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Nowe trzy lata „Praskiego Świerszcza”

Kiedy trzy lata temu na spotkaniu zespołu historycznego omawialiśmy plan pracy na najbliższy rok, dh. Róża Karwecka zaproponowała jako jedno z naszych zadań wznowienie wydawania „Praskiego Świerszcza”, pisma naszego hufca. Pomysł
zaakceptowaliśmy niemalże jednogłośnie. Samoczynnie powstała redakcja pisma. Adam Czetwertyński zgodził się na
korektę i redagowanie tekstów, Róża Karwecka obiecała pisać na tematy zuchowe i historyczne, Janusz Gzyl podjął się
składu i łamania a mnie, z racji braku chętnych, wybrano naczelnym. Od decyzji do realizacji minęło ok. trzech
tygodni. Pierwszy numer ukazał się 11 lutego 2014 r. z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Następne wychodziły co miesiąc
z przerwami wakacyjnymi.
W styczniu 2016 r. nastąpiły zmiany. Do grona zespołu redakcyjnego dołączyli: pwd. Marta Czajka (288 WDH), phm. Jan
Korkosz (160 WDH) i phm. Stanisław Matysiak (211 WDH). Skład i łamanie po Januszu Gzylu przejął ćwik Kacper Walczak
(420 WDH).
Do tej pory ukazało się łącznie 36 numerów, w tym 8 specjalnych. Pierwsze 18 numerów z lat 2014-2015, liczyło od 6 do
10 stron formatu A4. Były kolorowe i drukowane, w nakładzie 50-100 egz. Kolejne numery od 19 do 26 liczyły po 12 stron
formatu A4 a numery 27 i 28 mają już stron 16! Te numery (z roku 2016, z wyjątkiem trzech, które były drukowane)
z powodu braku środków ukazały się na stronie internetowej hufca i są tam wraz z pozostałymi, do dzisiaj w specjalnej
zakładce. Pismo zmieniło układ i szatę graficzną, natomiast nie straciło swojego pierwotnego charakteru. Piszemy
o sprawach harcerskich, ale nie tylko.
Dodatkowo z okazji 55-tej rocznicy powstania hufca ukazało się osiem numerów specjalnych, poświęconych jego historii,
redagowanych przez dh. Stefana Romanowskiego a składanych i łamanych (z wyjątkiem numeru pierwszego – Kacper
Walczak) przez pana Bartłomieja Orlińskiego.
Drodzy czytelnicy, numer 29, który obecnie czytacie, rozpoczyna czwarty rok wydawniczy i oby nie ostatni. Życzę miłej
lektury.

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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Praski Świerszcz w statystyce
8 — Bodzińska Anna
Łączna ilość:
36 — numerów (w tym 8 specjalnych)
326 — stron
403 — artykułów
1229 — rysunków i zdjęć
51 — autorów
Ilość napisanych artykułów przez poszczególnych autorów:

Śmiechowski Jan — 7

6 — Sikoń Adam

Piskorski Piotr — 5
28 — Korkosz Jan

Czetwertyński Adam — 27

25 — Matysiak Stanisław

Karwecka Róża — 18

17 — Mandziak Tadeusz

4 — Kowalski Jakub
3 — Czajka Marcin, Jóźwiak Marcin, Mamak
Katarzyna, Zdanowicz Marek, Żelechowska Kinga
2 — Edelwajn Robert, Kukliński Bartłomiej, Sadłowski Andrzej,
1 — Bajkowska Monika, Bąbel Krzysztof, Chabowska-Wachowicz
Aneta, Czajka Elżbieta, Czajka Maciej, Dziewulska Kornelia, Gzyl Janusz,
Gzyl Karol, Hutkowski Dariusz, Kowalczyk Krzysztof, Kowalówka
Wojciech, Kowalska Patrycja, Krajewski Krzysztof, Minczakiewicz
Elżbieta Maria, Molasy Rafał, Przesmycka Julita, Romanowski Adam,
Rudziński Krzysztof, Ryll Ludmiła , Skiba-Silva Lidia, Skura Filip,
Stańczak Wanda, Walczak Kacper,
Wtorkiewicz Bogumił,
Wojciechowska Aleksandra, Wojszko-Kołodziejczyk Jacek.
Poza tym 141 artykułów napisał redaktor naczelny – Czajka Jacek.
Skład i łamanie numerów:
18 numerów (od nr.1 do nr.18)
- Janusz Gzyl
11 numerów ( od nr.19 do nr.28 i nr.1 specjalny) - Kacper Walczak
7 numerów ( od nr.2 do nr.8, wszystkie specjalne) - Bartłomiej Orliński

Życzenia noworoczne
Ciechomski Bogdan — 16

15 — Czajka Marta

Michalak Piotr — 13

11 — Romanowski Stefan

Z wybiciem dwunastej Nowy Rok nadchodzi.
Niech radość przyniesie, smutki wynagrodzi.
Niech Cię szczodrze obdaruje, zdrowia szczęścia nie żałuje!

Mamak Krystyna — 9

I niech spełni krok po kroku, twe marzenia w Nowym Roku
Do siego Roku 2017
życzy
Redakcja „Praskiego Świerszcza”
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Heblowanie
Młodzi, zdolni, najmądrzejsi ?

