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Pięćdziesiąte piąte urodziny
Mimo rakiet, samolotów, tu przyznacie rację,
że tak szybko nic nie leci, jak lecą wakacje!
Witajcie po wakacyjnej przerwie. Tym razem dla zmniejszenia stresu związanego z powrotem do codziennych
obowiązków zacząłem od fraszki mojego autorstwa. Powstała w roku 1979 pod koniec trwania obozu harcerskiego w Bagienku. Siedząc na pomoście w chłodną już sierpniową noc, okryty kocem, oglądałem na niebie latające samoloty i jakieś
dziwne NOL-e (Niezidentyfikowane Obiekty Latające).
No ale wracajmy do tematu. Przed nami kolejny rok szkolny, kolejny rok pracy harcerskiej a dla nas praskich harcerzy –
kolejny rok jubileuszowy. We wrześniu bowiem mija 55-ta rocznica powstania naszego hufca. Przypomnijmy, że powstał
on we wrześniu 1961 r. w wyniku blisko pięcioletnich przemian hufców: Grochów, Saska Kępa, Anin, Wawer, Falenica
i Rembertów (odsyłam do lektury numerów specjalnych „Praskiego Świerszcza“).

Od samego początku istnienia hufca jego komendantem, twórcą, animatorem był druh hm. Stefan Romanowski.
Oczywiście nie on sam tworzył hufiec. Pomagała mu w tym cała rzesza instruktorek i instruktorów a wśród nich wielu
znakomitych i zasłużonych takich jak: Urszula Katarzyńska, Jadwiga Czajka, Róża Włodarska-Karwecka, Danusia Rosner,
Basia Ciechulska-Prószyńska, Aniela Paraszczak, Ewa Włodkowska, Ela Różycka, Edwarda Putkowska, Wanda
Napiórkowska, Maria Sychowicz, Alicja Zbrojewicz, Halina Chrzanowska-Kuć, Elżbieta Cechrzycka-Czajkowska, Elżbieta
Różycka, Anita Smolarek, Roman Modrzejewski, Jerzy Przyjemski, Wacław Krauze, Tadeusz Ciepielewski, Zbigniew Klinik,
Michał Najgrakowski, Ryszard Jakubisiak, Adam Czetwertyński, Adam Sikoń, Tadeusz Kuć i wielu, wielu innych.
Pamiętajmy, że w latach 1961-2016 służbę w hufcu pełniło 4730 instruktorów!
Z okazji 55-tych urodzin życzę hufcowi tradycyjnie stu lat istnienia oraz nieustannych sukcesów w rozwoju ilościowym
i jakościowym! Życzenia te kieruję do obecnej komendantki hufca Krysi Mamak, całej komendy, do zuchów, harcerzy,
wędrowników i instruktorów. Do wszystkich, którym jest on bliski sercu. Wspólnie dbajmy o nasz hufiec i pracujmy dla niego, zawsze pamiętając o tych, którzy przez te pięćdziesiąt pięć lat poświęcali mu swój czas służąc dla jego chwały.
A na koniec jeszcze słówko o naszej gazetce. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że właśnie oddajemy do rąk czytelnika
dwudziesty piąty numer „Praskiego Świerszcza“. Ogromnie się cieszę z tego faktu i życze sobie i Redakcji wydania
przynajmniej drugie tyle numerów. A jak da radę, to i więcej!

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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LAS w Ocyplu

Od 17 do 21 sierpnia w „Słonecznej Republice” w Ocyplu odbyła się Letnia
Akcja Szkoleniowa zorganizowana przez Centralną Szkołę Instruktorską
GK ZHP, w której wzięła udział ponad setka instruktorów oraz przyszłych
instruktorów ZHP z całej Polski. Miały miejsce następujące formy:
„Komendanci hufców”, na której spotkali się komendanci oraz członkowie komend hufców, „Efekt wioski” – uczestniczyli w niej członkowie
zespołów kształcenia oraz chorągwianych KSI a także „Zlot Kadry 35+”,
a w ramach niego kurs drużynowych oraz „Koloryt” – warsztaty dla kadry
z metodyki harcerskiej. LAS to akcja, w której przedstawiciele harcerskich
środowisk wspólnie wymieniają się doświadczeniem, wiedzą
i umiejętnościami.

W Ocyplu jak zawsze ciepło przyjęła nas gospodyni komendantka phm.
Krysia Mamak, która zadbała o wikt i spełnienie wszystkich potrzeb
uczestników. Z zasłyszanych w kuluarach rozmów wiem, że ośrodek się
podobał, a kuchnia zachwyciła. Liczę, że „lasowicze” wrócą do Słonecznej
Republiki ze swoimi gromadami!
Miałam przyjemność być komendantką „Kolorytu”. Wzięło w nim udział
blisko trzydziestu uczestników z całej Polski. Zebrać kadrę z całej Polski to
jedno, ale wytworzyć w nich poczucie wspólnoty to już znacznie większe
wyzwanie. Był to jeden z celów naszych warsztatów, chcieliśmy
uświadomić im, jak różnorodne jest harcerstwo przy wspólnej misji
naszej organizacji.

Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak duży my, kadra kursów i form,
mamy wpływ na młodych ludzi, którzy z otwartymi głowami i serami
przyjeżdżają by szukać wiedzy i inspiracji do codziennej pracy. Cztery
dni to niewiele, jeżeli chcielibyśmy przekazać wiedzę i umiejętności,
jakie sami zdobywaliśmy latami. Cztery dni to jednak bardzo wiele, by
pokazać, że można robić wszystko, a jeśli jest to radosne, naturalne
i ma na celu wspieranie rozwoju młodego człowieka poprzez stawianie wyzwań, to jest to harcerstwo! (Nawet bez munduru, nawet
jeśli tylko w chuście).

Odeszliśmy od konwencji harcerstwa wojskowego, nie rozpoczynaliśmy dni apelami, w czasie całych warsztatów najważniejsza była gra.
Stawialiśmy na zastęp, zgłębialiśmy radosny patriotyzm, poznawaliśmy kierunki metodyczne a także spotkaliśmy się ze skautami
ze Wschodu. Wraz z kadrą tej ścieżki staraliśmy się stworzyć przestrzeń
do wymiany doświadczeń, poszukiwania nawzajem inspiracji. Czy
nam się to udało? Ankiety ewaluacyjne świadczą, że tak, jednak autentyczne rezultaty pokaże dopiero jakość pracy tych młodych ludzi.
Warto dodać, że odwiedziła nas druhna naczelniczka hm. Małgorzata
Sinica, uczestnicząc w spotkaniu komendantów i komend hufców.

phm. Monika Bajkowska
członkini Komendy Hufca
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Heblowanie

No co ty? Nie ma instruktorskiej wspólnoty?

dobrym instruktorem, ale to co robimy i mówimy, już tak. Najgorsze
jest to, że takiego toku myślenia i zachowań uczy się od nas młodsza
kadra a od niej jeszcze młodsi i tak dalej. W ten sposób nigdy wspólnoty w naszym hufcu nie będzie. Jeśli nie wyzbędziemy się ograniczeń,
nie schowamy naszej dumy i nie odsuniemy uprzedzeń, a przede
wszystkim, jeśli nie będziemy najpierw myśleć o harcerzach tylko
o sobie, to możemy zdjąć podkładkę.

