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Słowo na święta 
 
Ani się obejrzeliśmy, jak zawitał do nas grudzień a wraz z nim wielkim krokami zbliżają się  najpiękniejsze święta naszego 

kalendarza -  Święta Bożego Narodzenia. Od dziecka kojarzą się nam z zapachem choinki, potraw wigilijnych, z opłatkiem, 

rodzinnym ciepłem, z Mikołajem i  prezentami. 

 

Te grudniowe, zimowe święta są szczególne z racji  bogatych tradycji, jakie im towarzyszą. Do dzisiaj w bardzo wielu 

domach  pozostawia się jedno wolne miejsce przy stole z myślą o  samotnym przybyszu. Pod obrusem kładziemy sianko    

a wigilijną wieczerzę rozpoczynamy wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki. Jesteśmy bardzo dumni                

z naszych tradycji. Uważamy je za rzecz niemal świętą. Stanowią oprawę ważnych wydarzeń w naszym życiu  nie tylko du-

chowym i religijnym. Tworzą odpowiednią atmosferę tych szczególnych dni, wyraźnie odróżniając je od  zwyczajnych, 

szarych i codziennych. 

 

Pamiętajmy jednak, aby tradycje te nie przesłoniły nam prawdziwego znaczenia świąt! Abyśmy w   tym gorączkowym 

okresie przygotowań, w gonitwie za  prezentami nie zapomnieli o samej  istocie Bożego Narodzenia. Abyśmy znaleźli rów-

nież a może przede wszystkim czas refleksji o narodzeniu Boga. 

 

Tego właśnie Wam życzę, moi drodzy Czytelnicy, aby te nadchodzące święta nie były tylko okazją do zaspokojenia przy-

ziemnych spraw, ale również do spotkania z Nowonarodzonym. W imieniu własnym jak i Redakcji, życzę Wam  tradycyjnie 

zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz oczywiście wspaniałych 

prezentów pod choinką. 
 

                                                                                                          hm. Jacek Czajka  
                                                                                                          redaktor naczelny 
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Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. (J 14,27) 
 
Nieustannie dziękujmy Bogu za Jego dar, jakim jest pokój. Dar, który każe nam pamiętać, że zostaliśmy prze Boga stworzeni po to, aby 
żyć w pokoju. Pan Jezus we wszystkim – z wyjątkiem grzechu – stał się człowiekiem podobnym do nas. Przyszedł, aby podzielić się        
z  nami Dobrą Nowiną, którą jest „pokój ludziom dobrej woli”. I chyba tego wszyscy najbardziej pragniemy - pokoju naszych serc. 
 
Jako naśladowcy Pana Jezusa głośmy pokój, jak to czynił On. Z Ewangelii wiemy, że gdziekolwiek szedł, czynił dobrze. Nie uchylił się od 
wypełnienia swojej misji miłosierdzia nawet wtedy, kiedy źli ludzie okazywali mu nienawiść, złorzeczyli, próbowali zabić i zniszczyć 
Jego dzieło. Odważnie szedł swoją drogą i czynił dobro.  
 
Abyśmy mogli tworzyć pokój, potrzeba nam odwagi i samozaparcia. Prośmy więc Pana Jezusa o tę łaskę chrześcijańskiej odwagi, która 
pomoże nam w trwaniu i wytrwaniu w czynieniu dobra w naszych domach, szkole, czy też ludziom, których spotykamy na co dzień. 
Pamiętajmy, że nasze uczynki miłości są niczym innym, jak pracą na rzecz pokoju. 
 
A pokój zaczyna się od uśmiechu – uśmiechajmy się więc trochę częściej niż to robiliśmy do tej pory, nawet do kogoś, do kogo wcale 
nie mamy ochoty się uśmiechać – uczyńmy to w imię pokoju! 
 
Szerzmy w świecie Boży pokój! Ale żeby móc dawać innym Boży pokój, musimy posiadać go najpierw my, poprzez czyste, wolne od 
grzechu serce, tylko wtedy będziemy zdolni roztaczać blask światła pokoju na cały świat.  

 
O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, 
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść, 

wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda, 
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie, 
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz, 

światło, tam gdzie panuje mrok, 
radość, tam gdzie panuje smutek. 

Modlitwa franciszkańska 
 

ks. Marek Zdanowicz  
kapelan hufca, szef Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego  

Odważnie twórzmy pokój 

Druhny i Druhowie! 
Zbliżają się najpiękniejsze polskie rodzinne święta -  Boże  Narodzenie. W naszym hufcu przygotowujemy się do nich  na  harcerskich 
wigiliach oraz podczas Betlejemskiego Światła Pokoju. Już niedługo będziecie strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju 
między narodami, a Jego tegoroczne hasło brzmi  "Odważnie twórzmy pokój". 
 
Uroczyste przekazanie Betlejemskiego światła Pokoju dla Chorągwi Stołecznej ZHP odbędzie się 12 grudnia o godz. 18.00 w Archikat-
edrze Jana Chrzciciela na ul. Świętojańskiej 8. 
 
Zapraszam wszystkich.  
 
 
 

Druhny i Druhowie!   

Życzę Wam i Waszym rodzinom, spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt.  
Aby Światło Pokoju otulało Was betlejemskim ciepłem.  

Aby dobro i pokój  towarzyszyło Wam przez cały Nowy Rok 2017.  
Życzę Wam też dalszych sukcesów w harcerskiej i instruktorskiej służbie. 

Czuwaj! 
 
 
 

Komendantka Hufca 
phm .Krystyna Mamak 
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Hajs musi się zgadzać!  

Ten felieton to polemika z dh. Piotrem, który swoimi przemyśleniami 
w poprzednim numerze zainspirował mnie do napisania tego tekstu. 
Zgadzam się z nim w pewnej części, ponieważ uważam, że komen-
dant szczepu powinien dostawać wynagrodzenie za swoją pracę. 
Szczepem zajmuję się siedem dni w tygodniu często co weekend           
i często po kilka godzin dziennie. Spokojnie można powiedzieć, że 
wyrabiam etat. Uważam zatem, że wynagrodzenie za moją pracę by-
łoby sprawiedliwe. Wiem jednak, że realia są inne i nie ma możliwości, 
żeby ktoś płacił za moją pracę. Dlatego stwierdziłem, że pewnego ro-
dzaju wypłatą będą dla mnie uśmiechy harcerzy, satysfakcja, pochwa-
ły od przełożonych, wyróżnienia i wszystko, co jest możliwe, żeby 
moją pracę nagrodzić.  
 
Piotr pisał o tym, że poświęca swój wolny czas na harcerstwo i nie 
dostaje za swoje działania pieniędzy. Hufiec nie płaci też za prowadze-
nie zajęć na kursie przybocznych (bo chyba o tym kursie była mowa). 
Nie zwraca kosztów podróży. I ponieważ nie dostanie zwrotu, nie bę-
dzie prowadził zajęć na tym kursie.   

 
Nie, nie przekona mnie Piotr do zrezygnowania z wychowania harce-
rzy, bo ktoś nie zwraca mi kosztów podróży. Przecież odmówienie 
prowadzenia zajęć na kursie to obrażenie się na harcerzy, którzy są 
uczestnikami tego kursu, a oni nie są przecież winni temu, że nie ma 
kasy dla prowadzących zajęcia. Zawsze jeśli instruktor odmawia służby 
(do której jest powołany składając zobowiązanie), to cierpią na tym na 
końcu harcerze. Nie przeszło przez myśl, że mogę odmówić prowa-
dzenia zajęć na tym kursie. Fakt, lokalizacja była trudna, warunki spar-
tańskie, ale jednak miałem świadomość, że przez 1,5 godziny moich 
zajęć mogę zainspirować ponad dziesięć osób. Mogę sprawić, że kur-
sanci wyrosną kiedyś na świetnych drużynowych lub komendantów 
szczepów a wtedy pieniądze zejdą na drugi plan. Poza tym godząc się 
na bycie instruktorem przyjmuję wszystko z całym dobrodziejstwem 
inwentarza. Przecież nikt nie ukrywa przed nami, że będziemy poświę-
cali swój wolny czas i niekiedy dokładali własne pieniądze do ZHP. 
Tym bardziej dziwię się postawie Piotra, bo doskonale zdawał sobie 
sprawę, jak będzie wyglądać jego działanie, kiedy już pojawi się pod-
kładka pod krzyżem. Inną kwestią jest sprawa, która została poruszona 
w odpowiedzi od redakcji, tzn. że przecież dostałem tam na miejscu 
obiad. Obiad, który kosztował, za który w rzeczywistości zapłacili har-
cerze. Więc ktoś może powiedzieć, że to nie fair, że jadłem za ich pie-
niądze. Ale z drugiej strony prowadziłem dla nich zajęcia, czegoś ich 

Zbyt „tanie” ZHP? 

uczyłem, więc jest to jak najbardziej sprawiedliwe. Dodatkowo przykro 
mi z faktu, że na kursie byli też harcerze ze szczepu Piotrka, co jakby 
dodatkowo powinno go przekonać do poprowadzenia na nim zajęć.  
 