Pamiętacie czasy, kiedy byliśmy nastolatkami? Chodzi mi o lata liceum,
kiedy część z nas zaczynała być harcerską kadrą. Są tacy, którzy pamiętają te czasy dobrze, bo jeszcze niedawno uczyli się w liceum ale jest
też grupa (ja do niej należę), która pamięta słabiej to, co wtedy się działo. Postarałem przypomnieć sobie ostatnio, jaki byłem w tamtym czasie w stosunku do przełożonych, kolegów itp. I stwierdzam, że są bardzo duże różnice między obecnym pokoleniem licealnym a tym, do
którego ja należałem. To raptem dziesięć lat różnicy, czyli w sumie nie
tak dużo, a jak spojrzy się chłodnym okiem na obecnych młodych,
można stwierdzić, że więcej nas dzieli niż łączy.
Mam wrażenie, że młodzi
nie uznają autorytetów,
sami wiedzą wszystko najlepiej (często lepiej niż instruktorzy). Mało tego bywa, że bezczelnie pouczają swoją kadrę Nie mówię, że to coś złego, bo
uważam, że ja też sporo
mogę się od młodych nauczyć. Różnica jednak polega
na tym, że kiedyś ja wiedziałem, w którym momencie mogę zwrócić
uwagę, wiedziałem, jak mam to zrobić, żeby nie podważyć autorytetu
instruktora. Teraz często bywa tak, że młoda kadra nie ma hamulców.
Zdarzają się przypadki, kiedy mają w stosunku do drużynowego czy
komendanta milion zastrzeżeń, nie widząc własnych braków. Nie do
końca jestem też przekonany, czy młodzi chcą uczyć się od nas starszych. Czy faktycznie słuchają, co do nich mówimy czy analizują nasze
prośby. W moim szczepie czasami odnoszę wrażenie, że młoda kadra
uważa, iż się jej czepiam. Robią to, o co ich proszę, dla „świętego spokoju”, jednak w głębi duszy mnie przeklinają. Wiem po rozmowach
z innymi instruktorami oraz instruktorkami w hufcu, że w ich szczepach też tak się zdarza. Brak jest hamulców, kiedy można coś powiedzieć i przede wszystkim komu można coś powiedzieć. Wydaje mi się,
że oczekują od nas perfekcji w każdym calu, pełnej doskonałości. Zapominają jednak o tym, że my też jesteśmy w pierwszej kolejności
ludźmi, zdarzy nam się o czymś zapomnieć czy popełnić jakiś błąd.
Nie wiem, czy to młode pokolenie
jest po prostu tak odporne na wiedzę, że ciężko im przyswajać nowości. Czy uważają, że mimo szesnastu czy siedemnastu lat żyją już
na tyle długo, że nikt nie może ich
pouczać. Pamiętam zajęcia, które
prowadziłem niedawno na hufcowym kursie przybocznych. Temat
moich zajęć to trudne dziecko,
czyli w domyśle trudny harcerz.
Tam po raz pierwszy od dawna (a trochę już zajęć w życiu prowadziłem) miałem wrażenie, że autentycznie harcerze mnie słuchają. Wydawało mi się, że ci wszyscy przyszli lub obecni przyboczni naprawdę
chcą wiedzieć, jak mają sobie z takim trudnym harcerzem poradzić.
Jako zadanie dałem im sytuacje wzięte z moich obozów. Sytuacje,
w których miałem różne problemy z harcerzami, każda sytuacja różniła się od siebie. I okazało się, że wszyscy kursanci nadspodziewanie
dobrze poradzili sobie z tym zadaniem. Nikt nie walił tak zwanej „beki”,
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nikt nie żartował, nie było głupich komentarzy. Dla mnie to był znak, że
jak się chce, to można, nawet będąc nastolatkiem z szalejącymi hormonami. Po dłuższej analizie tych zajęć doszedłem do wniosku, że
właśnie tak one wyglądały, bo starałem się na nich mówić językiem
„młodych”. Starałem się im pokazać, że mimo dzielącej nas różnicy
wieku, stopnia i funkcji jestem taki jak oni.
Mówi się, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, i to chyba
powiedzenie najlepiej obrazuje obecną młodą kadrę. Chodzi o to, że
czasami wiedzą, że nie powinni czegoś mówić bądź robić a jednak
ważniejsze jest zdobycie kilku punktów sympatii, czyli tzw „proposa”
u kolegów i koleżanek. Zaobserwowałem, że często szybciej myślą niż
robią i to ma różne konsekwencje. To, jaka będzie młoda kadra, która
powoli już nas zastępuje, zależy od nas samych. To my komendanci
szczepów i instruktorzy musimy zwracać uwagę na język, którym mówią, na to, jak rozmawiają z harcerzami, na to, czy nie każą harcerzom
zakładać do munduru bojówek samemu nosząc dżinsy (znam takie
przypadki). Takie wychowanie młodej kadry jest znacznie trudniejsze
od wychowania dziesięcio- czy jedenastolatka. Wymaga o wiele
więcej czasu i energii, ale jak zaczyna przynosić efekty, to czuć już
tylko satysfakcję.

Zachęcam was gorąco do tego, żebyście więcej z młodymi rozmawiali,
bacznie ich obserwowali. Wszystko po to, żeby nasza wieloletnia praca
nie poszła kiedyś na marne.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu 160 WDHiGZ

Powiedzonka druha H
"Młodość to piękna rzecz, nie dlatego , że pozwala
robić głupstwa ,ale dlatego, że daje czas żeby je
naprawić'

--

phm. Jan Korkosz
komendant szczepu 160 WDHiGZ
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PP - Przemyślenia Piotra

Dobre rady druha ACz. (20)

Małe podsumowanie

Czy wiem lepiej?

Koniec grudnia to tradycyjnie czas podsumowań. Dla naszego szczepu
jest to czas jego podsumowania w nowym wydaniu.

Zawsze mnie dziwią druhowie, którzy w różnych sprawach wiedzą
lepiej. Jeden druh wie, że 16-latek wstępujący do harcerstwa powinien
zacząć zdobywanie stopni od próby na młodzika. Drugi, że karanie na
obozie uwłaczające godności naszych podopiecznych jest tradycją,
a ta jest ważniejsza od kodeksu karnego. Trzeci przekonuje, że Przyrzeczenie Harcerskie może złożyć prawdziwy harcerz, więc na krzyż
trzeba sobie zasłużyć. To może trwać rok, ale może pięć lat. W dodatku
przyrzeczenie składa się wyłącznie na obozie, więc szansa na jego
złożenie jest raz w roku. Przykłady mógłbym mnożyć. Pewnie je doskonale znacie, bo na kursach, na różnych warsztatach je przytaczamy. Omawiamy, analizujemy. I co? Ano nic. Różni druhowie wiedzą
lepiej. Zastanawiam się, skąd się to bierze. Ta pewność, to zadufanie
w sobie.

Przez ostatnie pół roku udało nam się rozwiązać wiele kwestii pozostawionych nam przez poprzednią komendę m. in. kwestię zamówionych koszulek. Koszulki zostały szczęśliwie odebrane i wręczone naszym harcerzom i zuchom. Udało się również wyprodukowanie plakietki szczepu, której projekt został wykonany przez naszego zaprzyjaźnionego grafika.
Pozyskaliśmy również trzy pełnoletnie osoby do kadry szczepu, które
biorą udział w kursach i szkoleniach (m. in. w kursie przewodnikowskim i szykują się do kursów metodycznych). Podparci tą siłą planujemy powołanie w przyszłym roku drużyny starszoharcerskiej o specjalności ratownictwa wodnego. Oprócz szkolenia pełnoletniej kadry,
szkolimy także tą młodocianą – dlatego trójka harcerzy z 296 WWDH
„Wir” wzięła udział w kursie przybocznych „Stara Dąbrowa”.

W zakresie programowym przeprowadziliśmy dwie akcje: „Akcję Niepodległość” oraz Wigilię Szczepu – obie były organizowane przez
samych harcerzy i wyszły naprawdę świetnie. Dodatkowo nasz szczep
przeprowadził po raz trzeci akcję „Szlachetna Paczka”, tym razem
wspierając rodzinę harcerek z Zielonki. W najbliższym czasie planujemy zorganizować wyjście w teren kadry szczepu, aby zintegrować
stare i nowe pokolenie.
Z pozostałych spraw harcerze odnowili harcówkę szczepu i sprawili, że
stała się o wiele bardziej przytulna i „swojska” oraz ponownie uruchomiono stronę internetową szczepu. Ważny odnotowania jest fakt, że
szczep tworzy swój system identyfikacji wizualnej.
Michał Janiec uświadomił mi różnice pomiędzy logiem, a logotypem
i pomógł mi w stworzeniu obu tych rzeczy. Chciałbym serdecznie
za to podziękować.
Wraz z nadchodzącym rokiem planujemy zmiany w Konstytucji
Szczepu – chcemy zmienić „dożywotność” funkcji Komendantka, czy
reszty komendy i wprowadzić 2-letnią kadencję każdej funkcji. Wierzymy, że zwiększy to demokrację w Szczepie i poprawi jego rozwój
w dalszych latach istnienia.
Słowem: zmiany! Ale wydaje mi się, że na lepsze.

pwd. Piotr Michalak HO
komendant szczepu 296 WWDHiGZ „Palmiry”

Nasza organizacja, nasz ruch funkcjonuje od ponad stu lat. Setki instruktorów starało się wypracować jak najlepsze sposoby pracy. Mówimy o metodzie i metodykach, mówimy o formach pracy, mówimy
o normach obowiązujących harcerkę i harcerza, instruktorkę
i instruktora. Mamy regulaminy, instrukcje, zasady. Wszystko jest drobiazgowo opisane.