Ten felieton wyjątkowo nie będzie podsumowaniem akcji letniej,
stwierdziłem, że nie ma potrzeby jej kompleksowo podsumowywać,
bo każdy kto na niej był, wie, jak było. A jeśli ktoś nie wie, to na pewno
znajdzie się osoba, która mu o tym opowie.
Tym razem postanowiłem napisać o wspólnocie instruktorskiej a raczej widocznym według mnie jej braku w hufcu. W ostatnim czasie da
się zaobserwować, że z tą wspólnotą jesteśmy na bakier.

Mało przykładów tej wspólnoty jest też na co dzień w roku harcerskim.
Tak naprawdę wszystko wolimy robić sami, kisić się we własnym sosie,
a może gdybyśmy starali się budować wspólnotę, uniknęlibyśmy później niepotrzebnych awantur między harcerzami. Może nie trzeba by
było ich upominać, że ich bliźni harcerz nie jest od nich gorszy i jemu
też należy się szacunek. Ale skoro mamy tego od nich wymagać, to
powinniśmy zacząć sami to pokazywać.

Niestety nigdzie w internecie nie znalazłem definicji wspólnoty instruktorskiej, więc przytoczę wam po prostu definicję.

Instruktor ograniczony to marny instruktor, jednak głęboko wierzę, że
wspólnota w naszym hufcu jest możliwa i to przy niewielkim wysiłku.
Powinniśmy zacząć ją budować od komendantów szczepów, którzy
przecież powinni być najlepszym przykładem dla swojej kadry oraz
zuchów i harcerzy. Jest jeden ważny aspekt - bez takiej wspólnoty
harcerstwo w końcu przestanie istnieć, nie przetrwa. A chyba nikt z nas
nie chce przyczynić się do końca istnienia harcerstwa prawda?

Wspólnota – typ zbiorowości oparty na silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze, dominujący przede wszystkim
w społeczeństwach pierwotnych.
O ile mamy wspólnotę w szczepach, to moim zdaniem na poziomie
hufca bywa z tym naprawdę bardzo różnie. Najświeższym i jednocześnie najlepszym tego przykładem jest niewygranie hufca w budżecie
partycypacyjnym. Bo ktoś ewidentnie na jakimś etapie coś zawalił.
Albo komendanci szczepów nie dopilnowali drużynowych, albo to
drużynowi sprawę olali nie pilnując swoich harcerzy. Wydaje mi się, że
we wspólnocie przy tak ważnej sprawie wykonuje się dwieście procent normy mając w tyle głowy interes ogółu. Mogliśmy mieć odnowiony hufiec, mogliśmy lepiej pełnić służbę na rzecz młodych, mogliśmy wydawać „Praskiego Świerszcza” na lepszym edytorskim poziomie. Nasza wpadka jest na pewno przykra i mam nadzieję, że tych,
którzy nie potraktowali tej sprawy poważnie, zżerają teraz wyrzuty
sumienia.
Tej wspólnoty nie było też właściwie widać na obozie, bo niby byliśmy
na nim razem, ale jednak jakby osobno. Bo jak wytłumaczyć fakt, że aż
trzy szczepy były na rajdzie obozowym w Gdańsku i kompletnie nie
miały ze sobą styczności? Była to przecież znakomita okazja, żeby się
spotkać lub nawet wspólnie wyruszyć w trasę. Tak naprawdę to,
o czym piszę, zweryfikowała później za nas pogoda. Mianowicie złapała nas ulewa, która zwiastowała armagedon, takiego deszczu nikt nigdy z nas nie przeżył. Każdy szczep de facto musiał radzić sobie sam,
a przecież o ile łatwiej byłoby, gdybyśmy byli wszyscy razem. Ilu problemów dałoby się uniknąć i jak o wiele prościej byśmy ten rajd przeżyli. Niestety stało się inaczej i każdy musiał sobie radzić osobno. Pomyślałem, że nie będę po raz kolejny osobą, która wyjdzie z inicjatywą.
Oczekiwałem jej od pozostałych instruktorów, bo dlaczego ciągle to ja
mam być tym pierwszym? Ktoś powie, że każdy przecież chciał spędzić ten rajd we własnym gronie, ale tak właśnie – osobno - spędzaliśmy cały obóz. Odnoszę wrażenie, że bywamy dosyć ograniczeni. - Ja
z nim tego nie zrobię, nigdzie razem nie pójdziemy, bo go nie lubię –
to niestety model myślenia wielu instruktorów. Nie jest ważne, że tak
naprawdę to harcerze powinni być najważniejsi a nasze osobiste animozje schodzić powinny zawsze na dalszy plan. Nie mieści mi się
w głowie, jak można będąc instruktorem i dorosłym człowiekiem tak
myśleć. To przecież poziom myślowy dzieci, które mają prawo czegoś
nie robić, bo kogoś nie lubią.
I żeby była jasność. Nie piję tutaj do nikogo personalnie, staram się
raczej uświadomić problem, który od dawna jest i nic się nie zmienia
w tej kwestii. Tak naprawdę schowanie w kieszeń wszystkich animozji
świadczy o wyższym poziomie instruktora. Podkładka nikogo nie czyni

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

Powiedzonka druha H
"Najpierw jesteśmy ludźmi a dopiero potem narodami"
~ Jarosław Hebel

--

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu 160 WDHiGZ
członek rady namiestnictwa harcerskiego
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Okiem Kamienia

Dobre rady druha ACz. (16)