Kwestia finansów to sprawa bardzo trudna i drażliwa (wiem coś             
o tym). Trzeba o niej rozmawiać, ale zawsze ważniejsi muszą być har-
cerze. Tak, wydałem na harcerstwo mnóstwo własnych pieniędzy, 
poświęciłem mu na pewno tysiące godzin kosztem wielu innych rze-
czy. Tak, nie dostaje za to kasy, a przecież żyjemy w czasach, kiedy hajs 
musi się zgadzać, bo jak się nie zgadza, to bez sensu coś robić.  
 
Mam nadzieję, że dożyję dnia, w którym Państwo będzie płaciło mi za 
wychowywanie dla niego młodych ludzi na porządnych zaradnych 
obywateli. Bo przecież robimy Państwu przysługę i to ono powinno       
o nas dbać i nas nagradzać. Poza tym jest wiele wyjazdów, imprez, za 
które instruktorzy nie płacą a jednak na nich korzystają. Więc nie do 
końca jest tak, że ciągle tylko do naszego harcerstwa dokładamy.  
 

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
komendant szczepu 160 WDHiGZ 

 
 
 
 

Od redaktora 

A redaktor ma nadzieję, że kiedyś my – instruktorzy – będziemy nadal 
wolontariuszami, jednak to Państwo zapłaci za kurs zastępowych, 
przybocznych i drużynowych, że Państwo utrzymywać będzie lokal 
hufca, że dotacje do obozów wyniosą 50% kosztów, że w każdej szkole 
będzie harcówka itd., itd. Ot, marzenia redaktora.  

Wszyscy już wiemy, jakim echem odbił się, skądinąd dowcipny i bar-
dzo dobry warsztatowo, tekst Hebla, zamieszczony w październiko-
wym„Świerszczu” o Chorągwianej Spółdzielni Mleczarskiej 
„Wymiono”. Sam śmiałem się wyobrażając sobie Hebla jako koszat-
niczkę, propozycję programową „Mleczarze z Piaskowej” oraz wymio-
nowóz z wielkim logiem: połową lilijki i połową banknotu dwustuzło-
towego. Temat jest jednak poważny i mimo ósmego punktu Prawa 
Harcerskiego mało kto potrafi zachować pogodę ducha, gdy ma wy-
tłumaczyć rodzicom lub harcerzom, że trzeba zapłacić opłatę dodat-
kową na chorągiew i hufiec. W artykule Hebel domaga się szczegóło-
wych informacji, ale na takie przyjdzie pora później (może w kolejnym 
numerze). Zainspirowany przez Hebla (przyrównującego nas do na-
szych łaciatych przyjaciółek) zastanawiam się, czy niekiedy nie myśli-
my jak cielęta o różnych aspektach funkcjonowania naszej organizacji. 
Doskonałym obrazem tego są finanse. Cóż, wiadomo, że jesteśmy        
w ZHP doskonałymi wychowawcami, liderami, metodykami i progra-
mowcami, natomiast menadżerami, ekonomistami i księgowymi już 
niekoniecznie (swoją drogą całe szczęście, gdyby było na odwrót, po-
zostawałoby nam tylko założenie spółdzielni). Powoduje to jednak, że 
gdy pochylamy się nad swoimi drużynami i środowiskami (a nawet 
hufcem) w takim skupieniu, jak łaciata krowa skubiąca młodziutką 
trawę, umykają nam problemy związane z działaniem całej organiza-
cji. Tak jest także w sprawie finansów.  
 
Podobnie jak większość nie jestem zwolennikiem opłat dodatkowych 
(choć zgodziliśmy się na nie na Zjeździe Chorągwi i w hufcu), zarówno 
chorągwianych, jak i hufcowych. Uważam, że można je przetłuma-
czyć na szczeblu chorągwi czy hufca, ale młody drużynowy i tak nie 
będzie tego rozumiał, zwłaszcza że musi się nieźle nagimnastykować, 
żeby zebrać opłaty od rodziców harcerzy czy zuchów.  

Heblowanie 
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Dobre rady druha ACz. (19) 

Trudne Prawo 

W czasie kursu przybocznych rozmawiamy o Prawie Harcerskim. I nie 
dyskutujemy o ostatnim punkcie, tak banalnie łatwym do ocenienia. 
Palisz – nie przestrzegasz naszych praw, nie palisz – przestrzegasz. 
Pijesz alkohol – popełniasz wykroczenie, nie stosujesz się do naszych 
zasad; nie pijesz – żyjesz zgodnie z regułami. Ocena jest jednoznacz-
na. Co prawda druga, a właściwie pierwsza część tego punktu doty-
cząca czystości bywa różnorodnie interpretowana, ale w tej materii 
duże osiągnięcia ma kościół katolicki, więc rozmowa zbyt ciekawa by 
nie była. 
 
Dlatego nie dyskutujemy o sprawach prostych jak drut. Podejmujemy 
tematy bardziej kłopotliwe. Na przykład ogromny problem nastolatko-
wie (zwani także młodzieżą albo trudną młodzieżą) mają z relacjami     
z rodzicami. Czasem trudno przecież mając lat piętnaście być karnym   
i posłusznym. Bo – cóż, taki jest świat – rodzice nie zawsze mają rację. 
Ale równocześnie nasze prawo zobowiązuje nas do posłuszeństwa. 
Co zrobić, aby nie przekraczać obowiązujących nas norm? I drugi te-
mat, inny  – harcerskie braterstwo. Cóż, nie każdego lubimy, nie z każ-
dym chcemy po bratersku rozmawiać. Uważać każdego harcerza za 
brata? Trudna sprawa.  
 
Z naszej kursowej dyskusji wyciągnąć można jeden wniosek – rozmo-
wy są konieczne, ze wszystkimi. Bo z rodzicami da się dogadać (a nie 
kłócić lub się na nich obrażać), z każdym harcerzem można się poro-
zumieć. Czasem nasze urazy są pozorne, pamiętamy jakieś wpadki 
sprzed lat i wydobywamy je po raz kolejny na światło dzienne, choć 
powinniśmy już dawno o nich zapomnieć. Tak w domu, jak i w orga-
nizacji wszyscy chcemy dobrze. A starsi, nasi przełożeni, nasi rodzice 
mają więcej doświadczeń, więcej wiedzą o życiu niż młody, wchodzą-
cy w życie człowiek. Rozmawiajmy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematem najtrudniejszym i rozmowa najpoważniejsza związana była 
z przestrzeganiem pierwszego punktu Prawa. Bo punkt ten wymaga 
służby Bogu. Dla osób obojętnych religijnie, niezwiązanych z żadnym 
kościołem, to często jakiś kosmos, jakaś fikcja. A przecież na ten temat 
rozmawiać też trzeba. Wyjaśnić sobie, jak rozumieć słowa naszego 
Przyrzeczenia, jak je interpretować. W czasie naszego spotkania wiele 
sobie wyjaśniliśmy. Staraliśmy się wyjaśnić, że dla „niedowiarków” też 
jest miejsce w ZHP. Pod warunkiem, że są poszukujący, chcą rozumieć 
świat, że uważają, iż istnienie człowieka na świecie ma sens. Ale to 
kolejny temat do długich rozmów. Także z 15-latkami. Może także 
temat na nie jeden felieton.  
 
Harcerstwo jest organizacją, w której dobrowolnie przyjmujemy na 
siebie pewne obowiązki. Chcemy być lepszymi ludźmi. Świadomie 
stawiamy przed sobą trudne zadania – mówimy o stawianiu wyzwań. 
Tych wyzwań jest bardzo dużo. Tak na serio jest to także przekuwanie 
w czyn poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego. Z naszymi kur-
santami – przybocznymi powinno nam się to udać.  
 

hm. Adam Czetwertyński 

 

 

Podobnie jak większość nie jestem bezkrytyczny wobec działań Cho-
rągwi. Uważam, że często na tym szczeblu nie wykorzystujemy 
wszystkich szans wynikających z naszego potencjału, nie pozyskuje-
my tylu dotacji i grantów, ile byśmy mogli, nie zarządzamy tak efek-
tywnie i szybko, jak bym sobie życzył i wreszcie Chorągiew nie wspiera 
tak mocno hufców, jak tego potrzebują. 
 
W przeciwieństwie do większości, skubiąc trawkę ze swojego poletka, 
zmuszony jestem wsłuchiwać się w to, co w finansach Związku i Cho-
rągwi piszczy. Niestety ZHP jest zbyt „tanie”, tzn. ma zaniżoną składkę 
członkowską. Składkę, która nie wystarcza żadnemu szczeblowi struk-
tury na funkcjonowanie (wyjątek stanowi GK, która ze składek opłaca 
składki do WOSM i WAGGS) i zmusza każdy szczebel do poszukiwania 
środków gdzie indziej (drużyny i szczepy – DSCZ, hufce – wspólna 
HAL lub dodatkowe opłaty, chorągwie – dodatkowe opłaty). Patologią 
jest, że każda chorągiew pobiera poza należną jej częścią składki 
członkowskiej opłaty dodatkowe. O tym, że jesteśmy za tani, świadczą 
także składki członkowskie w naszych bratnich organizacjach, np.        
w ZHRze wynoszą one 120 zł rocznie (10 zł miesięcznie), czyli są dwui-
półkrotnie wyższe niż u nas. 