I co? Ano druh lub druhna wiedzą lepiej. I udają, że prowadzą drużynę
harcerską, że są przybocznymi w drużynie harcerskiej. No nie. To, że
dziecko założy mundur harcerski, nie oznacza, że jest ono harcerzem
i że pracuje w drużynie harcerskiej.
Marzy mi się sytuacja, gdy wszystko działa normalnie. Tak zgodnie
z naszym wewnętrznym prawem (i oczywiście prawem państwowym). Zastęp jest zastępem. Rada drużyny jej radą. Cele realizowane.
Stopnie zdobywane. Zbiórki we właściwych proporcjach odbywają się
w terenie i w harcówce. No i biwak jest biwakiem. Te przykłady normalności mógłbym mnożyć. Przygotowane zbiórki przez członków
drużyny (zastępy, radę), sensowna obrzędowość, ułatwiająca pracę.
(Powtarzam sobie nonsensowne zdanie: - Nasza drużyna nie będzie
tej piosenki śpiewać, bo to jest nasza piosenka obrzędowe. - Jeżeli to
ma być piosenka obrzędowa drużyny, to niech drużyna ją sobie napisze! I będzie drużyna ją śpiewać w ważnych momentach życia
tej drużyny).
Tak. Około stu lat pracujemy, aby nasz ruch funkcjonował w miarę
jednolicie i w miarę sprawnie. Nasi kolejni poprzednicy uczyli się na
błędach tych wcześniej żyjących. Mam wrażenie, że wymyślanie nowego harcerstwa przez współczesnego drużynowego, który ma swoją
oryginalną wizję organizacji, do niczego dobrego nie doprowadzi. A na
pewno nie spowoduje, że o danej grupie dzieci czy młodzieży będzie
można powiedzieć: - To są prawdziwi harcerze. - Nawet jeżeli za takich będą się uważać 16-letni młodzicy.

hm. Adam Czetwertyński
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Świat okiem Kamienia
Ostatnio zabrałem się do lektury
„Bez dachu” – wspomnień Aleksandra Topolskiego, który dzięki
układowi Sikorski-Majski w 1941 r.
wyszedł z rosyjskich łagrów
i dołączył do armii Andersa. Jednym z elementów wojskowego
życia, opisanym w wspomnieniach, był wyraźny podział klasowy w Wojsku Polskim. Zgodnie
z wywodzącymi się sprzed wojny
tradycjami oficerowie zawsze
jedli w innych stołówkach, korzystali z oddzielnych toalet itp. Równocześnie przypomniałem sobie
film „Most na rzece Kwai”, w którym brytyjscy żołnierze, będący
w niewoli u Japończyków w czasie wspomnianej wojny, budują
most dla swoich nadzorców. Charakterystycznym fragmentem tego
dzieła jest moment, kiedy brytyjski generał protestuje przeciw wykorzystaniu oficerów do pracy, przez co odsiaduje karę więzienia bez
dostępu do pożywienia. Według niego oficerowie powinni jedynie
nadzorować pracę, a współdziałanie ze zwykłymi żołnierzami jest dla
nich hańbą.
Pomyślałem wtedy, że tworzenie warstw społecznych i w konsekwencji elit jest rzeczą naturalną i nieuniknioną. Ludzkie podejście do warstwowania społeczeństwa w zabawny, ale w głębi bardzo celny sposób opisuje Terry Pratchett w książce „Pomniejsze bóstwa”. W cytowanym poniżej fragmencie fanatyczni wyznawcy boga Oma zaatakowali
Efeb, w którym od wieków panował system niewolnictwa. W krainie
tej dzięki ciężkiej pracy po latach niewolnicy mogli wykupić sobie wolność i żyć jako obywatele Efebu. „Starcia w Efebie dobiegły końca. Nie
trwały długo, zwłaszcza kiedy do walki włączyli się niewolnicy. (…)
Uważa się powszechnie, że ludzie wolni zawsze pokonają niewolników, ale chyba zależy to od punktu widzenia. Poza tym dowódca efebiańskiego garnizonu ogłosił – odrobinę nerwowo – że od tej chwili
niewolnictwo będzie zakazane, czym doprowadził niewolników do
wściekłości. Jaki jest sens oszczędzania na czas wolności, jeśli nie wolno będzie mieć niewolników?”1.
Może więc powinniśmy wytwarzać warstwy i elity w naszych drużynach, by stymulować harcerzy do zdobywania stopni? Wyobraźmy
sobie sytuację, gdzie osoby z wyższym stopniem lub mające funkcję
mają własne przywileje. Motywuje to wszystkich do tego, by pięli się
wyżej. Przecież nie wszyscy muszą być równi - to komuniści chcieli, by
tak było, ale im się nie udało.
Idąc jednak dalej tym torem myślenia dojdziemy do wniosku, że kadra
drużyny ma najwięcej przywilejów. A przecież wiemy, że nie jest to
prawdą. Myślę, że wszyscy zgadzają się z zasadą, iż kadra ma tyle samo
praw, ale więcej obowiązków. Służba! Wychodzi na to, że moje rozumowanie w konsekwencji daje bzdurny wynik. Postanowiłem więc
zmienić początkowe założenia. Niech przywilejem będzie możliwość
wykonanie zadania wyższego poziomu. Na obozie, gdy mamy wysłać
3 osoby do zgrupowania, by wykonały tam p-poż., możemy wybrać
pierwszych-lepszych, a możemy też powiedzieć: „Ty, ty i ty – wy macie stopień wywiadowcy, więc jedyni nadajecie się do tego zadania”.
Możemy więc stworzyć taką sytuację, by to trudne ale zarazem rozwijające zadanie było nagrodą dla wyróżniającego się harcerza. A wtedy
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ci młodsi będą mieli do kogo równać. Pamiętajmy, że dla dzieci ważna
jest akceptacja grupy – jeżeli wykreujemy w drużynie poczucie potrzeby stałej pracy nad sobą, nowe osoby na przykład z gromady zuchowej po jakimś czasie przejmą takie postępowanie. Powstaje również
dzięki temu kultura dobrze wykonanej pracy. Harcerz pomyśli: „Skoro
druh powierzył mi to zadanie, bo jestem najlepszy, to nie mogę odwalić fuszery – muszę dbać o dobre imię”.
Dokładnie tak samo pracujemy z instruktorami w hufcu – jak ktoś się
nadaje, obdarowujmy go szansą na realizację czegoś dużego. Skoro
działa to na naszym poziomie, czemu nie spróbować tego w pracy
z harcerzami?
Idealnym obrazem tego, co właśnie napisałem, będzie jednostka
GROMu. Jej członkowie znajdują się w elitarnej grupie komandosów
światowej klasy. Dzięki temu zyskują, kolokwialnie mówiąc, status
„kozaka”, ale by go utrzymać, muszą stale pracować nad własnym
rozwojem. Twórzmy więc w naszych drużynach elity. Ale nie te próżniacze, tylko wysokiej klasy grupy najlepszych z najlepszych. I dawajmy im wciąż stymulację do dalszego rozwoju i społecznego awansu.

phm. Staś Matysiak
namiestnik harcerski
1 T. Pratchett, Pomniejsze bóstwa, wyd. Prószyński Media, Sp. z o.o.,
Warszawa 2016, s. 289.