Czasem warto się styrać

Na dobry początek

Litwo! Ojczyzno maja! Ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie
Dlaczego mamy taką cechę, że doceniamy niektóre rzeczy dopiero wtedy, gdy już ich nie ma? Dlaczego żyjemy w przekonaniu że to, co nas
otacza, było, jest i będzie? A gdyby nagle wszystko świadomie sobie
odebrać? Znamy taki mechanizm stary jak świat - nazywa się post. Przez
pewien okres wyrzekamy się przyjemności na rzecz naszego rozwoju
duchowego. Dlaczego więc nie zacząć rozwijać swojej duchowości
częściej, niż tylko w adwent i Wielki Post? Niekoniecznie jednak trzeba
sobie coś odbierać – można sobie coś narzucać. Znamy przecież taką
formę pracy, jak wyczyn, wyzwanie.
Raz na jakiś czas powinniśmy sami siebie styrać, to znaczy w kontrolowany sposób postawić sobie warunki, zasady ciężkie, które zahartują
nasz charakter. Świat wokół zaczyna się rozleniwiać – ludzkość rozpływa się w dobrobycie, wygodnictwie. Zakupy zamówione w Internecie
dostarczą nam do domu, pooglądamy świat przez satelitę z domowego
fotela. Oczywiście bardzo dobrze, że mamy coraz wygodniejsze życie.
Musimy jednak sami siebie pilnować, bo równocześnie zanika znaczenie drobnych gestów, uczynków. Wyzwanie czy wyczyn pozwoli
nam odciąć się na chwilę od wygodnictwa i postawi nam
wysoko poprzeczkę.
Warto skorzystać z szerokiej gamy imprez, w których można po prostu
wziąć udział. Zimowa Wędrownicza Watra jest świetnym przykładem –
w czasie tej imprezy trzeba wspiąć się na szczyt góry i przenocować tam
w namiocie. Inną imprezą będącą wyzwaniem będzie Harpagan, czyli
InO o trasie 100 km, która należy pokonać w 24 godziny. Ostatnio modne stały się też biegi z przeszkodami, organizowane przez różne firmy.
Powyższe to wyzwania typowo siłowe, ale czemu nie ugryźć tematu
w inny sposób? Miesiąc bez stron z komiksami i „memami” – podoła
ktoś? Efekty można szybko dojrzeć – kiedyś postanowiłem przez miesiąc nie pić herbaty z cukrem i nie robię tego do dziś. Dzięki drobnemu
wyczynowi, który sobie postawiłem, odżywiam się troszeczkę zdrowiej.
Za młodu starałem się ubierać odpowiednio do pogody, ale nigdy za
ciepło – tak by odczuwać minimalny dyskomfort termiczny. Teraz dość
dobrze znoszę zimno i jeżeli nie wieje, mogę się obyć bez bluzy i kurtki.
Wyczyny to czas przemyśleń. Gdy świadomie odbierzemy to, na czym
nam zależy, lub narzucimy twarde warunki, mamy czas stawić czoła
samemu sobie. Przemyśleć siebie, swoje prawdziwe potrzeby i wymagania, zrozumieć, że wcale tak mało nam do życia nie potrzeba. Kto był
na trzech piórach – to wie. Prawie każdy wraca po tej próbie odmieniony – bo miał czas pomyśleć. A na co dzień ciężko o chwilę namysłu, gdy
zawracamy sobie głowę telefonami, książkami czy muzyką.
Przechodząc do konkluzji. Aby docenić codzienność, warto coś sobie
odebrać, choćby na chwilę, by zrozumieć tego wartość i zdecydować,
czy naprawdę potrzebujemy tego w życiu. W naszym harcerskim życiu,
są ku temu trzy czytelne szanse: naramiennik wędrowniczy, próba Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczpospolitej. Potem jest trudniej, gdyż trzeba
samemu zdecydować, by wstać z kanapy i coś zrobić. Nie zmarnujmy
więc szansy – stawiajmy sobie ambitne wyzwania, podejmujmy zadania będące wyczynem. Ci, co zdobyli wszystkie stopnie, też powinni od
siebie wymagać. Polecam spróbować pierwszego prawdziwego wyzwania, z którym spotyka się harcerz – jeden dobry uczynek dziennie,
opisany w próbie ochotniczki / młodzika. Naprawdę ciężko i naprawdę
warto. A jakie efekty!

phm. Stanisław Matysiak
namiestnik harcerski
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Zaczynamy nowy rok harcerski, komputery rozpalone do czerwoności,
kolejne długopisy wypisane – drużynowi, szczepowi, rady drużyn piszą plany pracy. Zawierają tam informacje ważne i mało ważne. Powstają plany dobre, beznadziejne i takie, które można by było zamieszczać w harcerskich poradnikach jako wzorowe i godne naśladowania.
Kiedy powstają plany złe? Powodów jest wiele – znudzenie drużynowego pracą (myśli sobie – można przepisać plan ubiegłoroczny, i tak
nikt nie zauważy), brak nowych pomysłów (kto by tam sięgnął do Banku na stronie zhp.pl), pisanie samodzielne, bez przybocznych i całej
rady drużyny (efekty są od razu widoczne), niepokazanie słabizn doświadczonym instruktorom, którzy zawsze mogą coś interesującego
zaproponować. Tak. Powodów można wymieniać wiele.
Ale my zajmijmy się tymi dobrymi. Tymi wzorcowymi. Co w nich, moim zdaniem, powinno się znaleźć?
Po pierwsze bardzo dobra analiza członków drużyny/gromady. I nawet nie jest istotna liczba zdobytych w ostatnim roku sprawności czy
stopni. Ważne są zainteresowania dzieci, ich aktywność, chęć do pracy,
możliwości czasowe, ważne jest, z jakich domów pochodzą, czy mają
jakieś schorzenia (tu mogą pojawić się tzw. informacje wrażliwe, nie
wolno ich ujawniać w dostępnym wielu osobom planie pracy). Ważne
zatem jest, jakie są dzieci, które należą do harcerstwa, ale także ich
koledzy i koleżanki – potencjalni członkowie ZHP. Od tego, jakie mamy
dzieci, zależy nasz plan. Oczywiście do planu pracy nie
wpisujemy całej wiedzy o zuchach i harcerzach, lecz tylko
najważniejsze informacje.
Po drugie wynikające po części z powyższej analizy wnioski na temat
własnej ubiegłorocznej pracy. Zadajmy sobie przykładowo trzy pytania. Po pierwsze – dlaczego nie wszyscy harcerze mają złożone Przyrzeczenie Harcerskie? To ich wina? Jeszcze nie dorośli? Jeżeli nie mają
zamiaru dorosnąć, to może powinny zrezygnować z przynależności
do ZHP? Jeżeli nie potrafimy ich zmienić, to jakieś zmiany są konieczne. Może to jednak nie ich wina, tylko nasza – kadry? Drugie pytanie –
czy w drużynie pracują zastępy, pracują zgodnie z zapisami metody
harcerskiej? Czy dajemy harcerzom szansę na pełne wychowanie
w małym zespole rówieśników? No i trzecie pytanie, czy w minionym
roku jedno-dwa zadania było nadzwyczajne, czy zawierało efekt wow.
Bo bez uczestniczenia w rajdzie ogólnopolskim, bez zlotu międzynarodowego, bez trzydniowego biwaku pod namiotami, bez zorganizowania przez drużynę wielkiej imprezy dla całej szkoły, bez zadania, które
zostanie zapamiętane przez harcerzy do końca życia, dobrego planu
drużyny nie będzie.
Te analizy i nasza dobra chęć pozwolą na napisanie bardzo dobrego
planu. W tym roku komenda hufca zwraca naszą baczną uwagę na
harcerską służbę. Nieco w organizacji zapominaną. To bardzo dobrze.
Ale drużynowy pisząc plan weźmie pod uwagę wychowanie duchowe, fizyczne, intelektualne itd., itd. Nie będę jednak pisał tu poradnika
o tym, jak taki plan napisać. Pamiętajmy jednak – analiza tego, jak pracowała drużyna i jacy są nasi wychowankowie, jest niezbędna, abyśmy
mogli posunąć się dalej i napisać wzorcowy plan pracy. Czego wszystkim, co oczywiste, życzę.