 
Jestem także świadomy, że wykonanie zadań Chorągwi i prowadzenie 
księgowości stowarzyszenia obracającego wieloma milionami złotych 
(najgorsze są te faktury za 5 zł ;) musi kosztować, że jest lepiej, niż było 
kiedyś (rozliczana jest dotacja letnia ze wszystkimi hufcami, zmniejszy-
ło się zatrudnienie itd.). Ba, wiem także, że wiele rzeczy, na które narze-
kam w Chorągwi, wynika z braku rąk do pracy (także tych etatowych, 
bo nie wszystko da się zrobić wolontariacko). 
 
Tekst Hebla, przynajmniej w jednej sprawie, jest jednak jak głos woła-
jącego (bynajmniej nie cielęcia) na puszczy. Instruktorzy pracujący w 
drużynach i szczepach (ci w hufcach, mają jedynie mgliste wyobraże-
nie) nie wiedzą, ile łącznie opłat zbiera chorągiew i na co je wydaje. 
Oczywiście gdybyśmy chcieli tej sprawy dociekać, to moglibyśmy 
studiować uważnie wielostronicowe dokumenty, takie jak budżet 
Chorągwi czy sprawozdanie finansowe. Chciałbym, żeby wszyscy 
mogli zobaczyć prostą grafikę, podsumowującą, ile się udało zebrać, ile 
kosztowało utrzymanie biura, ile księgowość (najlepiej z zaznacze-
niem, ile tysięcy faktur musieli zaksięgować), ile poszło na płace, a ile 
na pozostałe wydatki. Bez tego trudno będzie z poziomu drużyny           
i szczepu o zrozumienie sensu tych opłat. Głęboko wierzę, że doczeka-
my się i tej grafiki, podniesienia składki członkowskiej i oczywiście zli-
kwidowania opłat dodatkowych. 
 

phm. Marcin Jóźwiak „Polo”  
skarbnik hufca 
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Świat okiem Kamienia 

"Pieniądzom trzeba rozkazywać a nie służyć im" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 
phm. Jan Korkosz  

komendant szczepu 160 WDHiGZ  
 

Powiedzonka druha H 

źródło wiedzy. Nie tylko oszczędzalibyśmy pieniądze, kupując dokład-
nie tyle, ile nam trzeba, ale i czas na zastanawianie się ile czego jest 
nam potrzebne. Wyobraźmy sobie tę wygodę – pół zautomatyzowa-
ne planowanie i organizowanie biwaku po mniejszych cenach,               
a wszystko na podstawie średniej, o której uczyliśmy się w szkole pod-
stawowej. 
 
Pozostaje jeszcze kwestia, że teoretycznie takie podsumowanie zajmie 
nam dużo czasu, ale to nieprawda. Wystarczy już na etapie planowa-
nia założyć, że wszystko ma służyć podsumowaniu. Zapotrzebowanie 
wrzucimy wtedy do elegancko przygotowanego arkusza excel, zapla-
nowanego, tak by łatwo wyciągnąć z niego statystyki. A jeżeli nie ma-
my pomysłu na takowy, przecież od 2000 r. odbyło się już 320 biwa-
ków, 15 zlotów hufca, 16 Olszynek i grom innych imprez. Na pewno 
ktoś już ma dobry wzór arkusza zapotrzebowania, inna sytuacja jest 
statystycznie niemożliwa. Jeżeli podsumowanie uwzględnimy na eta-
pie planowania, będzie już z górki. My zrobiliśmy tak planując zlot i do 
raportu wystarczyło wpisać tylko kilka danych. Każdemu chętnemu 
takowy raport i wzory arkuszy chętnie podeślę. 
 
Po tym całym wywodzie apeluję do Was ludu pracujący: Zarządzajmy 
wiedzą! Dołączcie do ruchu ludzi, którym nieobojętne jest skuteczne 
działanie. Im lepiej zorganizujemy naszą pracę, tym mniej czasu musi-
my na nią poświęcić i możemy dokonać większych rzeczy. Zacznijmy 
zbierać informacje z myślą, że posłużą nam i naszym następcom. Zo-
stawmy ten świat ciut lepszym, niż go zastaliśmy. Ja przedstawiłem 
Wam dane z ostatnich 16 lat, ale nasz Hufiec ma ich 55, a ZHP ponad 
100! Tyle wiedzy się marnuje, nie pozwólmy na to.  
 

 
phm. Stanisław Matysiak 

namiestnik harcerski 
 

 

Podsumowania 

Przełom listopada i grudnia, jako że to końcówka roku, jest czasem 
podsumowań. Kończy się rok w kościele katolickim, później w naszych 
kalendarzach. Co roku zastanawiamy się, co zrobiliśmy dobrze, a co 
źle. I co roku podejmujemy nowe noworoczne postanowienia. O ich 
realizacji krążą już mity, bo stereotypowo co roku obiecujemy sobie to 
samo. Ale wracając do meritum – w tym felietonie miało być o podsu-
mowaniach.  
 
Zastanówmy się, czy tylko grudzień jest dla nas czasem podsumowa-
nia. No niekoniecznie. W skali hufca ja widzę na to jeszcze czas w lu-
tym (sumowanie kursów), marcu (po Olszynce), lipcu (oceniamy rok 
harcerski), sierpniu (obóz). A dla drużyn jest jeszcze na to czas po każ-
dej zbiórce, biwaku, rajdzie, obozie. I wychodzi na to, że co dzień po-
winniśmy coś podsumować. Powinniśmy, ale czy to robimy? Niestety 
nie i nawet nie wiemy, ile tracimy. Uzmysłowić nam to pomoże magia 
statystyki.  
 
Wyobraźmy sobie stosunkowo prosty problem, przed którym stanęli-
śmy organizując zlot hufca w 2015 r., mianowicie: Ile kilogramów pie-
rogów zamówić na obiad? Teoretycznie tyle, by było dobrze. Ale ile to 
dobrze? Ile zje zuch, ile harcerz, ile harcerz starszy, ile wędrownik, ile 
instruktor? A pieróg, pierogowi nierówny. My musieliśmy szacować na 
oko i ryzykować, więc przepłaciliśmy za te pierogi. A można tego było 
zdecydowanie uniknąć. 

Pozwolę sobie na krótkie wyliczenie. Nasz hufiec ma 55 lat. To daje 
kilkadziesiąt różnych zlotów: kilkugodzinnych, jedno-, dwu- i trzydnio-
wych. Skupmy się jednak tylko na krótszym okresie, gdy pojawiły się 
nowoczesne technologie, pozwalające nam w szybszy sposób anali-
zować dane, m. in. excel. I przyjmijmy, dla wygody obliczeń, że od roku 
2000 zaczynamy posługiwać się nim na co dzień. To daje nam możli-
wość zapisania na komputerach danych statystycznych z 15 zlotów 
hufca. To zdecydowanie wystarczająco, by przeanalizować dane             
i wyciągnąć wnioski, ile je statystyczny harcerz naszego hufca. Ilość 
zjedzonego jedzenia dzielimy przez liczbę jedzących – to proste. Te 
dane pozwoliłyby nam zaoszczędzić pieniądze na pierogach, a może    
i na workach na śmieci, papierze toaletowym itp. Zloty to jednak pikuś 
przy tym, co oferują nam wyniki analizy zakupów na biwaki.  
Aktualnie w hufcu mamy 10 środowisk harcerskich, bez NS. Liczba ta 
zmienia się, jak i ilość drużyn, jednak nie bawmy się w szczegóły. Za-
łóżmy że każde środowisko zorganizuje w ciągu roku 2 biwaki.16 lat x 
10 szczepów x 2 biwaki daje nam aż 320 biwaków. 320! Jakie to byłoby 
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Nikt chyba nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez choinki. 
A czy wiecie skąd się wzięła? Jaka jest historia tej najpopularniejszej 
ozdoby świątecznej? 

Choinka to ustrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), natu-
ralne lub sztuczne, pierwotnie wiązane z przedchrześcijańską tradycją 
ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie będące nieod-
łączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia. 

W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol 
życia i odradzania się, trwania i płodności. Jako drzewko bożonarodze-
niowe pojawiło się w XVI wieku.  Tradycja choinek narodziła się               
w Alzacji, gdzie wstawiano do domu drzewka i ubierano je ozdobami   
z papieru i jabłkami. Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin 
Luter, który zalecał spędzanie świąt w domowym zaciszu. Choinki 
więc szybko stały się popularne w protestanckich Niemczech. 

Nieco później obyczaj ten przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając 
go w krajach Europy Północnej i Środkowej. W XIX wieku choinka 
spopularyzowana została w Anglii i Francji, a potem w krajach Europy 
Południowej. Stała się w Europie najbardziej rozpoznawanym symbo-
lem świąt Bożego Narodzenia. 

Do Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX 
wieku i początkowo spotykana była jedynie w miastach. Stamtąd do-
piero zwyczaj ten przeniósł się na wieś, w większości wypierając trady-
cyjną polską ozdobę, jaką była podłaźniczka czy jemioła. 

Ubieranie choinki przyjęło się w domach katolickich, jednak nie od 
razu zostało zaaprobowane przez Kościół. Tradycja ta istniała już           
u pogan i miała charakter magicznego rytuału mającego zapewnić 
ludziom bezpieczeństwo, dostatek, zdrowie i szczęście. Dekoracje na 
choinkę były swego rodzaju talizmanem dla domu i chroniły go przed 
złymi duchami. 

