotowi do służby, tylko ją pełnią,
więc rękawy powinny być niepodwinięte. Podwijanie
rękawów to częsty błąd w naszym hufcu. W regulaminie
dalej mówi się o białych rękawiczkach, które nosi cały
poczet i biało-czerwonej szarfie, przewieszonej przez
prawe ramię, zwróconej kolorem białym w stronę
kołnierza, spiętej na lewym biodrze, którą nosi tylko
chorąży. Błąd zakładania szarfy przez wszystkich pojawia
się nie raz w poczcie hufca, jak i środowisk. Jeżeli jednostka posiada
odznaczenia państwowe i organizacyjne (a nasz hufiec ma Krzyż „Za
Zasługi dla ZHP”) to kokardę z odznaką orderu lub odznaczenia zawiesza się na drzewcu od tej strony płata sztandaru, który jest stroną
główną (godło państwowe). Pierwszy order zawiesza się na drzewcu
na wysokości górnej krawędzi płata sztandaru. Większą liczbę orderów
i odznaczeń zawiesza się wzdłuż drzewca, z góry na dół,
według hierarchii.
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Choć z powodu mojej nieobecności trudno mi ocenić, czy hufiec
i środowiska właściwie wykonują musztrę z sztandarem, to artykuł ten
nie byłby pełny, gdybym o tym nie wspomniał. Regulamin wymienia
trzy chwyty dla pocztu sztandarowego: „do nogi”, „prezentuj”
i „na ramię”.
„Na ramię” - sztandarowy prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie
drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 450 w stosunku do
ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.
-„Prezentuj” - sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do
góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku).
Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą
i opuszcza prawą rękę na całą jej długość, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru salutuje. Chwyt „Prezentuj” wykonuje się na
komendę: „Na prawo (lewo) PATRZ”. Chwyt ten
wykonuje się też podczas mszy w czasie czytania
ewangelii i błogosławieństwa.
„Do nogi” - z położenia „Prezentuj” lub z położenia
„Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą
ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do
nogi” wykonuje się na komendę: „BACZNOŚĆ”.
Nasz ceremoniał nie precyzuje, jak należy trzymać
sztandar do komendy „spocznij”. Bardziej
szczegółowy ceremoniał harcerzy ZHR określa
chwyty „do nogi” i „prezentuj” jako właściwe dla
komend „spocznij” i „baczność”. Więc przy postawie swobodnej pozostałbym na chwycie „do nogi”.
Sztandarem salutuje się w ten sposób, że z położenia prezentuj sztandarowy robi zwrot w prawo skos z jednoczesnym wysunięciem lewej
nogi w przód, na odległość stopy, i pochyla sztandar do przodu pod
kątem 450. Asysta sztandaru salutuje. Po zakończeniu salutu poczet
wraca do pozycji „prezentuj”. Salut wykonuje się w czasie podniesienia, opuszczenia flagi, odegrania hymnu, przy Obietnicy, Przyrzeczeniu i Zobowiązaniu na sztandar, podczas mszy przy przemienieniu,
także salutuje się odbierającemu honory, gdy zbliży się na pięć kroków
(kończy się, gdy odbierający odejdzie od sztandaru na krok).
Ceremoniał ZHP nie precyzuje, jak ma poruszać się poczet przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu sztandaru. W tym przypadku ponownie
można się odnieść do ceremoniału ZHR:
Poczet sztandarowy występuje w ugrupowaniu rozwiniętym [czyli
jedna osoba obok drugiej], niezależnie od tego, czy występuje indywidualnie, czy w szyku oraz czy szyk, do którego należy poczet, jest
w ugrupowaniu rozwiniętym czy marszowym.
W szczególnych wypadkach dopuszczalne jest przejście do ugrupowania polegającego na ustawieniu osób w poczcie jedna za drugą.
W marszu dotyczy to np. przechodzenia przez wąskie przejścia, ustawiania się pocztów w świątyniach lub drobnych przesunięć szyku.
W takim przypadku poczet maszeruje w kolejności: dowodzący,
chorąży ze sztandarem, asystujący. Jeżeli z uwagi na brak miejsca
istnieje konieczność zacieśnienia szyku podczas zbiórki, poczet ustawia się w następujący sposób: na froncie stoi chorąży ze sztandarem,
w drugim szeregu dowodzący pocztu, w trzecim - asystujący.
To by było na tyle, nie będę was męczył kwestiami marszy z pocztem
na czele i drużyny sztandarowej, bo z takimi sytuacjami nie spotkałem
się. Zresztą jeśli będzie taka potrzeba, można zawszę sięgnąć do regulaminu, który obszernie tu cytuję. Nie namawiam was, by w pracy
z drużyną skupić się na mustrze, jednak czasami warto zadbać, by
choć poczet sztandarowy prezentował się dobrze.