ObCZAJ to!
Piankolina
Zabawy z masami plastycznymi takimi jak piankolina, ciastolina czy
piasek kinetyczny zachęcają dzieci do wąchania, dotykania, obserwowania i poznawania świata wokół za pomocą zmysłów. Dziecko
w ten sposób poznaje nie tylko siebie, ale również zjawiska zachodzące wokół.
Przepis na piankolinę jest bardzo łatwy: 1 kg mąki ziemniaczanej, jedno
opakowanie pianki do golenia oraz odrobinę płynu do mycia
naczyń najlepiej białego lub bezbarwnego.
Z piankoliny możemy tworzyć rozmaite babki, budowle, zakopywać
skarby, bawić się autkami czy ludzikami, odciskać dłonie, a nawet pisać
literki za pomocą wykałaczki. Jeśli biała puszysta masa nam się znudzi
możemy dodać do niej odrobinę barwników spożywczych.
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Stworki z recyklingu

Niezwykle urocza zabawa, każde dziecko może stworzyć swojego
własnego i wyjątkowego stworka. Dzięki takim zabawą dziecko pokocha recykling.
Wycinamy w dolnej i górnej części pudełka zęby, malujemy na
dowolne kolory farbami, wyklejamy i ozdabiamy. Z papieru wycinamy
oczy, i przyklejamy na górze. W środku możemy dokleić jeszcze język.
To świetna zabawa podczas projektowania i tworzenia. Można jeszcze
dokleić rzęsy ze sznurka, piórka, koraliki i różne inne
ciekawe dekoracje.

Służba 420 WDH
na obchodach 186 rocznicy
nocy listopadowej
Wiosna, lato, jesień, zima,
Harcerza na służbie nic się nie ima!
27 listopada 2016 roku dzielna reprezentacja Szczepu 420 uczestniczyła w „heroicznej" służbie podczas obchodów 186 rocznicy nocy listopadowej w Alei Chwały przy dobrze nam harcerzom znanym pomniku bitwy o Olszynkę Grochowską. Dlaczego heroicznej? Bo, krótko
mówiąc, stojąc na warcie przeżyliśmy istny armagedon. Było zimno,
wiał przeszywający wiatr, lało, sypało gradem po twarzy. Lecz my, reprezentacja szczepu w składzie pół na pół kadra i harcerze z 420 WDH
„Wagabunda”, dzielnie pełniliśmy służbę.
Służba ta sprowadziła się do pełnienia warty przy pamiątkowych głazach podczas oficjalnego przemarszu zgromadzonych Aleją Chwały,
rozdawania patriotycznych gadżetów i flag, kierowania zaproszonych
gości na wyznaczone miejsca oraz pomocy organizacyjnej podczas
mszy polowej i oficjalnej części wydarzenia.

Słone obrazy
Kolorowe- słone obrazki są łatwe w wykonaniu, więc możemy taką
artystyczną aktywność zaproponować nawet młodszym dzieciom.
Do wykonania potrzebujemy: kartkę, klej najlepiej typu wikol, sól i kolorową kredę. Sól wysypujemy do kilku pojemniczków, a następnie
w każdym z nich układamy inny kolor kredy. Poprzez toczenie i tarcie
kolorowej kredy o sól uzyskamy różnobarwne kolory soli.
Wystarczy wydrukować ulubioną postać bajkową, najlepiej na
grubszym papierze. Następnie smarujemy klejem lub polewamy wikolem. Zwykły klej daje bardziej płaskie efekty, wikol bardziej
przestrzenne i wypukłe.
Nasza obecność tam była wynikiem długofalowej współpracy z urzędem dzielnicy Rembertów. Już od dłuższego czasu jesteśmy regularnie zapraszani na wszelkie ważniejsze dzielnicowe uroczystości, a władze dzielnicy mają o nas bardzo dobre zdanie. Niestety jednak współpraca ta nie jest pozbawiona wad. Często wszelkie ustalenia mają miejsce w ostatniej chwili i informacja dociera do nas dopiero w przeddzień wydarzenia. Tak też było i tym razem, dlatego dziewięcioosobowa delegacja i tak była w tym przypadku dość dużym osiągnięciem.
Mimo wszelkich przeciwności warto było pojawić się tam nawet w tak
skromnym gronie. Choćby dlatego, aby zauważyło nas społeczeństwo
Rembertowa. A za naszą wytrwałość zostaliśmy nagrodzeni pięknym
słońcem w drugiej części uroczystości.

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

ćwik Kacper Walczak
szczep 420 WDHiGZ
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Historia
„Praskiego Świerszcza”

W skład pierwszej redakcji wchodził również Adam Czetwertyński,
wierny „Świerszczowi” do dzisiaj, m.in.: redaktor pisma „Drużyna-Na
Tropie”, redaktor w Wydawnictwie Harcerskim „Horyzonty”, ale przede
wszystkim były naczelny a dziś członek kolegium redakcyjnego
miesięcznika instruktorów ZHP „Czuwaj”.

W roku harcerskim 1962/1963 krąg drużynowych zuchowych naszego
hufca przyjął nazwę „Praski Świerszcz”. Od roku 1963 instruktorzy tego
kręgu zaczęli wydawać własne pisemko. Przez pewien okres gazetka
poświęcona była wyłącznie tematyce zuchowej, jednak dość szybko
stała się bardziej uniwersalna. Pojawiły się wiadomości z życia drużyn,
ośrodków i hufca.

Do „Świerszcza” pisał także Marcin Wolski, uczeń liceum w Aninie,
harcerz 147 WDH, późniejszy redaktor „Szpilek”, autor telewizyjnych
szopek satyrycznych. W latach 2006-2007 dyrektor Programu I Polskiego Radia. Od 2016 r. dyrektor TVP2.
Wydanie każdego numeru było zajęciem dosyć trudnym i czasochłonnym. Najpierw napisany ręcznie tekst należało przepisać na
specjalnym papierze z kalką na maszynie, można było także na tym
papierze pisać lub rysować. Kolejną czynnością było oddzielenie papieru od kalki - matrycy i nałożenie jej na wałek. Ten posiadał filcową
podkładkę nasączoną denaturatem. Później pozostawało kręcenie
wałkiem za pomocą korbki i odbijanie kolejnych stron. Efekt był ledwie
zadowalający, odbitka fioletowa a cały hufiec pachniał denaturatem.
Kiedy papier zastąpiono blachami i powielaczem oraz zastosowano
lepszy jakościowo papier kredowy, to dzieło końcowe było niczego
sobie. Po powieleniu trzeba było jeszcze wszystkie strony złożyć
w jedną całość. Mimo tak żmudnej pracy „Praski Świerszcz” wydawany
był się regularnie. W latach 1963-1971 ukazało się 75 numerów o średnim nakładzie 150 egz. formatu A4. „Praski Świerszcz” był jedynym
pismem harcerskim ukazującym się w Chorągwi Warszawskiej, więc
był dumą naszego hufca.