Dawnymi tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi były ciastka, pier-
niczki (wypiekane często w kształcie serc), orzechy, małe, czerwone 
tzw. rajskie jabłuszka, własnoręcznie wykonywane w czasie adwentu 
ozdoby z bibuły, kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, słomy        
i źdźbeł traw, kłosów zbóż itp. Na gałązkach w wieczór wigilijny zapa-
lano świeczki i tzw. zimne ognie.  

Współcześnie, w zależności od kraju, ubiera się je nieco inaczej. Deko-
ruje się choinkę bombkami, cukierkami, papierowymi ozdobami (jak 
dawniej), srebrnymi i złotymi włosami anielskimi. W większości krajów 
drzewko ubiera wspólnie cała rodzina w dzień wigilijny. W krajach 
znajdujących się pod wpływem tradycji angielskiej i amerykańskiej 
drzewko ubiera się wcześniej. 

Świąteczna choinka Symbolika ozdób choinkowych, jak i samego drzewka, ma swe korze-
nie w tradycji ludowej: Choinkowe ozdoby świąteczne nigdy nie były 
przypadkowe. Dawniej na drzewku wieszano ciastka, orzechy, jabłka, 
kawałki opłatka, także ozdoby z papieru, czy słomy. Zawsze na gałąz-
kach umieszczano zapalone świeczki i zimne ognie. Niektóre z tych 
dekoracji są wieszane na drzewkach do dnia dzisiejszego. Każdy ele-
ment ma swoją własną symbolikę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwiazda Betlejemska, którą umieszczano na szczycie drzewka od 
ubiegłego wieku, miała pomagać w powrotach do domu z dalekich 
stron. Oświetlenie choinki broniło dostępu złym mocom, a także miało 
odwrócić nieżyczliwe spojrzenia ludzi (zły urok). W chrześcijańskiej 
symbolice religijnej wskazywało natomiast na Chrystusa, który według 
tych wierzeń miał być światłem dla pogan. Jabłka zawieszane na ga-
łązkach symbolizowały biblijny owoc, którym kuszeni byli przez Szata-
na Diabła Adam i Ewa. Później zastąpiono je małymi rajskimi jabłuszka-
mi. Pierwotnie zapewnić miały zdrowie i urodę. Jabłka mają zapewnić 
zdrowie i urodę, według wierzeń kościelnych symbolizują rajską ja-
błoń. Orzechy zawijane w sreberka nieść miały dobrobyt i siłę. Papiero-
we łańcuchy przypominały o zniewoleniu grzechem, ale np. w okre-
sach rozbiorów miały wymowę politycznych okowów. Zaś w ludowej 
tradycji niektórych regionów Polski uważano, że łańcuchy wzmacniają 
rodzinne więzi oraz chronią dom przed kłopotami. 

Dzwonki oznaczają dobre nowiny i radosne wydarzenia. Anioły mają 
opiekować się domem. Jemioła to symbol, który przybył do Polski          
z Anglii. Pod jemiołą całują się zakochani oraz skłócone ze sobą osoby. 
Pęk jemioły należy trzymać w domu do następnych świąt. Samo żywe 
drzewko stało się w chrześcijaństwie symbolem Chrystusa jako źródła 
życia. 

Do dzisiaj, w wigilijny wieczór pod choinką znajdują się prezenty, przy-
niesione, w zależności od regionu, przez Aniołka, Dzieciątko, Gwiazdkę, 
Gwiazdora lub Świętego Mikołaja. Jest to tradycja rzadko spotykana     
w innych krajach, gdzie, jeśli w ogóle jest taki zwyczaj, prezenty są 
ofiarowywane w Boże Narodzenie. W niektórych tradycjach samo 
drzewko bywa niespodzianką dla dzieci i gości. 

 
hm. Jacek Czajka 

źródło: 
Wikipedia – encyklopedia internetowa 
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Miesiące planowania, tygodnie szukania transportu, dni zbierania po-
trzebnych rzeczy. Wszystko tylko po to, żeby odbyć podróż swojego 
życia… 
 
…Tak chciałoby się rzec. Wiem jednak, że wyzwanie, jakiego się 
podjąłem, dla niektórych może być błahostką, w której uczestniczą 
trzy razy w miesiącu. Ale w końcu każdy jest inny. Każdy ma swoje 
własne doświadczenia, własną świadomość, własne lęki. Dlatego 
chciałbym, abyście patrzyli na ten artykuł-relację właśnie w ten 
sposób, daleki od osądów i porównań. Bo jakiż cel ma w tym przypad-
ku porównywanie się z innymi?  
 

Wszystko zaczęło się w maju tego roku. Intercamp 2016 – pierwsza od 
dłuższego czasu inicjatywa tego typu u nas w szczepie, która doszła do 
skutku. Dla niewtajemniczonych,  Intercamp jest dorocznym zlotem 
skautów z całej Europy. Co roku odbywa się on w innym kraju. Po-
jechaliśmy tam 8-osobowym patrolem, ale nikt z nas (no może poza 
patrolowym) nie wiedział, czym takie imprezy są.  
 
Wiązałem z tym wyjazdem ogromne obawy. Co to będzie? Tylu 
nowych ludzi? Jak z nimi rozmawiać? Czy dam sobie radę językowo? 
Czy mnie zaakceptują? Na szczęście wszystkie wątpliwości z jakiegoś 
dziwnego powodu malały wraz z kolejnymi aktywnościami. I wtedy 
dopiero zaczęły się dziać cuda… 
 
Teraz, z perspektywy czasu, zauważam w tym pewną prawidłowość. 
Im bardziej przestawałem się bać, że nie wkręcę się w atmosferę,            
o której tak dużo się wcześniej nasłuchałem, tym bardziej właśnie się    
w tę atmosferę wkręcałem. Niby głupia i oczywista zależność, nie?        
A jednak ludzie tak często dają się w taką pętlę zamknąć. 
 
Na zlocie w sposób naturalny wraz z atmosferą przyszli ludzie (bo         
w końcu kto tę atmosferę tworzy, jak nie ludzie). Nasz patrol szybko 
podzielił się na mniejsze ekipy. Każda z nich zaczęła zgarniać własnych 
znajomych. I w tym miejscu muszę podziękować Świętemu za to, że 
przyłączył się do mnie. Być może właśnie dzięki temu miałem wystar-
czająco odwagi, żeby się rozkręcić w pełni. Wkrótce nasza grupka 
rozszerzyła się o kilkoro nowych znajomych. Bardzo dobrze się ze 
sobą dogadywaliśmy, ale niestety szybko nadszedł czas rozstania. Ze 
smutkiem na twarzach pożegnaliśmy się i rozeszliśmy w swoje strony. 

I wtedy coś szepnęło mi do ucha: Będziesz żałować, jak tego nie 
zrobisz… Wkrótce potem byłem szczęśliwym posiadaczem danych, 
wystarczających do utrzymania kontaktu po zakończeniu zlotu. Rano 
wszyscy wsiedli w autokary i pomknęli do swoich miast i krajów.          
W Warszawie dodałem, kogo mogłem, do znajomych, z niektórymi 
zamieniałem kilka zdań i na tym się skończyło. Trzeba było wrócić do 
szarej rzeczywistości. 
 
Tu cała historia mogłaby się skończyć. Jednak pewnego zupełnie 
zwyczajnego dnia wyskakuje mi powiadomienie: Hey Kacper, How are 
you?. Nawet nie wiecie, jaką radość może komuś coś takiego sprawić.   
I tak już zostało. Kontakt nie jest może zbyt intensywny, ale jest stały.  
 
Lecz pewnego pięknego dnia przybiega do mnie mama z informacją, 
że listonosz przyniósł pocztę. Pierwszą reakcją było zdziwienie, no bo 
kto mógłby przysłać mi list? Czytam, a w treści zaproszenie do Niemiec 
na urodziny sygnowane przez nikogo innego, jak moją znajomą 
skautkę. Zdziwienie było ogromnie, ale decyzja została podjęta bez 
wahania: Jadę!. 

Nie chcę jednak relacjonować wszystkiego ze szczegółami, wolę 
pozostawić je w mojej sferze prywatnej. Chcę jednak napisać, że było 
to niezapomniane przeżycie. Człowiek zostaje wrzucony do 
środowiska pełnego obcych ludzi, mówiących obcym językiem, a na-
wet dialektami niezrozumiałymi dla samych Niemców. W takiej sy-
tuacji bardzo łatwo stać się wyrzutkiem, który urwał się gdzieś                  
z księżyca, szaleńca, który jechał 20 godzin autobusem, aby spędzić 
jeden dzień w towarzystwie jakiejś dalekiej znajomej. Tu przyszło 
jednak to samo poczucie, co na zlocie: Hej, przecież i tak robisz już coś 
szalonego, co ci szkodzi. Przecież widzisz tych ludzi pewnie ostatni raz 
w życiu. I tak właśnie spędziłem niesamowity dzień z niesamowicie 
otwartymi ludźmi w niesamowitej atmosferze. Nawet nie wiecie, jak 
ciężko było rozstawać się z osobami, których poznałem zaledwie kilka 
godzin wcześniej, już o samej znajomej i jej rodzinie nie wspominając. 
Moim zdaniem wniosek z tego taki, że życie daje nam ogromne możli-
wości, a w szczególności harcerze mają szanse zobaczyć to o wiele 
wyraźniej. Dlatego miejmy odwagę korzystać z tego pełnymi garści-
ami, nie dajmy się powstrzymać lękom. W szczególności, jeśli chodzi     
o kontakty z ludźmi, każdy z nich może być dla nas ogromnie 
wartościowy. A prawda jest taka, że zawsze lepiej uciekać od nadmiaru 
ludzi niż cierpieć samotnie z powodu ich braku. 
 