pwd. Bogdan Ciechomski
sekretarz Zespołu Historycznego Hufca
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Sztandary Hufca (3)
Sztandar Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki
1. DANE HISTORYCZNE
Wręczenie sztandaru odbyło się w maju 2007 roku.
Sztandar ufundowali harcerze, instruktorzy i seniorzy Hufca ZHP Warszawa Praga Południe w wyniku zbiórki pieniężnej, podczas akcji
"Cegiełka na odnowę sztandaru".
Po czterdziestu latach stary i wysłużony sztandar hufca przestał istnieć,
a jego zachowane i odnowione elementy (orzeł, krzyż, litery, itp) zostały wykorzystane w nowym sztandarze . Wręczenie nowego sztandaru
odbyło się podczas uroczystego apelu na Zlocie Hufca "Praska Wyspa
Skautów", w Parku Skaryszewskim, w czterdziestą rocznicę nadania
imienia hufcowi. Komendant hufca hm. Piotr Olejniczak odebrał go
z rąk przedstawiciela Komendy Chorągwi Stołecznej phm.
Jacka Bobowicza. Następnie sztandar przekazał chorążemu
pwd. Michałowi Kujawie. Przedstawiciele
poszczególnych
środowisk harcerskich hufca , wbili w drzewce dziewiętnaście
pamiątkowych gwoździ.

2. DANE TECHNICZNE
Płachta o wymiarach 105 x 103 cm. , jedwabna, obszyta z trzech stron
złotymi frędzlami.
Drzewce długości 245 mm jest dwuczęściowe i jako nasadę posiada
niklowana lilijkę.
Treść na sztandarze: strona prawa – płachta w kolorze czerwonym,
pośrodku orzeł w koronie haftowany srebrną i złotą nicią. Prostopadle
do drzewca napis - „Związek Harcerstwa Polskiego”, strona lewa –
płachta w kolorze zielonym, pośrodku krzyż harcerski, haftowany
srebrną i złotą nicią, wokół krzyża półkoliście napis – „ Hufiec Warszawa Praga Południe” , prostopadle do drzewca - „ im. 1 Warszawskiej
Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki”.

3. UŻYTKOWANIE
Sztandar jest: aktualnie w użyciu. Przechowywany w gablocie, w budynku siedziby hufca na Wale Miedzeszyńskim.
Sztandar bierze udział w zjazdach hufca, w apelach podczas corocznych Rajdów Olszynka Grochowska i zlotach hufca, capstrzykach
w kwaterach kościuszkowców na cmentarzu Powązkowskim oraz
w uroczystościach państwowych, lokalnych i kościelnych.

4. KONTAKT
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sztandar: phm. Krystyna
Mamak, komendantka Hufca ZHP Warszawa Praga Południe.
E-mail do kontaktu w sprawie sztandaru
krystyna.mamak@pragapoludnie.zhp.pl