Hm. Adam Czetwertyński
PS Napisanie dobrego planu to sukces, ale autentycznym sukcesem
będzie jego pełna realizacja. To jest najważniejsze.

Praski Świerszcz

Nr 19

Nr 25 Wrzesień 2016

Styczeń 2016

U Sienkiewicza w Oblęgorku
Podążając tropami znanych i wielkich Polaków tym razem trafiłem wspólnie
z
małżonką niedaleko Kielc do Oblęgorka,
malowniczo położonej wsi u stóp Pasma
Oblęgorskiego.
Znajduje się tu pałacyk Henryka
Sienkiewicza,
ofiarowany
pisarzowi
w roku 1900 przez polskie społeczeństwo
z okazji 25-lecia pracy pisarskiej. Obecnie
mieści się w nim muzeum poświęcone
życiu i twórczości naszego noblisty.
Powstało w 1958 r. z inicjatywy
dzieci pisarza.

Podczas wycieczki pogoda była
różna i o ile wewnątrz było
przytulnie, to w parku już nie,
tzn. generalnie świeciło słońce,
ale wiał nieprzyjemny chłodny
wiaterek. Całe szczęście, że
pomiędzy parkiem a pałacykiem działała maleńka kawiarenka. Rozgrzaliśmy się tam
gorącą i cudownie pachnącą
kawą. Ja piłem Mokate cappucino o smaku waniliowym, Ela –
Mokate cappucino rumowe. Do
tego ciepła szarlotka z bitą
śmietaną sprawiła, że zregenerowaliśmy się w stu procentach.

Polecam to miejsce wszystkim, bez względu na to, czy interesują się
polską literaturą, czy nie. Warto zobaczyć ten pałacyk, poczuć ducha
wielkiego Polaka, przespacerować się po parku i dotlenić płuca
świętokrzyskim powietrzem.
XIX-wieczny dworek zbudowany został w stylu eklektycznym na terenie starego parku. Od strony frontowej zwieńczony jest charakterystycznym kamiennym husarzem. Nad wejściem umiejscowiony jest
herb rodu Sienkiewiczów „Oszyk”, który jest odmianą polskiego herbu
„Łabędź”. Pałacyk powstał na bazie istniejącego już tam myśliwskiego
domku rodziny Tarłów, zwanego „Tarłówką”, oraz pawilonu myśliwskiego, zwanego „Halikówką”, zbudowanego w 1895 r. przez
ówczesnego właściciela rejenta Mieczysława Halika,
W środku oglądaliśmy m.in. gabinet pisarza z biurkiem, przy którym
napisał „W pustyni i w puszczy”, „Na polu chwały” oraz fragmenty
niedokończonych „Legionów”.

Sienkiewicz mieszkał tu do
wybuchu I wojny światowej,
czyli do 1914 r., po czym
wyjechał do Szwajcarii, gdzie
zmarł dwa lata później.
Okolice
wokół
dworku
otacza duży park w stylu
angielskim, w którym dominują stare dęby i lipy.
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Rajdlove

Obóz jest świetną okazją do pracy ze swoimi podopiecznymi. Można
im się dokładniej przyjrzeć, poznać ich postawy. Realizować wielką misję harcerstwa – wszechstronnie ich rozwijać. Wiele naszych działań
nastawionych jest właśnie na stymulację młodych ludzi do pokonywania własnych barier. Gry nocne przełamują strach, przyzwyczajają do
lasu nocą; festiwal przygotowuje do panowania nad emocjami związanymi z publicznymi wystąpieniami. Czas spędzony na samorozwoju
lub w przypadku instruktorów – rozwijania innych, nigdy nie jest stracony. Mając to na uwadze dobrym nawykiem jest więc odpowiednie
gospodarowanie czasem. Pisząc plan pracy zawsze zwracam uwagę
na to, niosą za sobą zaplanowane obozowe zajęcia.
Pośród wydarzeń obozowym co roku całe zgrupowanie wyrusza na
rajd. Co ciekawe, mało uwagi poświęcamy na przygotowanie go. Kiedy już dochodzi do planowania rajdu, okazuje się, że ciężko jest plan
napisać. Bywa, że największym atutem jest to, że w trakcie obozu zajmuje aż 3 dni.
Tyle czasu w życiu obozowym to naprawdę wiele. To tyle, co starszoharcerska pionierka. HBS, festiwal i olimpiada, dzień po dniu, dałyby
harcerzom niezły wycisk, a jednak tyle samo trwający rajd wydaje się
nie być traktowany na równi. W ciągu trzech dni można zmienić czyjeś życie, przeżyć wspaniałą przygodę lub też przyrządzić ogórki małosolne. Nie demonizując - wycieczka też może być dobrym rajdem. Mała przerwa w pracy czy ucieczka od leśnej rutyny. Dla kadry moment,
żeby wyluzować, mając na głowie cały obóz, ale nikogo już więcej. W
końcu mocno liczy się też ta praca, instruktorskie podejście, które prezentujemy podczas tych trzech dni.
Kolejną anomalią wydaje się być, iż na rajd zbieramy więcej pieniędzy
niż na cały obozowy program. Może oszczędzając wydatki warto zastanowić się, czy rajdy są nam w ogóle potrzebne. Wszak i tak dzieci
zabierane są gdzieś przez rodziców w czasie odwiedzin, oprócz tego
mają resztę wakacji na podróże. Dobrze by było nie popaść w tego typu paranoję i postawić sobie logiczne pytanie: czy aby cały potencjał
rajdu jest przez nas wykorzystywany?
Najważniejsza jest przygoda! I tutaj nie ma nad czym więcej dywagować. Czasami potrzebne jest do tego trochę improwizacji, lecz wiadomo, że taki rajd pozostanie dzięki temu na długo w pamięci uczestników. Piękna natura wpływa na ich wrażliwość - umiejętność dostrzegania szczegółów. Może to będą miejsca, których nikt by normalnie
nie zauważył, albo ścieżki, którymi od lat nikt nie uczęszczał (z wyjątkiem Parków Narodowych, tam trzeba trzymać się szlaku). Angażowanie harcerzy w organizację i przebieg rajdu, dając im zadania w zastępach, to wkręcanie ich w podróż, zarażenie ich bakcylem wędrowania.
Wielu z nich nie było nigdy na wyjeździe z rodziną i tu pojawia się zadanie dla harcerstwa. Tym lepiej, jeśli przy okazji uda nam spełnić się
ich marzenia. Dużo daje też dobra atmosfera, kiedy harcerze wspierają
się nawzajem w osiągnięciu celu. Tym bardziej, jeśli droga do niego
nie jest prosta i stanowi wyzwanie. Pokonanie własnych barier ma
niesamowitą rolę w życiu młodego człowieka, który właśnie udowodnił sobie, że potrafi. W czasie rajdu można pełnić służbę na rzecz lokalnej społeczności czy chociażby na rzecz gospodarza, który nas przyjął
na nocleg. Można przeprowadzić akcję zarobkową, za którą potem
zakupione zostaną pamiątki. Czy chociażby nawiązać kontakt z lokalnym środowiskiem harcerskim, czy tym poznanym na harcerskim
szlaku. Dla kadry to również szansa na budowanie autorytetu, kiedy
dzieli się swoim doświadczeniem z podopiecznymi.
Potencjał rajdu każdy wykorzystuje na swój sposób. Można by długo
wymieniać proste przecież rzeczy, które w ciągu tych trzech dni mogą
nabrać kolosalnego znaczenia.