Redakcja gazetki była powołana rozkazem komendanta hufca.
Pierwszym redaktorem naczelnym został Wojciech Pielecki, późniejszy
dziennikarz i redaktor pism młodzieżowych: „Świata młodych”,
„Motywów” i „Razem” oraz naczelny „Na przełaj” i dziennika „Trybuna”.
Motorem napędowym redakcji była Róża Włodarska-Karwecka. To
głównie dzięki niej powstało pisemko i dzięki jej dziesiątkom zarwanych nocy ukazywało się regularnie. To ona rysowała winietę
każdego numeru, to ona zdobiła wiele stron.
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W październiku 1979 r. „Praski Świerszcz” został reaktywowany przez
referat zuchowy hufca. Redaktorem naczelnym była Jolanta Majewska, tzw. „świerszczem” dyżurnym Stanisław Mielnicki, współpraca:
Małgorzata Cała, Mariola Dubicka i Renata Biernacka (obecnie Korona).

Na przestrzeni lat zmieniały się redakcje, ale gazetkę zawsze wydawał
krąg zuchowy. W latach 1985-1986 naczelnym był Andrzej Winiarski.
W latach 1987-1989 pisali do „Świerszcza” m.in.: Małgorzata Binda
i Krzysztof Osiak.
Na początku roku 1997 przez krótki czas pismo redagował, składał
i łamał Marcin Dukaczewski. W roku harcerskim 1997/1998 ukazało
się kilka numerów pod nazwą „Praski Świerszcz(yk)”. Redagowany
przez Piotra Olejniczaka (naczelny), Grzegorza Piaseckiego,
Michała Czyża, Andrzeja Kwećka. Sprawy techniczne nadzorował
Włodzimierz Cichocki.
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W ostatnich latach XX wieku i pierwszych XXI, ukazywały się tylko jednodniówki - numery specjalne poświęcone ważnym wydarzeniom
w działalności hufca oraz z okazji kolejnych Rajdów Olszynki
Grochowskiej, redagowane m.in. przez Adama Czetwertyńskiego czy
Krzysztofa Bąbla.

Inne pisma hufca
Oprócz sztandarowego pisma naszego hufca, jakim jest niewątpliwie
„Praski Świerszcz” w czasie 55-ciu lat działalności hufca ukazywały się
różne inne gazetki, pisemka i pisma. W zbiorach moich hufcowych
pamiątek posiadam kilka egzemplarzy różnych wydawnictw
i chciałbym je Wam przedstawić przede wszystkim wspominając
o ludziach, którzy je tworzyli.
Najstarsze pisma, jakie posiadam, wydano w roku 1959 (nr 2 z kwietnia
i nr 4 z czerwca) i nazywa się „Pismo pod znakiem zapytania”, gazetka
redagowana przez zastęp „Ośliczek” z 13 WDH-k, działający jeszcze
w Hufcu Saska Kępa. Siedziba redakcji mieściła się w lokalu hufca,
w zabytkowej rogatce przy ul. Zamoyskiego 55 (skrzynka na piecu).
„Trójgłos” to z kolei pismo 3 Szczepu WDH im. ks. J. Poniatowskiego.
Jest to 2 numer z roku 1984, który redagowali: wędr. Wojtek
Muck,
h.st. Robert Wiktor, pwd. Anna Szymańska, h.st. Michał
Olejnik, Agnieszka Żarnowiecka, węr.. Iwona Czyżewska, wędr. Adam
Szmidt i hm. Dariusz Matusiak. Numer wydany (tak napisano w stopce)
dzięki współpracy z hm. PL Adamem Czetwertyńkim.

Później były lata przerwy aż do roku 2014, kiedy to Zespół Historyczny
Hufca po raz kolejny wznowił wydawanie gazetki pod starą, tradycyjna
nazwą.

„Zawaternik” z 27 maja 1984 r. - jednodniówka Szczepu 22 WDH
„Watra”, wydane z okazji wręczenia nowego sztandaru. Pismo redagował zespół w składzie: hm. A. Czuba, W. Latoszek, hm. G. Nowik, ilustracje wykonali: pwd. P. Czuba i hm. A. Kieruzalski.

hm. Jacek Czajka
PS
"Praski Świerszcz" czytają nie tylko instruktorzy naszego hufca. Czytają
go również nasze rodziny, koledzy i znajomi. Czytany był w Błoniu,
Pruszkowie i Sierpcu, w Kielcach i w Radomiu, w Ostrołęce
i w Pniewniku, w Łodzi, Pabianicach, Konstantynowie i Łasku, w Gdyni,
w Wałbrzychu a także w Londynie, Edynburgu i w Wilnie.

W dniu 3 marca 1985 r. ukazała się „Olszyna”, jednodniówka XXVI Rajdu Olszynka Grochowska. Redagowali ją pwd. Arkadiusz Paweł Lewicki
(265 WDH) i pwd. Jan Jacek Ostalski (245 WDH). Funkcję tzw.
„cenzora” sprawował hm. Ryszard Jakubisiak.
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W dniach 24-28 sierpnia 1985 r. w Ocyplu powstało siedem numerów
pisma „Luźna guma”. Wydawał ją „Niezależny Organ Końcówki
Instruktorskiej z ograniczoną odpowiedzialnością”. Redaktorem
naczelnym był hm. Andrzej Banasik, za druk odpowiedzialna
była pwd. Krystyna Zaborowska (obecnie Mamak), za grafikę odpowiadała wędr. Renata Gabrycka, zaś „Lotnym sprawozdawcą” był hm.
Adam Czetwertyński.

Najnowsze pisma to „Wędrownicza Gazetka” (cztery numery z przełomu lat 2012/ 2013) oraz „Wyjdź w świat”, pierwszy numer z grudnia
2013, kontynuacja poprzedniego pisma, redagowany przez phm.
Agatę Cieplik przy współpracy z hm. Adamem Czetwertyńskim
(korekta), Błażejem Gantzem (skład) i pwd. Anną Kuszyńską, Katarzyną
Siepkowską, Markiem Makulcem i Piotrem Michalakiem.

Kolejne pismo „Yes” to gazetka Szczepu 28 WDHiZ, nr 3 z roku 1991,
format A5, niestety redakcja znana tylko pod pseudonimami: Jadzia,
Zocha, Karola, Pierun, Sztabek, Stołek i Gajowy.
Dwa pisemka zuchowe: „Czuj” - świąteczna jednodniówka 295 Warszawskiej Drużyny Zuchowej „Sajszoni” z 5 maja 2003 r. i „Nowinki ze
skrzynki”, gazetka 141 WGZ „Skrzynczaki”, nr 1, z dnia 24 maja 2003 r.

Na koniec jeszcze słowo o pisemku „Mały Świat Zastępowego”
z 2015 r., redagowanym przez hufcowy „Zespół ds. Zastępów”. Dobrze
zapowiadająca się gazetka przeznaczona dla zastępowych, niestety
szkoda, że ukazał się tylko pierwszy numer.