Z artykułem tym możesz zrobić, co tylko chcesz. Możesz uznać moje 
przemyślenia za oczywistość i zapomnieć o nim. Masz do tego, co już 
napisałem na początku, pełne prawo. Jeżeli jednak znacie kogoś, kto 
potrzebowałby takiego „kopniaka”, śmiało, nie wahajcie się, wiecie, co 
zrobić. Czasem nawet czymś tak drobnym możecie komuś zmienić 
życie na lepsze. 
 

ćw. Kacper Walczak 
Szczep 420 WDHiGZ 

 
PS Jeśli kiedykolwiek braliście się za pisanie relacji, to uważajcie, bo to 
niełatwa sztuka. Jak widać na powyższym przykładzie, może z niej 
wyjść coś zupełnie innego… 

Skauting, czyli tam i 

z powrotem 
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W dniach od 8 do 22 października 2016 roku już po raz trzeci harcerze 
ze środowisk: 161 WDH NS, 427 WDH NS i 255 WDH NS dzięki 
Zarządowi Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów w Warszawie oraz 
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyjechali na turnus 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy.  

W tym roku gościliśmy w Sanatorium „Zgoda” w Krynicy Zdrój.              
O nasze zdrowie codziennie dbał wspaniały personel, dlatego tak chęt-
nie braliśmy     udział w porannej gimnastyce, zabiegach leczniczych      
i relaksujących masażach. Popołudniami spacerowaliśmy po prze-
pięknej Krynicy i delektowaliśmy się smakiem tutejszych wód mineral-
nych. Krynica przywitała nas deszczowo, ale to nie zniechęciło nas do 
codziennych wędrówek po okolicy.     Podczas biwaku realizowaliśmy 
dwa zadania zespołowe: „Spotkanie z kulturą” oraz „Góry moje góry”. 

W ramach pierwszego zadania „Spotkanie z kulturą” zwiedzaliśmy 
Muzeum zabawek oraz     Muzeum Nikifora a także     uczestniczyliśmy 
w warsztatach przyrodniczych, florystycznych i decoupagu. Poz-
naliśmy najważniejsze miejsca, zabytki i postacie związane z     Krynicą 
podczas spaceru z przewodnikiem. Mieliśmy także okazję zobaczyć 
wieczorny pokaz fontann multimedialnych. Podczas biwaku wzięliśmy 
udział w trzech wycieczkach autokarowych do Starego Sącza, 
Muszyny i słowackich Koszyc. W Koszycach zwiedzaliśmy zabytkową 
starówkę oraz jeden z największych i najpiękniejszych ogrodów zoo-
logicznych w Europie. 

 

 

Krynica Zdrój Podczas drugiego zadania zespołowego „Góry moje góry” wzięliśmy 
udział w koncercie kapeli góralskiej, która swoją muzyką porwała nas 
do tańca. Uczestniczyliśmy w wycieczkach krajoznawczych min. udal-
iśmy się     kolejką linową na Górę Parkową oraz nowoczesną kolejką 
gondolową na Jaworzynę Krynicką. Stamtąd podziwialiśmy prze-
piękną jesienną panoramę Beskidów. Najwięksi śmiałkowie postan-
owili wejść ponownie na Górę Parkową, aby skosztować wodę ze 
„źródełka miłości”. W ramach zadania „Góry moje góry”     udaliśmy się 
także wraz z przewodnikiem na pieszą wędrówkę do Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego „Łuczakówka”. Pod okiem instruktorów 
rozwijaliśmy także swoje umiejętności nordic walkingu w Parku Słot-
wińskim. 

Wieczorami spotykaliśmy się podczas kominków, gdzie uczyliśmy się 
nowych piosenek, pląsów i prezentowaliśmy kalendarze drużyn 
wykonane w ciągu dnia. Jednym słowem nie było czasu na nudę! 

Ale to nie wszystko! 

Nie byłoby biwaku bez dyskotek. Bawiliśmy się wspaniale a wspólna 
zabawa stała się okazją do nawiązania nowych przyjaźni.   

Dwa tygodnie minęły bardzo szybko, jednak Krynica na długo 
pozostanie w naszych wspomnieniach. 

Dziękujemy osobom o wielkim sercu bez których biwak by się nie od-
był, a przede wszystkim Fundacji Ochrony Zdrowia   Inwalidów z War-
szawy na czele z Panią Prezes dr Grażyną Andrzejewską Sroczyńską       
i  Panem Wiceprezesem Kazimierzem  Kuciem, która ufundowała 
nam    dwu tygodniowy pobyt w Krynicy Zdrój a także dziękujemy 
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Panu Generałowi Miec-
zysławowi Gocułowi, który zapewnił nam bezpłatny i komfortowy 
transport. 

Dziękujemy dh Adam Sikoniowi, który zorganizował biwak, zaplan-
ował nam wszystkie atrakcje, których bez niego byśmy nie zobaczyli. 
Wszystkie te miejsca i wspaniałe chwile na długo pozostaną w naszych 
sercach. 

Wierzymy, że uda nam się kiedyś usiąść ponownie   „…przy wspólnym 
ogniu, w inną noc …”,a więc „…do zobaczenia   

 

 

Lidia Skiba Silva 
drużynowa 255 WDH NS 
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PP - Przemyślenia Piotra 

O specjalności i o szczepie 

Niedawno nasz szczep, noszący numer 296, zmienił swoją nazwę. 
Ponieważ wiele osób mnie o to pytało, chciałbym odpowiedzieć, dla-
czego uważam formułę szczepu wodnego za bardziej rozwojową.  

Formuła, jaką nasz szczep działał przez ostatnie kilkanaście lat, moim 
zdaniem wyczerpała się. Dowodem na to jest zatrważający fakt, że 
aktualnie jedynym instruktorem tego szczepu jestem ja. Coś w pew-
nym momencie przestało grać. Ludzie zaczęli odchodzić, co jest natu-
ralne, ale nie w takim tempie. Nie było niczego, co nas spajało. 

Nie wiem, jak było kiedyś. Piszę o ostatnich czterech latach, gdy obser-
wowałem agonię starej formuły Szczepu 296. 

I nagle stało się. Została drużyna i gromada. Bez starszyzny, która pod-
trzymałaby tradycję szczepu. Kto nam opowie o pierwszym komen-
dancie 296? O biwakach, obozach, o tradycjach? Nikt nie przekazał 
nam wiedzy o naszej przeszłości. Nie było woli organizacji biwaków 
szczepu, gdzie moglibyśmy ją poznawać. Tradycja została zatracona. 

I w ostatnich latach równolegle powstawały nowe tradycje – wodne. 
Kilkuosobowa drużyna przekształciła się w krótkim czasie w ponad 40-
osobowy zespół. Wykształciła nowe zwyczaje. Powód jest prosty – nie 
znałem i dalej nie znam tradycji mojego szczepu. Nie miałem jej okazji 
poznać, bo dołączyłem późno, gdy szczep dogorywał, gdy nie było już 
obozów, gdy nie było już biwaków, gdy nie było już starszyzny…  

Naturalnie zacząłem więc tworzyć inną tradycję. Tradycję żeglarską. 
Zaczęliśmy pozyskiwać sprzęt, miejsce i kontakty, jeździć na swoje 
obozy, poznawać inne drużyny. 

W tej chwili szczep w trzech czwartych składa się z harcerzy-żeglarzy.   
I zamierzamy szczepem iść w tę stronę, na co zgodę wyraziła Rada 
Szczepu w styczniu 2016 r. Uznaliśmy wspólnie, że stara formuła się 
nie sprawdziła, więc może warto spróbować działać w inny sposób.  

Moim zdaniem żeglarstwo jest tym, co idealnie uzupełnia harcerstwo. 
Do lat kilkunastu bieganie po lesie jest świetne, ale potem to nie wy-
starcza, bo harcerstwo nie jest i nie powinno być hobby. Hobby nato-

miast może być żeglarstwo. Dla harcerza w drużynie starszoharcerskiej 
lub wędrowniczej bardzo atrakcyjne mogą być regaty, remonty, szko-
lenia, czy rejsy morskie. Zmaganie się w żywiołem, jakim jest morze, 
może być dla każdego wędrownika wyczynem i najprawdziwszą przy-
godą. Żeglarstwo więc posiada świetne formy pracy, które kształtują 
charakter i co najważniejsze – spajają grupę. Nie każdy będzie harce-
rzem-żeglarzem, jak nie każdy będzie harcerzem. Ale najczęściej           
w drużynie wodnej zostają pasjonaci przez wiele, wiele lat. Czasem 
nawet zbyt długo. 