Oczywiście głównie dla naszych wychowanków. Oni obserwują bacznie i nigdy nie wiadomo, czy jeden mały gest, czy jedno zdanie nie
zostanie zapamiętane na całe życie. Jeśli jednak porównać czas na
obozie do cytryny, naszą pracę do wyciskarki, a sok jako efekt (czyli
w sumie harcerstwo), to pozostawienie nie całkiem wciśniętej cytryny
jest marnowaniem darów natury, a to przecież nieharcerskie. Z drugiej
strony nie każdy pije herbatę z cytryna.

pwd. Jan Śmiechowski
namiestnik starszoharcerski
drużynowy 211 WDSH „Potok”

PP - Przemyślenia Piotra
Rejs Zawiasem
Pod żaglami „Zawiszy”
Życie płynie jak w bajce,
Czy to w sztormie, czy w ciszy,
Czy w noc ciemną, dzień jasny.
(…)
Białe żagle na masztach To jest widok mocarny,
W sercu radość i siła,
To „Zawisza” nasz „Czarny”.
Słowa tej bardzo słynnej piosenki są już harcerzom z 296 Warszawskiej
Wodnej Drużyny Harcerskiej „Wir” bardzo dobrze znane. Od 26 sierpnia do 3 września harcerze z naszej drużyny wzięli udział w rejsie organizowanym przez retmanat Hufca Praga-Północ na flagowym żaglowcu Związku Harcerstwa Polskiego „Zawiszy Czarnym”.
Przez ten ostatni tydzień wakacji przeżyliśmy niezapomnianą przygodę. Zaokrętowaliśmy się w Świnoujściu i wyruszyliśmy w kierunku
Kopenhagi. Po drodze złapał nas lekki sztorm i niektórzy z nas przeżyli
swoje pierwsze karmienie dorszy! W Kopenhadze byliśmy na odprawie wart przed pałacem królewskim oraz zwiedziliśmy wielki włoski
rejowiec „Amerigo Vespucci”. We wtorek wypłynęliśmy, aby następnego dnia dotrzeć do Karlskrony w Szwecji, gdzie obejrzeliśmy szwedzkie
muzeum marynarki. Mieliśmy także okazję zwiedzić szwedzką łódź
podwodną. W czwartek wyruszyliśmy na Hel. Udało nam się i zdążyliśmy na karmienie fok w tamtejszym fokarium. W sobotę rano nasza
podróż dobiegła końcowi – dotarliśmy do Gdyni, gdzie wyokrętowaliśmy się z „Zawiszy”.
Była to dla nas wszystkich wielka szkoła życia – gdy pełniliśmy wachtę
nawigacyjną, to my odpowiadaliśmy za właściwy kurs i bezpieczeństwo żaglowca. Sami trzymaliśmy ster „Zawiszy” czy pełniliśmy wartę
na oku. Jest to prawdziwa przygoda, z którą nic nie może się równać –
każdy powinien przynajmniej raz w życiu przeżyć takich kilka dni na
morzu.
W przyszłym roku również zamierzamy wziąć udział w rejsie
„Zawiszą”, który przez stare wygi morskie nazywany jest… „Zawiasem”!

pwd. Piotr Michalak
drużynowy 296 WWDH „Wir”
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ZS Strzelec

Szkolenia survivalowe
Oferty profesjonalnych szkoleń survivalowych dla instruktorów,
wędrowników, harcerzy starszych i młodszych oraz osób cywilnych.
Podstawowe Szkolenie Survivalowe
Szkolenie z Zakresu Pozyskiwania i Uzdatniania Wody
Szkolenie z Zakresu Przygotowywania Schronienia
Szkolenie z Zakresu Rozpalania i Podtrzymywania Ognia
Szkolenie z Zakresu Podstawowych Technik Zdobywania Pożywienia
Dwudniowe Zaawansowane Szkolenia Survivalowego

Czuwaj! Czołem!

Na wstępie pozdrawiam wszystkich znajomych.
Do końca roku 2015 czynnie działałem w Hufcu
ZHP Warszawa Praga Południe, jako przyboczny
w 288 WGZ . Dalej pomagam w szczepie jak tylko jest to możliwe.

Jednocześnie od stycznia 2014 roku
jestem członkiem Związku Strzeleckiego "Strzelec". Jest to organizacja
proobronna, kultywująca tradycje
Związku Strzeleckiego z okresu
dwudziestolecia międzywojennego.
Obecnie pełnię funkcję dowódcy
Jednostki Strzeleckiej 1402 Warszawa.
W miesiącu wrześniu przeprowadzam nabór do w/w jednostki.
W związku z tym poszukuję
chętnych do zasilenia szeregów
Związku Strzeleckiego " Strzelec".
Dotyczy to osób obu płci, powyżej
16-tego roku życia.