Zespół Historyczny Hufca
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Wawer i Dębe Wielkie –
kolejne polskie zwycięstwa!
185. lat temu, 31 marca (czwartek) 1831 r., rozegrała się II bitwa pod
Wawrem oraz Dębem Wielkim.
„Pod koniec marca Prądzyński przedłożył naczelnemu wodzowi śmiały plan polskiej ofensywy. Oddziały polskie miały zaskoczyć i rozbić
korpus Rosena, zająć Siedlce, a następnie zwrócić się przeciw odciętemu od magazynów Dybiczowi. Naczelny wódz armii rosyjskiej mógłby po polskim sukcesie, czyli w nowej sytuacji albo przyjąć decydującą
bitwę w bardzo niekorzystnym dla siebie położeniu, albo wycofać się
za Bug.
Plan Prądzyńskiego został przygotowany i wykonany w całkowitej
tajemnicy. Most na Wiśle przykryto słomą, by nie słychać było turkotu
dział, a 30 marca przeprawiło się na Pragę 40 tysięcy polskich żołnierzy. Następnego dnia oddziały powstańcze całkowicie zaskoczyły
i zniszczyły pod Wawrem grupę osłonową Gejsmara, a następnie pokonały pod wsią Dębe Wielkie korpus Rosena. Cała operacja, wraz
z pościgiem 1 kwietnia, zakończyła się ogromnym sukcesem Polaków,
którzy stracili niespełna 500 zabitych i rannych, podczas gdy Rosjanie
13 tysięcy (w tej liczbie ponad 10 tys. wziętych do niewoli). Przed armią
powstańczą stanęła otworem droga do Siedlec, ba, do bardzo prawdopodobnego zwycięstwa nad Dybiczem i zmuszenia Rosji do wystawienia zupełnie nowej armii i to w nader trudnych warunkach
(rozpoczęło się właśnie powstanie na Litwie). Jednakże z dalszą ofensywą, której domagał się usilnie Prądzyński, zwłóczył karygodnie
wódz naczelny, wspierany przez prezesa Rządu Narodowego księcia Czartoryskiego.

Zarówno Skrzynecki, jak i szef rządu nie chcieli ryzykować decydującego starcia, bali się perspektywy zagłady głównej armii polskiej, której
później nie byłoby już można odbudować. Liczyli zresztą na skłonność
Rosjan do rokowań i kompromisu, już po porażkach doznanych pod
Wawrem i Dębem Wielkiem, a także na mediację mocarstw zachodnich (Francja, Anglia) na rzecz Polski. Było to stanowisko błędne, wynikające tym razem nie z kompleksu niższości (Rosja jest potęgą nie do
pokonania), lecz raczej wyższości (Rosja po porażkach tak osłabła, że
musi pójść na ustępstwa).
Tak więc Skrzynecki „rozmywał" entuzjazm żołnierza i tracił cenne dni
na biernym oczekiwaniu wiadomości o ruchach głównych sił Dybicza.
Rezultat był żałosny: czynnik zaskoczenia przestał działać; wojska rosyjskie szły ku Siedlcom. Wtedy Prądzyński przedstawił nowy plan
zniszczenia korpusu Rosena i zajęcia Siedlec. Skrzynecki z dużym ociąganiem projekt zaaprobował. Operacja, acz skomplikowana, mogła się
udać tylko w wypadku dobrej koordynacji działań trzech polskich grup
(Skrzyneckiego, Prądzyńskiego i Stryjeńskiego).
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Oddziały Prądzyńskiego odniosły wprawdzie 10 kwietnia piękne zwycięstwo nad przeważającymi siłami Rosena pod Iganiami (straty rosyjskie wyniosły 4,5 tys. ludzi, polskie 500), lecz Jan Skrzynecki i Zygmunt
Stryjeński spóźnili się i cała operacja zawiodła, choć Siedlce można
było zająć. Skrzynecki już 11 kwietnia przerwał ofensywę i cofnął główne siły polskie w rejon Kałuszyna. Na głównym teatrze wojny zapadła
na kilka tygodni niemal zupełna cisza”.

Fotografia obok:
Pomnik w Wawrze, u stóp
dębowego krzyże znajduje
się pamiątkowy kamień z
napisem:
Ś. + P.
POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ
W DNIACH 19.GO LUTEGO
I.31.MARCA 1831.R.