W latach 2003- 2009 ukazywało się pismo „ Na przekór schematom”.
Redaktorem naczelnym była pwd. Ewa Pawłowska (do nr. 25)
a później pwd. Agnieszka Budecka. Skład i łamanie Krzysztof
Pawłowski (do nr. 18) a następnie pwd. Karol Gzyl. Za korektę odpowiadała pwd. Agata Firlej. Do „Na przekór” pisali m.in.: Anna
Nowakowska, Lidia Jóźwiak, Beata Radziejewska, Ewa LachiewiczWalińska, Joanna Stefaniak, Adam Czetwertyński, ks. Marek
Zdanowicz, Jakub Kowalski, Marek Medyński, Grzegorz Piasecki, Piotr
Olejniczak, Agnieszka Wojtacka, Bogdan Ciechomski a także ja
w cyklach: „Znani
i nieznani” oraz „Historie i bajki druha Jacka
Czajki”. W ciągu siedmiu lat wydano łącznie 40 numerów formatu A4
(pierwsze 24 czarno-białe, następne kolorowe).

Strona 10

hm. Jacek Czajka

PS
Gdyby Ktoś z Was, drodzy czytelnicy, posiadał jakiekolwiek hufcowe
gazetki i nie wiedział, co z nimi zrobić, to pamiętajcie, że ja je chętnie
przyjmę do kolekcji pamiątek hufca.
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Ratownik radzi i uczy

Sztandary Hufca (10)

Dlaczego warto nauczyć się udzielać

Sztandar Szczepu 144 Warszawskich Drużyn Harcerskich im.
hm. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

pierwszej pomocy?

1. DANE HISTORYCZNE
„Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy jej nie ma, dopóki się nie wydarzy.”
Kubuś Puchatek
Każdy z nas miał w życiu nieprzyjemną okazję uczestniczyć w wypadku, bądź też o nim słyszał. Kolega rozciął dłoń piłą, inny oblał się gorącą
herbatą podczas posiłku. To tylko nie groźne, choć bolące urazy. Każdy
z nas widział, każdy słyszał, ale czy każdy wie co należy zrobić? Jak
udzielić pomocy? A może nie trzeba? Może samo przejdzie? Tylko na
kogo ma przejść, na kolegę? Lepiej wiedzieć, zapamiętać podstawy
żeby wiedzieć jak uratować. A najlepiej wiedzieć jak zapobiec, jak zadbać o bezpieczeństwo. Na łamach Praskiego Świerszcza postaram się
przybliżyć choć trochę zasady udzielania pomocy i uświadomić jak
ważne jest bezpieczeństwo.
Pierwsza lekcja to zawsze bezpieczeństwo własne. Np. widzimy jak na
przystanku po drugiej stronie jezdni przewraca się człowiek, najpierw
upewniamy się, że możemy bezpiecznie przejść przez ulicę a dopiero
później zmierzamy w jego stronę. Jeżeli potrąci nas samochód, nikomu nie udzielimy pomocy.

Drugie co należy zapamiętać, to oczywiście numery alarmowe.
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
Istnieje również numer alarmowy 112, jeżeli musimy wezwać więcej
niż 1 służbę.

Szczep powołany rozkazem z dnia 1.10.1964 roku. 28.04. 1969 roku
nadano imię „Zośki” i wręczono sztandar. Brak danych na temat
fundatorów sztandaru. Funkcję komendanta szczepu podczas
nadania imienia i wręczenia sztandaru pełniła pwd/ hm.
Krystyna Dmochowska.

2. DANE TECHNICZNE
Płachta o wymiarach 102 x 110 cm, obszyta z trzech stron złotymi
frędzlami.
Brak danych na temat drzewca i nasady sztandaru.
Treść na sztandarze – strona prawa - na czerwonym tle, pośrodku
orzeł srebrny w koronie złotej, ze złotym zbrojeniem, nad nim w półkolu napis „Związek Harcerstwa Polskiego”, pod nim prostopadle do
drzewca „Hufiec Warszawa Praga Południe”.
Treść na sztandarze – strona lewa - na błękitnym tle, pośrodku krzyż
srebrny z oznaczeniem stopnia HR. Wokół niego napis „Szczep 144
W.D.H. – Z im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki”

3. UŻYTKOWANIE

Dzwoniąc zawsze się przedstawiamy, mówimy gdzie miał miejsce
wypadek, ilu jest poszkodowanych, ilu jest poszkodowanych i czy
udzielana jest pierwsza pomoc. W praktyce wygląda to tak, że dzwonimy i dyspozytor odpowiednich służb, mający już długie doświadczenie sam zgodnie z przyjętymi normami prowadzi wywiad.
Najważniejsza zasada, DYSPOZYTOR KOŃCZY ROZMOWĘ, NIE TY!

Sztandar nie jest używany. Przechowywany jest w siedzibie komendy
Hufca Warszawa Praga-Południe. Stan jego jest jak na fotografii, tzn.
jest brudny i poplamiony a w paru miejscach odprute są frędzle.

Trzecia z najważniejszych lekcji, zadbaj o drogi oddechowy poszkodowanego, jak leży na wznak to przekręć go na bok, odchyl głowę do
tyłu. Jeżeli nie wiesz jak wygląda pozycja bezpieczna to nic, zwykłe
przekręcenie na bok już wystarczy.

Osobą odpowiedzialną za sztandar jest phm. Krystyna Mamak, komendantka Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe.
krystyna.mamak@pragapoludnie.zhp.pl

Na początek tyle starczy, 3 rzeczy, własne bezpieczeństwo, wezwanie
pomocy i oddech poszkodowanego. Reszta w dalszych częściach.

4. KONTAKT

Zespół Historyczny Hufca

phm. Rafał Molasy
Ratownik Medyczny – Warszawskie Pogotowie Ratunkowe
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14 grudnia 2016 r. – środa. Wreszcie nadszedł oczekiwany przez
tyle miesięcy dzień. Dzisiaj po raz 34 będę uczestniczyć w uroczystej
Wigilii środowiska Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa
Praga Południe.
Od rana towarzyszy mi dreszczyk emocji. Znów będą spotkania ze
starymi i nowymi przyjaciółmi, wspomnienia, okrzyki radości, ale
i zaduma. A wszędzie snuć się będzie smuga harcerskiej atmosfery.
Wreszcie zaczęło się! Długi korytarz na pierwszym piętrze Zespołu
Szkół nr 91 przy ul. Weterynaryjnej 3 po brzegi wypełniony Gośćmi.
Przeważają nasi przyjaciele i sojusznicy bez harcerskich mundurków,
ale gdzieniegdzie przebłyskują mundury instruktorów harcerskich:
błyszczą nabijane złotem Krzyże, czerwone harcmistrzowskie i zielone
podharcmistrzowskie podkładki, mienią się sznury srebrne, złote
i skórzane. Znak, że naszą skromną Wigilię NS odwiedziły same
harcerskie szychy.
Ale teraz proszę o ciszę.
Druh hm. Adam Sikoń – Namiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku
Hufca ZHP Warszawa Praga Południe rozpoczął uroczyste powitanie
naszych dostojnych gości. Słuchamy uważnie. Swoją obecnością
zaszczycili nas m. in.: Burmistrz dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski, Zastępca Burmistrza Michał Wieremiejczyk, przedstawiciel
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Pana Generała Mieczysława Gocuła, Pan ppłk. Jerzy Rygier, Przewodnicząca Rady Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, Naczelny Kapelan ZHP, członek GK ZHP ks.hm. Wojciech Jurkowski SAC.,
Pani Teresa Duchna - Prezes Spółdzielni NOMA w Warszawie,
dyrektorzy naszych placówek, fundatorzy, w tym fundator
dzisiejszej wieczerzy – firma Pama Catering Polska, przyjaciele
i oczywiście nasi instruktorzy.