•

Informacje kierujemy do Przyjaciół interesujących się przetrwaniem, technikami linowymi, taktykami bojowymi, walką
wręcz, strzelaniem dynamicznym.

•

Prowadzimy eventy dla firm , zabawy urodzinowe o zabarwieniu wojskowym, pozoracje medyczne z realiami pola walki,
zjazdy a także jesteśmy otwarci na inne propozycje.

•

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją
"Praskiego Świerszcza" albo bezpośrednio z osobami
prowadzącymi szkolenia pod wskazany adres mailowy,
bądź telefonicznie.

Jan Piotrowski, Survivor Group Polska 533-112-228
Robert Edelwajn, Survivor Group Polska 785-186-100
survivorgroup@wp.pl

Strona 8

Pragnę dodać, że bycie strzelcem
nie koliduje z byciem harcerzem.
Obie organizacje współpracują ze
sobą np. pomoc strzelców
z JS1472 w organizacji 56 Rajdu
Olszynka Grochowska.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt na adres mailowy:
czajnikos@ op.pl

Marcin Czajka

Praski Świerszcz

Nr 19

Nr 25 Wrzesień 2016

Styczeń 2016

Odeszli na Wieczną Wartę

Sztandary Hufca (6)

hm. Jan Schaitter (1927-2016)

Szczepu 31 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad
Zuchowych im. Alka Dawidowskiego
1. DANE HISTORYCZNE
Szczep powołany rozkazem z dnia 15 października 1966 roku. Sztandar
wręczono 5 listopada 1982 roku. Funkcję komendanta szczepu pełnił
wówczas hm. Andrzej Banasik. Sztandar został poświęcony podczas
uroczystej mszy świętej w kościele Najczystszego Serca Maryi na Grochowie, przy placu Szembeka.

2. DANE TECHNICZNE

22 czerwca na starym Cmentarzu Powązkowskim pożegnaliśmy hm.
Jana Schaittera, przez kilka lat instruktora naszego hufca. Na mszy
i przy grobie zebrało się liczne grono harcerskich przyjaciół Janka,
wśród nich dawni członkowie Głównych Kwater ZHP, komendy
chorągwi z trzema byłymi komendantami i hufców warszawskich.
Obecni byli dawni i aktualni instruktorzy Hufca Praga-Południe.
Dh Jan rozpoczął harcerską służbę w Szarych Szeregach
i kontynuował ją przez kilkadziesiąt lat w różnych środowiskach
Chorągwi Warszawskiej/Stołecznej. Był komendantem kilku stołecznych hufców, prowadził kształcenie (szczególnie dla harcerzy
w wieku wędrowniczym), organizował obozy, działał w chorągwianej
komisji historycznej, był przewodniczącym kręgu instruktorskiego
"Nike".

Płachta o wymiarach 100 x 100 cm, obszyta z trzech stron złotymi
frędzlami. Drzewce dwudzielne, długości 250 mm, z dziewięcioma
pamiątkowymi gwoździami. Nasada jest odrębną częścią drzewca
i składa się z metalowej tuleji i z umieszczonej na niej niklowanej lilijki.
Strona prawa płachty w kolorze czerwonym, po środku znajduje się
orzeł w koronie, haftowany srebrną i złotą nicią. Bez napisów.
Strona lewa również w kolorze czerwonym, po środku krzyż harcerski,
haftowany srebrną i złotą nicią, wokół krzyża kolisty napis – „Szczep 31
WDH-Z im. Alka Dawidowskiego”, nad krzyżem napis prostopadły do
drzewca - "Związek Harcerstwa Polskiego" , pod krzyżem analogicznie
- "Hufiec Warszawa Praga Południe"

3. UŻYTKOWANIE
Sztandar jest używany. Bierze udział w apelach szczepu, rajdach hufca
(Olszynka Grochowska), w uroczystościach lokalnych i kościelnych.
Nie posiada pokrowca. Przechowywany jest w siedzibie hufca.

Na Pragę-Południe został zaproszony w roku 1968, by wzmocnić
i rozwinąć ówczesny ruch starszoharcerski, czyli szczepy pracujące
w szkołach ponadpodstawowych. Został mianowany na funkcję
namiestnika starszoharcerskiego, prowadził szkolenie drużynowych,
kierował czterokrotnie organizowanymi wspólnie z wojskiem manewrami techniczno-obronnymi hufca, sześciokrotnie – w latach 19691974 – prowadził w naszym hufcu zgrupowania obozów starszoharcerskich. Odcisnął piętno na dużej grupie instruktorów hufca –
solidny, konkretny, odpowiedzialny, słowny, punktualny, rzeczowy,
szybki w podejmowaniu decyzji. Wspaniały organizator. Powrócił do
służby w chorągwi w roku 1975. Z zawodu był księgowym, przez długie lata dyrektorem ekonomicznym różnych przedsiębiorstw.
W swoim krótkim życiorysie napisał: Harcerstwo według mojego przekonania jest receptą na życie. Zasady, które przyjąłem składając
Przyrzeczenie Harcerskie, stały się dla mnie wytycznymi w życiu
harcerskim, prywatnym i zawodowym (…). Metodyka harcerska oraz
życie na obozach i zimowiskach wyrobiła we mnie optymistyczne
podejście do życia i umiejętność dawania sobie rady w każdej sytuacji.
Urodzony w roku 1927, odszedł na wieczną wartę 11 czerwca 2016 r.

Strona internetowa Hufca ZHP Warszawa Praga Południe

4. KONTAKT
Osoba odpowiedzialna za sztandar - phm. Anna Bodzinska, drużynowa 31 WGZ "Narnia"
anna.bodzińska@pragapoludnie.zhp.pl

Zespół Historyczny Hufca
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ObCZAJ to!

Witam po wakacjach. Kolejne inspiracje i pomysły do wykorzystania
na zbiórkach czy w życiu codziennym. W tym numerze numerem
jeden będzie słoik. Po różnych przetworach, dżemach, sosach. Na
pewno macie w domu masę pustych słoiczków. Czasem też
pewnie po prostu wyrzucacie je po opróżnieniu. Albo wykorzystujecie
do domowych przetworów i obiadków. A być może zastanawiacie się
do czego można je jeszcze wykorzystać? Oto kilka wynalezionych
pomysłów.