Opracowanie:
Stowarzyszenie Reduta Ordona, profil Facebookowy
źródło:
Tadeusz Łepkowski, Powstanie Listopadowe, seria DZIEJE NARODU I
PAŃSTWA POLSKIEGO, tom III – 45, Warszawa 1987, str. 25, 28, 30;
źródło fotografii:
forum internetowe Wikipedia.pl
zbiory własne
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Kącik Poezji
Wiesław Janusz Mikulski
Urodził się 12
lipca 1959 roku
w Ostrołece.
Poeta, członek
Związku Literatów Polskich.
Ukończył teologię w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie oraz bibliotekarstwo
w Państwowym Studium KulturalnoOświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. Obecnie pisze pracę doktorską z literaturoznawstwa.
Pracował jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce oraz jako nauczyciel religii i języka
polskiego w szkołach zawodowych
i liceach ogólnokształcących w Ostrołęce. Jako poeta debiutował na łamach
„Zielonego Sztandaru”, w roku 1992.
Jest żonaty z poetką Janiną Żanetą
z domu Jakubiak.
Dotychczas wydał następujące zbiory
wierszy: „Ikar” (1995), „Dotykanie nieba” (1997), „Opadanie czasu” (2000),
„Krajobrazy ciszy” (2002), "Dotyk Twojej
miłości" (2008), "Kielich jesieni" (2008),
„Nadzieja i czas” (2010), „Brzegi wieczności” (2011), „Poetyckie dzwony”
(2015). Jest także współautorem wielu
antologii poezji.
Jego wiersze publikowane były w kilkuset pismach krajowych i polonijnych.
W sumie ukazało się drukiem ponad
dwa tysiące sześćset publikacji w Polsce i na świecie. Można je spotkać na
ponad dwustu portalach internetowych,
w tym również na jego stronie: www.wjmikulski.prv.pl
Z zamiłowania podróżnik. Odbył kilkadziesiąt podróży zagranicznych po Europie i Świecie. W latach szkolnych, będąc uczniem szkoły podstawowej należał do drużyny harcerskiej.
Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem
Zasługi oraz przez Ministra Edukacji
Narodowej - Medalem Komisji Edukacji
Narodowej oraz wieloma innymi medalami i nagrodami.

Żonie

Nad wodą

Ten cichy jesienny liść
weź ode mnie i przytul
ja też tak spadnę jak liść
wichrem porwany błękitu

Jerzemu Budzichowskiemu
woda
cisza
ryba

Ten cichy jesienny liść
który włożyłaś do Biblii
niech Ci jej miłość gra
i niech Cię w sen uskrzydli

ryba
bierze
chyba ...

A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by się skruszył
bo w nim me życie drga
- niebieski odlot duszy ...

z cyklu „Krzyk wiatru”
* * *
Panie oto stągwie
które napełniłem tęsknotą
pełno wokół chorych
trędowatych sparaliżowanych ślepych
przyjdź i dotknij
uzdrów
umarłych przywróć życiu
oczyma wypełnionymi po brzegi
miłością przywróć spokój
naszym duszom
gdy stopy Twoje rosimy łzami
gdy wchodzimy na drzewa
naszych osamotnień
wypatrując Ciebie

z cyklu „Kołysanie morza”
* * *
lato plaża i morze
słońce i niebo przypieka
chodzę brzegiem wśród fal szumu
szukam czasu miłości człowieka …

z cyklu „W nurcie
* * *
W obręczach Twojej łaski
ciągnę swój życia wóz
przede mną cienie i blaski
za mną czas jak gruz
idę znużony drogą
w ciszę w nieznany świat
ciągnę noga za nogą
mój wóz z kołami lat …

cisza
ryba
woda
trzeba
wracać
szkoda …
* * *
cmentarz zasypie
wszystkie ludzkie
zdrady
wszystkie kłamstwa
egoizm
zasypie piach
pozostanie po fałszu
obraz życia
blady
i już nie
pomoże ból
ani strach …
2012.05.16
* * *
rozsypały się
zamki
ze słów
potopiły się
przysięgi
wzniosłe mowy
pozostały
zakryte ciszą
- echa czasu
i marzeń
popioły …
2015.02.07

W listopadową noc

z cyklu „Krople snu”
* * *
czas wciąż biegnie
w stronę wieczności
ile zostawimy po sobie miłości
- prawdziwe skarby
prawdziwy nasz blask
i sens życia
które mija …

Świat jest zimny i ciemny. Światła miasta pokazują
ciszę też zziębniętych serc. Z latarń sączą się
krople czasu. Ostrołękę zastawiły auta stojące
w blaszanych szeregach. Zegar na kościele pokazuje
noc i przemijanie. Stary ostrołęcki cmentarz
przypomina
o życiu, którego już nie ma.