Formuła szczepu zmieniła się i teraz będziemy dążyć do tego, aby roz-
wijać się żeglarsko. Nie oznacza to odejścia od starych tradycji. Wiele 
tradycji, takich jak na przykład uczestniczenie w rajdzie Palmiry, zamie-
rzamy dalej kultywować. Nie będziemy naciskać ani zmuszać nikogo 
do zmiany munduru czy barw. Tak jak drużyna wodna funkcjonowała 
w szczepie lądowym, tak nie widzimy przeszkód, by lądowa gromada 
zuchowa działała w szczepie wodnym. Ewolucja, nie rewolucja, a jej 
pierwszym krokiem była właśnie zmiana nazwy. 

 

pwd. Piotr Michalak HO 

 

Święto szczepu 288 WDHiGZ 

im. Kornela Makuszyńskiego 
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Sztandary Hufca (9)  

1. DANE HISTORYCZNE 

Nadanie imienia i wręczenie sztandaru miało miejsce 13 grudnia1997r. 
w Szkole Podstawowej nr.215 im. Piotra Wysockiego, przy ul. Kwatery 
Głównej 13 w Warszawie. Sztandar powstał na bazie  nie używanego 
sztandaru, nie istniejącego szczepu 142 WDHiZ. Szczep otrzymał imię   
i sztandar po zakończeniu kampanii bohater. Został on wręczony na 
ręce Komendanta szczepu phm. Marka Medyńskiego przez Komen-
danta Hufca hm. Krzysztofa Bąbla w obecności Honorowego Komen-
danta Hufca hm. Stefana Romanowskiego.  Uroczystość miała miejsce 
podczas uroczystej zbiórki szczepu ,  w obecności  zaproszonych go-
ści: byłych instruktorów i harcerzy szczepu. 

 

2. DANE TECHNICZNE 

Płachta o wymiarach 100 x 100 cm. , haftowana na jedwabiu, obszyta 
z trzech stron srebrnymi frędzlami.  Drzewce dwudzielne, wykonane    
z ciemnego drzewa o długości 250 mm. Nasada  jest odrębną częścią    
i stanowi stalową lilijkę. 
 
Treść na sztandarze  - strona prawa - kolor czerwony, po środku orzeł 
w koronie, haftowany złotą i srebrną nicią. Bez napisów. 
Treść na sztandarze  - strona lewa – kolor zielony, po środku krzyż 
harcerski, haftowany srebrną nicią, nad krzyżem napis prostopadły do 
drzewca - "Związek Harcerstwa Polskiego", niżej "Hufiec Warszawa 
Praga Południe". Pod krzyżem napis analogicznie jak nad krzyżem – 
„Szczep 288 WDH-Z im. Kornela Makuszyńskiego”   
 

 3. UŻYTKOWANIE 

Sztandar  jest używany podczas uroczystości szczepowych, hufco-
wych a także szkolnych i kościelnych. Sztandar jest zewidencjonowa-
ny przez Chorągiew Stołeczną. Przechowywany  w harcówce szczepu, 
na honorowym miejscu,  przymocowany do ściany za pomocą odpo-
wiednich skórzanych pasków.  
 
4. KONTAKT 

Osobą odpowiedzialną za sztandar jest phm. Joanna Stefaniak - ko-
mendantka szczepu 288 WDHiGZ. 
E-mail do kontaktu w sprawie sztandaru 
joanna.stefaniak@pragapoludnie.zhp.pl  

 

Zespół Historyczny Hufca 

Sztandar Szczepu 288  Warszawskich Drużyn Harcerskich            

i Gromad Zuchowych im. Kornela Makuszyńskiego 

Szczep 288 WDHiGZ powstał w styczniu 1966 roku ale na wybranie 
bohatera i otrzymanie sztandaru  przyszło czekać aż trzydzieści jeden 
lat. 13 grudnia  1997 roku, za  komendantury  phm. Marka Medyńskie-
go szczep otrzymał imię Kornela Makuszyńskiego – wspaniałego pisa-
rza i poety, wielkiego przyjaciela dzieci. Sztandar wręczył komendant 
hufca hm. Krzysztof Bąbel, w obecności Honorowego Komendanta 
hm. PL. Stefana Romanowskiego. Dzień 13 grudnia został uznany 
Świętem Szczepu i jest co roku uroczyście obchodzony.  
 
W tym roku również. Uroczysta zbiórka świąteczna odbędzie się 11 
grudnia w Centrum Promocji Kultury Pragi przy ul. Podskarbińskiej 2,   
o godz. 11.00. 
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i sympatyków szczepu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy święta 
Krąg Instruktorów Szczepu „Góra 288”. 
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„STRUCTUM” 

Nie sądziłam, że w moim harcerskim życiu może spotkać mnie jeszcze 
coś tak pozytywnego. Stało się – wzięłam udział w III edycji kursu po-
dharcmistrzowskiego „Structum”, zorganizowanej przez Łódzką 
Chorągwianą Szkołę Instruktorską „Osnowa”.  

Sama decyzja o kursie poza Chorągwią Stołeczną zrodziła w mojej 
głowie wiele pytań. Czy sobie poradzę, czy sprostam zadaniom, czy 
nie przerażę się ilością zajęć, czy poznam ciekawych ludzi, czy coś 
nowego mnie zaskoczy? To tylko kilka z pytań jakie sobie zadawałam. 
Dzisiaj, już po kursie wiem, że lepszej decyzji podjąć nie mogłam. Nie 
sądziłam, że w tak krótkim czasie (kurs odbył się w dniach 10-15 listo-
pada 2016 r.) można z człowieka wydobyć na światło dzienne tyle 
różnych emocji. Był śmiech, łzy, złość, przerażenie, nostalgia, ale 
przede wszystkim ciepło i pozytywna energia, która płynęła od tych 
wszystkich ludzi, których w tym czasie poznałam.  

Przypomina mi się sam początek kursu, kiedy w jednej z sali wszyscy 
siedzieliśmy razem. Kilka osób gdzieś tam się znało, ja byłam z Karoliną  
i Mateuszem  a jednak byliśmy jacyś niepewni. Wszyscy zaczęli uciekać 
w swoje telefony komórkowe. Lekko rzucone „cześć” do wszystkich       
i tylko na tyle było mnie wtedy stać. Zakłopotanie, ale tak naprawdę do 
dzisiaj nie mam pojęcia, czym wywołane. Nowe miejsce, inne miasto, 
nieznani mi kompletnie ludzie, to absurdalne, przecież są to elementy 
mojego życia, które lubię. A jednak coś wtedy mnie sparaliżowało           
i myślami nadal byłam w Warszawie. Na szczęście nie trwało to długo    
i niebawem znaleźliśmy nić porozumienia, która z minuty na minutę 
pozytywnie wzrastała.  

 

To było sześć dni, które dało mi dużego kopa do dalszej pracy harcer-
skiej. Otworzyło mi głowę na nowe pomysły, ułożyło mi całą masę 
informacji w odpowiednie szufladki. Zajęcia były prowadzone przez 
fantastycznych ludzi, których nie sposób nie wymienić. Komendantka 
hm. Agnieszka Klein – bardzo ciepła osoba, zawsze pomocna, mama 
trzymiesięcznego Kacperka. Hm. Artur Grendzicki – człowiek z pasją 
do szkolenia innych, przyjemny, ujmujący głos, którego ciągle można 
słuchać, pełen różnych pomysłów. Hm. Katarzyna Wybrańska – 
kobieta ze świetnych pedagogicznym doświadczeniem o bardzo miłej  
aparycji. Hm. Joanna Proszek – wiecznie uśmiechnięta, dobry 
szkoleniowiec, dzięki niej zajęcia z dokumentacji nie były takie 
straszne, a nawet potrafiły zaciekawić. Hm. Bartłomiej Szczepaniak - 
pasjonat w dziedzinie pracy zagranicznej, fachowiec w każdym calu.  

 

Przylądek Skakara Kadra to tylko połowa plusów tego kursu, druga połowa to rewelacyjni 
ludzie z różnych zakątków Polski a nawet ze Szkocji. Podczas kursu 
pracowaliśmy w trzech zastępach. Nieskromnie powiem, że należałam 
do jedynego w swoim rodzaju, najlepszego zastępu „Zielone stokrotki 
proszę”. Na czele stała super zastępowa Natalia Stępniak, której zdanie 
było najważniejsze. Członkami zastępu byli: Agnieszka Pokrzywińska, 
Przemysław Janczuk, Patrycja Cholewińska i Adam Knop. No i ja. Dużo 
czasu spędzaliśmy razem, a tym samym dużo się dzieliliśmy radami, 
ciepłym słowem, doświadczeniami. Nikt nigdy nie podnosił na nikogo 
głosu ani niepotrzebnie nie krytykował, wspólnie się wspieraliśmy. 
Nawet gdy byliśmy bardzo zmęczeni, staraliśmy się wszystko obracać 
w śmiech. Nazwa zastępu niosła za sobą przesłanie – cel naszej 
wspólnej grupy, czyli dbanie o ekologię. Chyba żaden z zastępów tak 
nie walczył o swoje jak my. Robiliśmy wszystko, by na makiecie, którą 
budowaliśmy codziennie wieczorem na podsumowanie dnia, wy-
budować w końcu wspaniałe wiatraki. Reszta zastępów nie chciała się 
na to zgodzić, ale my byliśmy zdeterminowani i w końcu postawiliśmy 
na swoim. Wiatraki powstały! Za pozwoleniem naszej komendantki 
udało się je wykonać ostatniej nocy. Był to nasz sukces! Tak się ze sobą 
zżyliśmy, że postanowiliśmy kontynuować naszą znajomość. Postan-
owiliśmy spotykać się do końca świata i jeden dzień dłużej.  