Świeczniki
Potrzebne: słoiki dowolnych rozmiarów, im mniejsze i szersze tym
lepsze. Spray, farba akrylowa w dowolnym kolorze, pędzel, klej na
ciepło, farby do szyb, świeczka – tealight.
Sprawa jest prosta za pomocą sprayu lub farby akrylowej malujemy
nasz słoik na dowolny kolor. Gdy wyschnie mamy dwie możliwości:
pierwsza ozdabiamy słoik przy pomocy kleju na ciepło robiąc wzory
i później malujemy innym kolorem farby lub przy pomocy farb do
szyb tworzymy szklane cudeńka. Na koniec wkładamy świeczkę
i świecznik w pełnej krasie gotowy.

Doniczka
To będzie świetna zabawa na zbiórce. Świetnie nadaje się do
wykonania podczas sprawności Ekoludka.
Potrzebne: słoiczki i znowu proponuje te mniejsze i szersze. Ozdoby
do przyklejania (oczy, papier samoprzylepny ozdobny z brokatem,
gąbka plastyczna), nożyczki taśma dwustronna miękka, ziemia do
kwiatów, nasionka np. rzeżucha.
Wsypujemy ziemię potem dosypujemy nasionka i jeszcze trochę ziemi
na wierzch. Ważne by ziemia była ogrodowa ona już odpowiednio jest
wilgotna. Słoik ozdabiamy wedle uznania, np. jak na obrazku. Miłej
zabawy.

Pojemniki na przyprawy
Któż nie chciał by mieć jednakowego kompletu pojemników na
przyprawy. Czemu by nie zrobić ich w dużej ilości samemu.
Potrzebne: małe słoiczki (można kupić w ikei lub pozbierać po innych
produktach, np. desery gerbera lub po koncentratach.), korektor,
dwa dowolne kolory farby akrylowej jeden jasny drugi dosyć ciemny,
przyprawy.
Zaczynamy podobnie jak ze świecznikami malujemy słoik najpierw
jaśniejszym kolorem farby. Czekamy aż przeschnie i pośrodku tam
gdzie chcemy by widniała nazwa malujemy ciemniejszym kolorem.
Tak samo możemy zrobić z zakrętką, tzn. pomalować ją na ciemniejszy kolor. Gdy już nasze słoiczki przeschną za pomocą korektora
podpisujemy je nadając nazwy odpowiednich przypraw. Na koniec
wystarczy przesypać przyprawy i gotowe.

Strona 10

Opracowała
pwd. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ "Tuptusie"
i 288 WGZ "Dreptusie"
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Kącik Poezji
Alicja Maria Kuberska

Moje drogi

Chat z nieznajomym

początkowa
jawiła się ścieżką wśród kaczeńców
prekursorka prawdy
odpowiadała na wszystkie pytania
nawet te nie zadane

Zderzyliśmy się z prędkością światła
Stanęliśmy zdumieni – oto nieoczekiwane
spotkanie,
W kategoriach logiki uznane za niemożliwe.
Może
Spotkaliśmy się w barze przy różnych stolikach
Minęliśmy obojętnie na ulicy
Siedzieliśmy milcząco obok siebie w metrze.
Na pewno
Wymieniliśmy parę kontrowersyjnych poglądów
Odkryliśmy skryte myśli, marzenia.
Szczera rozmowa z osobą bez twarzy jest łatwiejsza

kolejna na pozór prostsza
prowadziła przez gładkie ulice miast
uczyła reguł i zadawania pytań
próbowałam ogarnąć myślami świat
następna pośpiesznie
wiodła w nieznanym kierunku
autostradą szybkiego ruchu
z wielopoziomowymi zjazdami

Urodzona w 1960 roku, w Świebodzinie
- poetka, pisarka, dziennikarka, wydawca. Od 2011 roku jest członkiem SAP II
O/Warszawa.
Obecnie mieszka w Inowrocławiu. Zadebiutowała w 2011 roku tomikiem
„Szklana rzeczywistość”. W 2012 roku
wydała kolejny zbiorek wierszy pod tytułem „Analiza uczuć”. Trzeci tomik
„Moments”, został wydany w języku
angielskim, zarówno w Polsce jak i USA.
Rok 2014 zaowocował powieścią zatytułowaną „Wirtualne róże” i książką poetycką „Na granicy snu”. W 2015 roku
ukazały się tomiki :„ Girl In the mirror”
w Wielkiej Brytanii, „Love me” oraz
„( Not) my poem” w USA” . W tym samym roku wydała w USA międzynarodową antologię „ The other side of the
screen”. W 2016 roku opublikowała dwa
tomiki poezji: „ Taste of love ( USA)
oraz "Złodziejka snów" ( Polska) oraz
międzynarodową antologię pod tytułem
„ Love is like air”.
Jej wiersze zostały opublikowane
w wielu antologiach i czasopismach
w Polsce, USA, Kanadzie, Indiach, Włoszech, Australii, Izraelu. Laureatka międzynarodowego konkursu Nosside we
Włoszech oraz nominowana do nagrody Pushcart Prize w USA.
Alicja jest sympatyczką harcerstwa.
W latach szkolnych należała do drużyny
zuchowej.

zostały znaki zapytania
i niezaspokojona ciekawość
wiedziałam już że nic nie wiem
dokąd dojdę?
Współczesny banknot w muzeum
Zobaczyłam banknot za grubą szybą gabloty.
Rozłożył skrzydła, jak egzotyczny motyl.
Jeszcze żyje i oddycha, a już przeszedł do
historii.
Słyszę w szeleście fałszywe obietnice i
kłamstwa.
Widzę trzydzieści judaszowych srebrników.
Czuję zapach chciwości i nienasycenia.
Patrzę na rewers, odkrywam drugą stronę
Potraﬁ zbudować dom, upiec codzienny
chleb,
Pochylić się litościwie nad ubóstwem,
chorobą,
Tchnąć życie w sztukę, pomóc mądrości.
Zdumiewająca moc kawałka papieru

Do internetowego przyjaciela
Jesteś stworzony z wiatru, mgieł i niedomówień.
Przepływasz przez myśli jak lekki zeﬁr z
ciepłych słów.
Czuję błysk spojrzenia i nie ﬁzyczną obecność.
Uśmiecham się do poranka i niewidocznej
twarzy.
Otwieramy dzień delikatnym żartem i
wspomnieniem nocy.
Siedzimy przy tym samym stoliku oddzieleni samotnością.
Pijemy różne kawy w odległych zakątkach
świata,
Piszemy uprzejme zdania - ciekawi siebie i
życia.
Los złączył nas w układance z niemożliwych spotkań,
Z prawdopodobieństwem bliskim nieskończoności

Sieć ciszy
Samotność jest ciszą
Niezauważaną w świecie zgiełku i pośpiechu.