Ogień płonie, a więc czas na najbardziej harcerską z harcerskich
pieśni. Niezmiennie od prawie stu lat zaczynamy: „Płonie ognisko
i szumią knieje…”
Nastrój, migają płomienie świec, ale w rękach druhny phm. Krystyny
Mamak - Komendantki Hufca Warszawa Praga-Południe kołysze się
latarnia, a w niej nowy, czysty, jasny płomień. To Światło z Groty
Narodzenia Pańskiego w Betlejem przekazane polskim harcerzom
przez słowackich skautów. Druhna Komendantka przekazuje je na
ręce druha Adama z prośbą, aby harcerze Nieprzetartego Szlaku podzielili się nim ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi sąsiadami,
żeby w wigilijną noc dało ciepło jak największej liczbie ludzi.
Ale znów coś się dzieje. Naszą uwagę przyciąga ruch na scenie. To
druhny i druhowie z 425 WDH NS „Śpiewograjki”, nasi gospodarze,
szykują dla nas niespodziankę. Pomiędzy harcerskimi mundurkami
pojawiają się znane od wieków postacie: Św. Maria z Dzieciątkiem
Jezus w objęciach, troskliwie prowadzona przez Św. Józefa, dalej pastuszkowie, aniołowie, widać Trzech Mędrców w bogatych szatach. No
i zaczęły się Jasełka, ale jakie! Harcerskie! Mimo, że od 50 lat noszę
przy mundurze harcerski Krzyż, to tak mądrego i wzruszającego
przedstawienia bożonarodzeniowego jeszcze nie widziałam.
Muzycznym motywem przewodnim był refren znanej harcerskiej
pieśni „Ogień”. Umieściłam go jako motto tej relacji, bo doskonale
oddaje nastrój dzisiejszego wieczoru. „Śpiewograjki” przepięknie snuły
opowieść o Bożym Narodzeniu, przeplatając ją pastorałkami i harcerskimi nastrojowymi pieśniami. Trzej Mędrcy tradycyjnie złożyli
Dzieciąteczku swe hojne dary. Ale dar harcerek i harcerzy, moim
zdaniem, był jeszcze wspanialszy. Złożyli oni w darze Dzieciąteczku
harcerskie prawa i ideały.

Jasełka były wspaniałym wstępem do podniosłej harcerskiej
uroczystości. Druhna Karolina Mirecka z 422 WDH NS z Helenowa
składa na ręce druhny Komendantki Hufca zobowiązanie instruktorskie. I płynie pieśń instruktorska: „Tam w lesie na polanie…”

Uwaga! Za chwilę nastąpi bardzo ważny moment harcerskiego spotkania. Właśnie druh Adam zaprasza do zapalenia świec symbolizujących harcerskie ognisko dziewięciu najważniejszych gości. Są to:
dh. dh. Krystyna Mamak, Joanna Legdowicz i Kornelia Dziewulska
(instruktorki 161 WDH, najlepszej drużyny Namiestnictwa w ostatnich
3 latach), Pan ppłk. Jerzy Rygier, Pan Burmistrz Tomasz Kucharski, Pani
Beata Domańska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 91 - gospodarz Wigilii,
prof. Anna Dobrzańska oraz dh. Adam Sikoń.
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I znów przed zebranymi pojawia się druh Namiestnik NS Adam Sikoń.
Jego wystąpienie to podsumowanie harcerskiego roku 2016
w środowisku drużyn Nieprzetartego Szlaku. Kończy je następującymi
życzeniami: „Abyśmy wszyscy znaleźli swoje miejsce przy stole
wigilijnym, by spełniły się nasze najskrytsze marzenia, aby kolejny
dzień był jeszcze lepszy, byśmy byli dla siebie bardziej
serdeczni,
patrzyli na to, co dobre, a nie na to, co nas dzieli. Wszystkiego najlepszego na
święta i nadchodzący Nowy 2017 Rok dla nas
wszystkich i naszych najbliższych.”
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Po jego wystąpieniu przyszedł czas na życzenia od naszych honorowych gości. Jako pierwszy życzenia składa przedstawiciel generała Mieczysława Gocuła – Szefa Sztabu Generalnego – ppłk. Jerzy
Rygier, który przypomina, do czego zobowiązuje mundur noszony
zarówno przez żołnierzy jak i przez harcerzy. Życzy wszystkim pokoju.
Następnie pani prof. Anna Dobrzańska – przewodnicząca Rady
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski –przemawia do nas, jak zawsze,
ciepło i wzruszająco, składając życzenia dzieciom i instruktorom
z drużyn NS. Po niej występuje pan Tomasz Kucharski – Burmistrz
Dzielnicy Praga Południe, podkreślając jak ważna jest nasza działalność
dla Pragi Południe. Jako ostatni zabiera głos ks. hm. Wojciech Jurkowski - Naczelny Kapelan ZHP. Nawiązuje do myśli przewodniej
tegorocznego dzielenia się Betlejemskim Światłem, która brzmi:
„Odważnie twórzmy pokój”. Ksiądz Kapelan życzy wszystkim, aby
Betlejemskie Światło rozgrzewało nasze serca. Bardzo ważne są podziękowania, które kieruje do rodziców harcerek i harcerzy za to, że
powierzają swoje dzieci instruktorom ZHP.

Śpiewajmy i grajmy Mu
15 grudnia 2016r. sala widowiskowa Domu
kultury
Śródmieście wypełniła się po
same brzegi
a może
i jeszcze bardziej harcerzami Nieprzetartego Szlaku,
którzy przybyli na I Harcerski
Przegląd Kolęd i Pastorałek
„Śpiewajmy i grajmy Mu”,
zorganizowany przez 293
WDH NS „Różana Piechota”

W tym wydarzeniu wzięło udział 13 drużyn z Warszawy, Łbisk,
Trzcianki i Dęblina w sumie ponad 100 harcerzy zaśpiewało Małemu
Jezusowi każdy starał się jak tylko potrafił. Ta wspaniała atmosfera
wprowadziła nas w klimat świąteczny. Mamy ogromną nadzieję że
za rok spotkamy się na II przeglądzie, na który już dziś serdecznie
wszystkich zapraszamy.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy nam pomogli w organizacji tego
wydarzenia:
Pani Barbarze Kapturkiewicz, koordynatorowi projektów inicjatywy
młodzieżowej, z której środków był finansowany nasz przegląd
A teraz czas na nasze życzenia. Tworzymy wielki krąg. Ksiądz Kapelan
raz jeszcze składa bożonarodzeniowe życzenia i rozdaje wszystkim
opłatki. A potem płynie rzeka wspaniałych uczuć, serdeczności,
przyjaźni, dobrych myśli, słychać okrzyki i pocałunki.