Na kursie były jeszcze dwa inne zastępy. Skład pierwszego: Klaudia 
Kamińska ”Grażynka” (Łódź Górna), Jędrzej Kubala (Kraków- 
Podgórze), Aleksandra Jędryka (Łask), Paweł Holewa (Ziemi 
Wałbrzyskiej), Karolina Kubicka (Warszawa Praga-Południe), Mateusz 
Kowalczyk (Warszawa Praga-Południe).  Drugi zastęp tworzyli: Urszula 
Wybrańska (Konstantynów), Daniela Tratwal (Gdynia), Karolina 
Szczepaniak (Pabianice), Ilona Znajmiecka (Łódź Górna), Bartek 
Nowicki (Sierpc), Marta Kuczewska (Pruszków). 

Na koniec chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom za tak 
fantastyczne, wspólne chwile spędzone na kursie. Życzę Wam 
wszystkim jak i sobie żebyśmy w niedalekiej przyszłości mogli się 
znowu spotkać i przeżyć kolejne niezapomniane momenty na naszej 
harcerskiej drodze.  

Do zobaczenia!  

 pwd. Marta Czajka  
drużynowa 288 WGZ „Tuptusie” i „Dreptusie”  

 
 
 

P.S. W nawiasach nazwy hufców, z których pochodzili kursanci. 
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Dekoracje świąteczne to element wyjątkowej, świątecznej atmosfery. 
Boże Narodzenie to nie tylko przystrojona choinka i szopki, ale i stroiki, 
własnoręcznie wykonane dekoracje, ozdobiony stół... Do tego zapach 
świątecznych potraw, pierniczków - wystarczy, że zamkniemy oczy       
i w jedną chwilę możemy przenieść się do świątecznej krainy. 

 

Ozdoby choinkowe z patyczków 

Potrzebne będą: patyczki po lodach, farby plakatowe, pianka samo-
przylepna, filc - różne kolory, klej w pistolecie, oczka samoprzylepne, 
serwetki, makaron, druciki, cekiny, koraliki. 

Wykonanie: Najpierw farbami plakatowymi malujemy patyczki na 
różne kolory. Następnie, według własnej fantazji, ozdabiamy je za po-
mocą drucików, cekinów, koralików, makaronu i innych przygo-
towanych akcesoriów. Możemy zrobić wszystko, o czym tylko 
marzymy: bałwany, renifery, lalki, Mikołaje itp.  

Bombka ze sznurka 

Potrzebne będą: balon, sznurek zwykły lub inny materiał, np. kordonek 
klej – vikol, miseczka na klej, brokat sypki. 

Wykonanie: Musimy nadmuchać balon do wielkości, jakiej chcemy        
i zawiązujemy go. Końcówkę sznurka smarujemy klejem i przyklejamy 
u góry. Nasączonym klejem sznurkiem owijamy balon. Można 
oprószyć go delikatnie sypkim brokatem. Balon zostawiamy na kilka 
godzin najlepiej w ciepłym miejscu do wyschnięcia. Gdy bombka 
wyschnie, przebijamy balon i wyjmujemy go ze środka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała   
pwd. Marta Czajka 

 drużynowa 288 WGZ "Tuptusie"  
i 288 WGZ "Dreptusie" 

ObCZAJ to! 

Na początku tego roku harcerskiego ZHP zmienił system ewidencji. 
Miało być lepiej. Jest, jak jest. Choć o tym, jak z niego korzystać, pisa-
łem w biuletynie, są też informacje w strefie instruktorskiej na stronie 
hufca, wciąż dostaję nowe pytania. Postanowiłem więc jeszcze raz 
napisać o ewidencji w tym artykule. 

System Ewidencji Harcerskiej jest ogólnopolską bazą danych człon-
ków ZHP. Z jednej strony jest podstawą do naliczania składki, z drugiej 
jest podstawą do uznania, że osoba do niej wpisana ma prawa członka 
organizacji, w tym do ubezpieczenia. Dbanie o aktualność danych 
zgodnie z  odpowiednimi przepisami ZHP jest obowiązkiem kierujące-
go jednostką, do której dane osoby należą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System w nowej wersji ma ładniejszy wygląd, wygodniejszy dostęp do 
dodawania oraz usuwania osób. W wyszukiwarce można wyszukiwać 
osoby po numerze karty, przez co niepotrzebne jest zbieranie przez 
organizatorów imprez numerów PESEL dla weryfikacji. Dzięki możli-
wości otwierania edycji danej osoby w nowej karcie można sprawdzić 
potrzebne dane w innym miejscu. Ewidencja także działa szybciej niż 
poprzednia. Zmienił się również sposób logowania i generowania 
hasła, co z powodu niewiedzy części instruktorów sprawia teraz pro-
blemy, ale wyklucza szukanie hasła przekazanego przy utworzeniu 
konta administratora. Trzeba jednak zacząć od posiadania służbowe-
go adresu e-mail i nie jest to nasz hufcowy adres.   

Do korzystania z ewidencji potrzebne jest konto w ramach usługi Offi-
ce 365, którą posiada Główna Kwatera i część chorągwi. Konto można 
założyć korzystając ze wskazówek na stronie aktywacja.zhp.net.pl, 
następnie o fakcie posiadania właściwego adresu należy powiadomić 
mnie, bym mógł go dopisać do profilu. Jeżeli nie macie adresu hufco-
wego, to wspomnijcie o tym, a dopiszę was do biuletynu. Na wasze 
nowe konto możecie logować się przez stronę poczta.zhp.net.pl. 

Jeśli chodzi o dostęp do ewidencji, to dalej wymaga zmieniana hasła 
raz na miesiąc (10 znaków w tym małe, duże litery, cyfry, znaki specjal-
ne), tym razem robi się to za pomocą kodu wysyłanego na waszego 
maila. Jeszcze wspomnę, że loginem nie jest już PESEL, a numer karty 
członkowskiej.  Teraz można korzystać z ewidencji.  

O tym, jak używać ewidencji, można by napisać jeszcze dużo, tworząc 
tym samym instrukcję, ale taka już istnieje. Możecie ją przeczytać klika-
jąc w link znajdujący się na dole strony ewidencji, do czego zachęcam. 

 
pwd. Bogdan Ciechomski 
administrator lokalny SEH 

Nowa ewidencja 
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W tym roku nasz hufiec będzie prowadził sztab pod-
czas 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy, który odbędzie się 15 stycznia 2017 r.   

 
Zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w zbiórce i zgłoszenia się 
jako wolontariusze! Mamy do rozdania 80 identyfikatorów.   
Zgłoszenia od 25 listopada do 8 grudnia 2016 r. na adres e-mail:  
sztab@pragapoludnie.zhp.pl 
 
Reszta informacji zostanie przesłana w wiadomości zwrotnej. 
Dzieci poniżej 16 roku życia muszą mieć dorosłego opiekuna podczas 
kwesty. 
   
 

Komendanci szczepów, drużynowi! 

   
Bardzo proszę o przekazanie tych informacji   (mailowo, fan page 
szczepu, strona szczepu) do zuchów, harcerzy oraz przede                 
wszystkim rodziców! Zachęcam Was do wzięcia czynnego udziału      
w tej akcji  i pokazania, że jako hufiec jesteśmy w stanie robić razem 
wielkie rzeczy!   
Jeżeli macie znajomych, rodzinę lub sami też chcecie się zaangażo-
wać w tworzenie sztabu bądź kwestę, także zapraszamy!!   
   
W razie jakichkolwiek pytań piszcie! 
julita.przesmycka@32.waw.pl  /  agata.plewa@32.waw.pl 
 

 
pwd. Julita Przesmycka HO 

Szef Sztabu   
 
 
 
 
 

W dniu 6 grudnia 2016 roku odbędzie się spotkanie wigilijne kadry 
hufca. Informacje dotyczące miejsca i godziny spotkania znajdują się 
w załączonym zaproszeniu.   
 
W programie: 
- Słowo Świąteczne wygłoszone przez Ks. Kapelana,   
- Składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, 
- Wizyta Św. Mikołaja   
- Służba "List do Św. Mikołaja" organizowana przez 211 WDSH "Potok" 

 

 

Na czym to wszystko polega?   
 

Harcerze starsi 01.12.2016 roku zorganizują warsztaty z tradycji świą-
tecznych dla dzieci z domu dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej, gdzie 
wspólnie stworzą listy do św. Mikołaja. Na wigilii Rady Szczepów/
Namiestnictw/Zespołów wylosują po jednym liście i zrealizują marze-
nie zapisane w dziecięcej korespondencji. 

 
- Wspólne Kolędowanie i Karaoke z s. Jordaną z Namiestnictwa NS, 
- Rozmowy przy przygotowanym wigilijnym poczęstunku,   
 
Pozdrawiam serdecznie i przypominam zgłoszenia drogą mailową do 
1 grudnia 2016 roku (w celu potwierdzenia ilości uczestników).   
 