Człowiek doskonały

spóźniona
wpisałam się do Czerwonej Księgi gości.
wyszli zanim zdążyłam ich poznać
Nie wolno płakać.
jestem sama na ogromnej sali
Trzeba mówić, że jest fajnie.
Znaleźć schronienie w wirtualnym świecie, żal – nie zobaczę ich nigdy
drzewa z amazońskiej puszczy
zapomnieć o rzeczywistym.
odeszły szumiąc
parę liści na ziemi
Tylu samotnych ludzi
odleciały kolorowe ptaki
Spragnionych dotyku i ciepła,
kilka piór
Tyle wieczorów i nocy bez słów,
Tyle marzeń o bliskości z drugim człowie- ssaki i ryby zniknęły
trochę sierści i łusek
kiem
smutna planeta
Plecie internetową sieć
czuję się samotna
ja – człowiek doskonały
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
Regulamin propozycji programowej „2016 kroków do wolności”
1) W realizacji propozycji programowej może wziąć udział
każda jednostka (gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza) należąca do Hufca ZHP Warszawa Praga Południe.
2) Głównym celem propozycji programowej jest przybliżenie
członkom naszego hufca istotnych dla dziejów Polski wydarzeń i postaci.
3) Realizację propozycji można rozpocząć od 1 września
2016 r. Raporty z jej realizacji nadsyłać należy do 31 maja 2017 r.
4) Oficjalną inauguracją będzie Gra z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się 11 listopada. Szczegóły zostaną podane
w październiku 2016 r. Jest ona elementem obowiązkowym dla jednostek chcących wziąć udział w realizacji propozycji.
5) Podczas roku harcerskiego odbędą się dodatkowo dwie
imprezy powiązane z propozycją programową, na których obecność
nie jest obowiązkowa, ale będzie dodatkowo punktowana, są to:
a)
29 listopada- Capstrzyk, który odbędzie się w lesie w okolicach
Olszynki Grochowskiej. Będzie on upamiętniał wybuch Powstania Listopadowego.
b)
Rajd Olszynka Grochowska
6) Podsumowanie propozycji odbędzie się podczas Święta
Hufca 2017
7) Podczas realizacji propozycji ważna jest również praca
z hasłem hufca na rok harcerski 2016/2017 „Pomóż - czyli działaj”, tutaj
rozumianym jako służba pamięci Ojczyźnie nie tylko na polu historycznym ale także służbę dla obywateli.
8) Od początku roku harcerskiego, do końca maja 2017 r. drużyny mają obowiązek przeprowadzić 3 zbiórki na temat historycznych wydarzeń i udokumentować je w atrakcyjny sposób oraz przeprowadzić jedną akcję na rzecz społeczności lokalnej, której celem
może być uświadomienie wybranej grupie docelowej istoty wydarzeń historycznych, ukazanie historii która miała miejsce w okolicy
działania jednostki, bądź przybliżenie historycznej postaci. Tematy
akcji społecznych mogą być jednak zupełnie inne, w zależności od
potrzeb środowiska działania, ważne by miały w sobie element służby
pamięci.
9) Od początku roku harcerskiego, do końca maja 2017 r. gromady mają obowiązek przeprowadzić cykl zbiórek na temat historycznych wydarzeń i udokumentować je w atrakcyjny sposób oraz
przeprowadzić jedną akcję na rzecz społeczności lokalnej, której celem może być uświadomienie wybranej grupie docelowej istotności
wydarzeń historycznych, ukazanie historii która miała miejsce w okolicy działania jednostki, bądź przybliżenie historycznej postaci. Tematy
akcji społecznych mogą być jednak zupełnie inne, w zależności od
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potrzeb środowiska działania, ważne by miały w sobie element służby
pamięci.
10) Dokumentacje z realizacji propozycji programowej (nie
tylko zbiórek ale także z udziału w imprezach i akcji społecznej) należy
dosłać do końca maja na adres:
zuzanna.karczmarek@pragapoludnie.zhp.pl
11) Dla jednostek, które najlepiej w swoim pionie zrealizują
propozycję programową czekają nagrody.
12) Osobą odpowiedzialną za kontakt z ramienia zespołu jest
pwd. Zuzanna Karczmarek.

Startówka w Pniewniku
Druhny i Druhowie!
W imieniu Zespołu Programowego serdecznie zapraszam na Startówkę Instruktorską 2016/2017, która odbędzie się w weekend 17/18 września br.
Tegoroczna edycja będzie różnić się nieco od poprzednich. Tym
razem nie wybierzemy się do żadnego dużego miasta, nie będzie też
gry miejskiej. W tym roku wyjedziemy do miejscowości do Pniewnik,
niedaleko Węgrowa. W swoich gościnnych progach powita nas proboszcz parafii, a jednocześnie kapelan naszego hufca - ks. Marek
Zdanowicz. Na terenie przy plebanii rozbijemy obozowisko, w którym
spędzimy pełen niespodzianek weekend. Przygotujcie więc swoje
namioty, śpiwory, karimaty. Nie zapomnijcie też o latarkach, finkach/
scyzorykach, zapałkach, menażkach, kubkach, sztućcach i innych
przydatnych rzeczach.
Na zgłoszenia od komendantów szczepów czekam do 10 września
pod adresem: piotr.piskorski@pragapoludnie.zhp.pl
Szczegóły wyjazdu poznacie zaglądając na wydarzenie na facebooku,
a także podczas rady szczepowych. Do zobaczenia w Pniewniku!

phm. Piotr Piskorski HR

I Mistrzostwa chorągwi w łucznictwie terenowym
Nieważne czy strzelasz od dłuższego czasu, od niedawna, czy też
chcesz spróbować pierwszy raz. Zapraszamy do udziału w pierwszych mistrzostwach chorągwi w łucznictwie terenowym, organizowanych przez HKS "Strzała" z Hufca Warszawa-Mokotów, przy wsparciu Chorągwi Stołecznej ZHP. Spróbuj swoich sił już 9 października.
Strzelanie konkursowe odbędzie się w kategoriach: PROFI (dla osób
nie zrzeszonych w Polskim Związku Łuczniczym) oraz OPEN (osoby
zrzeszone). Na czas zawodów istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu. Przed zawodami zapraszamy na otwarte treningi, które pozwolą przygotować się do zawodów nawet nowicjuszom. Szczegóły
w KOMUNIKACIE , na stronie chorągwi.
Kluczowe informacje:
Termin i miejsce: 9 października, HOS (Zaruskiego 6)
Godziny: 10.00 - 15.00
Zgłoszenia online do 1 października: http://goo.gl/forms/
k6usmmtk0jH1yJut2
Startowe: 30 zł płatne w dniu zawodów
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