2015.11.07
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
II RAJD AGATON
Szczep 211 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych
im. kpt. Stanisława Jankowskiego "Agatona" serdecznie zaprasza na
drugi już Rajd Agaton.
W tym roku przygotowaliśmy dla Was kilka pocztówek z przeszłości,
dzięki którym dotkniecie historii Warszawy z czasów Powstania.
Trasa rajdu jest dedykowana dla drużyn harcerskich i starszoharcerskich. Położony jest akcent na system małych grup. Jest to też również świetne wydarzenie dla Rad Drużyn, Szczepów oraz Zespołów.
Wszytkie informacje można znaleźć na facebooku.
Termin 16.04
Koszty 9zł
Zgłoszenia https://docs.google.com/forms/
d/10oFwv_C72gOCBxaDGVplwkcrGeDn6FeO_5KCHsPy03Q/
viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

ZLOT CHORĄGWI
Takie rzeczy tylko z Pragą Południe
Chciałeś jechać na zlot chorągwi, ale odstraszył Cię koszt? A może
4 dni to dla Ciebie za długo? Zlot chorągwi w wersji hufcowej jest dla
Ciebie idealny!
Zabierz zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, ale przyjdź sam i ruszaj
z nami na jednodniową przygodę!
GDZIE: Warszawa + teren zlotu chorągwi (Polewicz)
KIEDY: 26 maja (Boże Ciało), w godz. 9.00 - 22.00
KOSZT: 25 zł, płatne na konto hufca (w cenie: transport, materiały
programowe, grochówka na miejscu zlotu)
TRANSPORT: na miejsce zlotu zapewniony transport autokarem
ZGŁOSZENIA: 1.04 - 5.05
RAMOWY PROGRAM:
9.00 - 11.30 - gry na terenie Warszawy (do wyboru trasa zuchowa,
harcerska i starszoharcerska)
11.45 - przejazd autokarem na miejsce zlotu
od 14.00 - jarmark zlotowy (stoiska hufców, dodatkowe atrakcje)
ok. 22.00 - powrót do Warszawy

AKTYWNI OBYWATELE ŚWIATA
Aktywni Obywatele Świata to trzyletni projekt realizowany przez ZHP
i inne organizacje skautowe z 7 krajów europejskich w porozumieniu
z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się właśnie edukacją
globalną. Projekt zaczął się w 2015 roku, ma na celu zwiększanie świadomości
harcerzy
na
temat
procesów
zachodzących
w zglobalizowanym świecie oraz zachęcenie ich do aktywnego działania, a więcej na jego temat można dowiedzieć się na stronie:
https://zhp.pl/globalnie/

HARCERSKI GITAROWY REKORD GUINESSA!
Kolejny raz we Wrocławiu 1 maja będzie bity gitarowy Rekord Ginnessa.
To okazja nie tylko do wspólnego zagrania na wrocławskim rynku
(z możliwością biwakowania na polu namiotowym), ale również
szansa dla wędrowników na uczestniczenie w wolontariacie
przy wydarzeniu!
Wszystkie informacje na https://www.facebook.com/
events/1735562810009532/
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CZEKAMY NA TWÓJ GŁOS! ZOSTAŃ PANELISTĄ ZHP!
Chcesz mieć wpływ na zmiany zachodzące w organizacji? Zostań
respondentem panelu badawczego ZHP! Projekt „Panel badawczy
ZHP” jest internetową platformą do przeprowadzania badań i analiz
w ZHP. Naszym celem jest to, aby każdy członek ZHP mógł wypowiedzieć się w ważnych kwestiach. Panel badawczy ZHP pozwala
na systematyczne badanie opinii harcerzy i harcerek Związku
na ważne, z punktu widzenia organizacji, tematy. Warto zwrócić
uwagę, że serwis dostarczy wiedzy z zakresu funkcjonowania różnych elementów metody harcerskiej, jak i całej organizacji.
Zostań respondentem panelu badawczego i wspomóż rozwój ZHP
swoim głosem!

Opracowała
phm. Anna Bodzińska

Zespół redakcyjny:

Kontakt z redakcją:

- hm. Róża Karwecka
- hm. Jacek Czajka
- hm. Adam Czetwertyński
- hm. Janusz Gzyl
- phm. Jan Korkosz
- phm. Stanisław Matysiak
- pwd. Marta Czajka
- Kacper Walczak

hm. Jacek Czajka
tel. 605 229 279
email: jacek288@poczta.onet.pl