Do zobaczenia!  
 

 

  

pwd. Katarzyna Mamak    
Członek zespołu Programowego Hufca   

 

Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 
Mikołajki w duchu służby 

dziecku 
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KROPKI ZIELONE 

Nie malujcie Matki Bożej w stajence betle-
jemskiej 
stale tylko na niebiesko i różowo 
z niebieskimi oczami 
ni to ni owo 
 
Tyle było wtedy w Betlejem złotego nieba 
aniołów białych w oknie 
pstrokatych pastuszków za progiem 
 
Założę się, że ktoś świece zapalił 
przed brązowym żłóbkiem 
jak czerwoną lampkę przed Bogiem 
 
Osiołek podskakiwał na czarnych kopyt-
kach 
wół seplenił w fioletowym cieniu 
święty Józef rudych proroków kąpał 
w srebrnym strumieniu 
 
- Nim Ci Mamusiu - myślał Jezus -    
kupią koronę 
lepiej Ci w zwykłej szarej bluzce 
w kropki zielone 

 
DLACZEGO JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZE-
NIA? 
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na 
niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana 
Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać 

 
 
PASTORAŁKA 
Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko Turo-
niem,    
Kożuch plecy mu grzeje, gwiazda nad 
łbem płonie.    
 
Dobrze być kolędnikiem, ale tylko Królem,    
Ma koronę z pozłotki, ojcowską koszulę.    
 
Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko Anio-
łem,    
Dźwigać skrzydła puchate, z drutu aureo-
lę.    
 
Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko kukieł-
ką,    
Mróz zaskwierczy – dać susa w stajenne 
ciepełko.    
 
Dobrze być kolędnikiem, lecz najlepiej 
kosem,    
Ofuknąć swym świergotem groźną śmierci 
kosę...    
 

WIGILIA 
Już wzdychał na myśl o Bożym Narodze-
niu 
o tym jak naprawdę było 
zaczął się modlić do świętej rewolucji w 
Betlejem 
od której liczymy czas 
kiedy znów zaczął merdać puszysty ogon 
tradycji 
wprosiła się choinka za osiemdziesiąt zło-
tych 
elegancko ubrana 
mlaskały kluski z makiem 
kura po wigilii spieszyła na rosół 
potem milczenie większe niż żal 
i już na gwiazdkę stuprocentowy szalik 
przytulny jak kotka 
żeby się nie ubierać za cienko 
i nie kasłać za grubo 
zdrzemnął się na dwóch fotelach 
wydawało mu się że słowo ciałem się stało 
- i mieszkało poza nami 
nawet usłyszał że za oknem przyszedł Pan 
Jezus 
prosty jak kościół z jedną tylko malwą 
obdarty ze śniegu i polskich kolęd 
za wcześnie za późno nie w porę 
nacisnął dzwonek, dzwonek był nieczyn-
ny    
 
MAMUSIA 
Święty Józef załamał ręce, 
denerwują się w niebie święci, 
teraz idą już nie Trzej Mędrcy, 
lecz uczeni, doktorzy, docenci 
 
Teraz wszystko całkiem inaczej, 
to, co stare, odeszło, minęło, 
zamiast złota niosą dolary, 
zamiast kadzidła --- komputer, 
zamiast mirry --- video 
 
--- Ach te czasy --- myśli Pan Jezus --- 
nawet gwiazda trochę zwariowała 
ale nic się już nie zawali, 
bo wciąż mamusia ta sama. 
 
WIERSZ DLA DZIECI O MĘDRCACH 
przybyli mędrcy 
plackiem padli 
złożyli dary 
odjechali 
 
wół miał pretensje: 
powinni zaraz wziąć Jezusa 
ukryć 
ratować Go przed wrogiem 
przed panem diabłem i Herodem 
 
Kasprze Melchiorze Baltazarze 
wół dyskutował tupał szurał 
 
puknij się w głowę rzekł osiołek 
bo przecież Matka Boska czuwa 

Kącik Poezji 
ks. Jan Jakub Twardowski  

(1915-2006) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodził się 1 czerwca 1915 roku  w War-
szawie – polski ksiądz rzymskokatolicki, 
prałat honorowy Jego Świątobliwości,  
poeta, przedstawiciel współczesnej liry-
ki religijnej. To z jego wiersza pochodzi 
zdanie: Śpieszmy się kochać ludzi - tak 
szybko odchodzą. Liryka księdza Twar-
dowskiego traktuje zarówno o Bogu , 
jak i o ludziach i ich problemach.  Wier-
sze jego często mają charakter modli-
tewny np. słowa: Boże po stokroć Świę-
ty , Mocny i uśmiechnięty. 
 
W latach 1933-1935 współredagował 
międzyszkolne pismo młodzieży gimna-
zjalnej „Kuźnia Młodych”, gdzie piasto-
wał funkcję redaktora działu literackie-
go. Na łamach tej gazetki miał miejsce 
jego debiut poetycki i prozatorski.         
W 1937 ukazał się pierwszy tomik jego 
wierszy pt. Powrót Andersena. 
Studiował polonistykę na  Uniwersyte-
cie Warszawskim. W roku 1939 uzyskał 
absolutorium, a w 1947 obronił pracę 
magisterską.  
W czasie II wojny światowej był żołnie-
rzem Armii Krajowej, uczestniczył          
w powstaniu warszawskim. Wskutek 
przeżyć wojennych, w tym zniszczenia 
jego domu rodzinnego, w 1943 posta-
nowił zostać   księdzem. W trakcie    
wojny w marcu 1945 zaczął naukę         
w tajnym Seminarium Duchownym       
w Warszawie.  Święcenia kapłański 
przyjął 4 lipca 1948 roku. 
 
Zmarł 18 stycznia 2006 roku w Warsza-
wie. Pochowany został w krypcie dla 
zasłużonych w   Świątyni  Opatrzności 
Bożej, zgodnie z życzeniem pryma-
sa Polski kardynała  Józefa Glempa,        
a wbrew jego ostatniej woli             
(chciał być pochowany na warszaw-
skich Powązkach). 

hm. Jacek Czajka 
 
źródło: 
Wikipedia – encyklopedia internetowa 



 

 

Nr 19  Styczeń 2016 

Praski Świerszcz Nr 28 Grudzień 2016  

Strona  16 

Betlejemskie Światło Pokoju 
 
Już niedługo po raz 26 harcerze i harcerki będą mogli zostać strażni-
kami światła. W tym roku BŚP podróżuje pod hasłem „Odważnie 
twórzmy pokój”. 
 
Po raz kolejny w Zakopanym odbędzie się Betlejemski Zlot. W dniach 
9-10 grudnia harcerze i harcerki z całej polski przyjadą do Zakopane-
go. Harcerzy i harcerek oczekując na przybycie Betlejemskiego Świa-
tła Pokoju do Polski będą mieli okazje wziąć udział grze miejskiej, 
warsztatach duchowych, koncertach oraz  ognisku. 
 
Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 30 listopada poda adresem 
http://swiatlo.zhp.pl/rejestracja/ 
 
W naszym hufcu podróż Betlejemskiego Światła Pokoju koordynować 
będzie pwd Jan Śmiechowski który na bieżąco będzie prosić szczepy 
o pełnienie służby. Wstępny grafik imprez powstanie na początku 
grudnia więc bądźcie czujni. 
 
 
 

Opracowała: 
phm. Anna Bodzińska  

31 WDHiGZ 
 

(NIE)KONFERENCJA 
 
Chorągiew Stołeczna ZHP zaprasza was na tegoroczną (nie)
konferencję specjalnościową, czyli "Jak korzystać z elementów spe-
cjalności w niespecjalnościowej drużynie zuchowej, harcerskiej, star-
szoharcerskiej lub wędrowniczej?". 
        
Członkowie zespołu specjalnościowego chorągwi przygotowali dla 
was kilka elementów i atrakcji, aby jak najbardziej przybliżyć wam 
idee specjalności. 
 
Wydarzenie odbędzie się 3 grudnia od godziny 10 i potrwa tyle ile 
trzeba. Miejsce poznacie po zgłoszeniu się. Koszt to jedyne 19.99, lub 
kwestia dogadania się z organizatorami. Zgłoszenia na:  
niekonferencja2016.zgloszenia24.pl 
 
 
 
Wigilia Namiestnictwa NS 
 
14 grudnia 2016r (wtorek), o godz.18.00, w Zespole Szkół Specjalnych 
nr.91, przy ul. Weterynaryjnej 3 odbędzie się wigilia instruktorów na-
miestnictwa NS, na która serdecznie zaprasza Namiestnik i Rada Na-
miestnictwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół redakcyjny: 
 
- hm. Róża Karwecka 
- hm. Jacek Czajka 
- hm. Adam Czetwertyński 
- phm. Jan Korkosz 
- phm. Stanisław Matysiak 
- pwd. Marta Czajka 
- Kacper Walczak 
 

Kontakt z redakcją: 
 
hm. Jacek Czajka 
tel. 605 229 279 
email: jacek288@onet.eu 

Co nas czeka w najbliższym 

czasie? 