Pani Joannie Strzeleckiej, dyrektorce Domu Kultury Śródmieście za
udostępnienie nam sali widowiskowej i zawsze otwarte dla nas drzwi,
za życzliwość i wsparcie.
Druhnie hm. Paulinie Gajownik, komendantce Chorągwi Stołecznej

Goście przenoszą się do jadalni, gdzie czeka na nas obficie zastawiony
wigilijny stół, przygotowany przez firmę Pama Catering Polska. To
doskonała okazja, aby przy dobrym jedzeniu pogwarzyć o przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości, a nawet trochę poplotkować.

Miastu stołecznemu Warszawa

I ja tam byłam, śledzia jadłam i barszczyk piłam.

Naszym drużynowym, za obecność, zaangażowanie i piękne kolędowanie

Czuwaj!
phm. Tamara Uliasz

P.S. Całej uroczystości towarzyszyły urocze głosy instruktorskich dzieci
i wnuków do lat trzech.

Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za
przekazanie nagród rzeczowych

Instruktorom i opiekunom, za ich trud włożony w przygotowanie drużyn, poświęcenie i znalezienie czasu by się spotkać i wspólnie kolędować
Druhnie phm. Krystynie Mamak, komendantce Hufca Praga Południe,
druhowi hm. Adamowi Sikoniowi – Namiestnikowi NS, druhnie Ewie
Kierasińskiej-Siwkiewicz, druhowi Michałowi Pastuszakowi, kapitanowi
Arturowi Leśniewskiemu, Dyrektorce ZSS nr 99 Leokadii Ogonowskiej
I wszystkim szanownym gościom, którzy uświetnili swoja obecnością
nasz przegląd – serdecznie dziękujemy.

Instruktorzy 293 WDH NS „Różana Piechota”
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Kącik Kulinarny

Ciasto Marchewkowe z kremem z Nutelli od
@MadyKatty.
Wszyscy w hufcu wiedzą, że bardzo lubię kucharzyć. Jakiś czas temu
przy okazji capstrzyku pod pomnikiem Olszynki Grochowskiej przygotowałam ciasto marchewkowe, które wszystkim uczestnikom bardzo
smakowało. Wpadłam na pomysł, że od nowego roku urozmaicę naszą hufcową gazetę o kącik kulinarny.
Serdecznie zapraszam to przygotowania pierwszego przepisu z mojej
małej książki kucharskiej @MadyKatty!
Składniki:

•
•
•
•

180 g mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
3 jajka

200 g cukru + 1 łyżeczka cukru
wanilinowego

•
•
•

1 łyżeczka cynamonu
2-3 średnie marchewki
150 ml oleju

Przygotowanie:
Piekarnik nastawić na 175 stopni. Tortownice o średnicy 22 cm wysmarować tłuszczem i wysypać mąką.
Marchewkę obrać i zetrzeć na dużych oczkach tarki. Mąkę przesiać,
wymieszać z proszkiem do pieczenia oraz dodać cynamon. Tak przygotowaną mieszankę odstawić na bok. W osobnej misce ubić jajka
mikserem, stopniowo dodawać cukier. Całość utrzeć na puszystą masę, a następnie dodać do niej przygotowaną wcześniej mieszankę –
wszystko delikatnie wymieszać na najniższych obrotach miksera. Dodać tartą marchewkę i olej – przemieszać szpatułką w celu połączenia
wszystkich składników.
Ciasto przełożyć do przygotowanej blaszki i wsunąć do rozgrzanego
piekarnika. Piec przez ok. 40 min, trzymać w piecu do ostygnięcia.
Składniki na krem:
- Ważne jest, aby składniki miały temperaturę pokojową –

•
•
•

200 g serka mascarpone
2 łyżki nutelli
1 łyżeczka cynamonu/2 łyżki kamyków do dekoracji – ja użyłam tych
z Lidla.

Przygotowanie:
Wymieszać za pomocą miksera serek z nutellą na gładką masę, posmarować na zimne ciasto. Posypać cynamonem/ lub tak jak w moim
przypadku cukiereczkami w celu dekoracji.
PS Zapraszam do polubienia mojej strony na facebook’u @MadyKatty!

#KTM
pwd. Katarzyna Mamak
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Kącik Poezji
Beata Małgorzata Moniuszko
(ps. Bea)

Absolwentka WS Wydz. EkonomicznoSpołecznego, PSM II st. im. F. Chopina,
Kursu dla Autorów Literatury Dziecięcej
i Młodzieżowej oraz Warsztatów Scenariusza i Dramatu w Instytucie Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. W 2009 zadebiutowała
wierszem „W ﬁlharmonii” na łamach
ANGORY. Od 2012 związana z ZAiKS-em
i Stowarzyszeniem Autorów Polskich,
od 2014 z Kabaretem Pół-serio. Jej wiersze w antologiach drukowały Wydawnictwa: STON 2, EXALL, ASTRUM oraz
Stowarzyszenie Autorów Polskich.
Utwór „Autobus” ukazał się w Podręczniku dla klas I Ogólnokształcących Szkół
z Polskim Językiem Nauczania na Ukrainie „Podstawy zdrowia” (2012). Oﬁcyna
Informatyczna i Przedszkole Jupik wydało jej autorski tomik z wierszami
„Poznaję i kocham Naturę” (2014).
Skomponowała muzykę do sztuk dziecięcych: „Przyjaciel” i „Bądź sobą” Emilii
Moniuszko-Kwiecińskiej, do tekstów
kabaretowych: „Pendolino”, „Uprzejmy”,
„Bez kolorów”, „Miasteczko” oraz autorską piosenkę „Smutny klaun”. Zilustrowała „Do podusi” Wandy Stańczak i antologię „Wierszolandia”. Laureatka nagrody Dyrektora IBL PAN za scenariusz
ﬁlmowy i teatralny (2015) oraz Konkursu Satyrycznego Szczepana Sadurskiego
za serię „Limeryków o Wesołym Wieżowcu” (2015). Jej wiersze i teksty piosenek w autorskim tomiku Wydało Wydawnictwo Mons Admirabilis (2017).
Utwór „U fryzjera” został wytypowany
przez Wydawnictwo Soﬁjka do książki
pod roboczym tytułem: „Książka charytatywna dla dzieci”. Dochód ze sprzedaży będzie przekazany dla dzieci z domów dziecka, szpitali i innych placówek
opiekuńczych.
www.beatamoniuszko.bloog.pl

Nowy Rok

Katar

hej...Roku Roku...Nowy Roku
zaczniesz się uczyć już od jutra
choć smoczek w buzi pampers w kroku
przed manną kaszą - mała musztra
ten twój poprzednik z piekła rodem
(będę powtarzać wiele razy)
choć się narażam bo twój przodek
źle się prowadził (bez urazy)
w przypływie uczuć czasem głaskał
a gdy już człowiek się rozczulał
wnet się kończyła dobra passa...
że aż na karku cierpła skóra
mówiło się że miał on pecha
lub się urodził pod złą gwiazdą
że czarny kot a to że niefart
albo sąsiedzka zwykła zazdrość
hej...Roku Roku...Nowy Roku
zaczniesz się uczyć już od jutra
choć smoczek w buzi pampers w kroku
przed manną kaszą - mała musztra
spełnisz marzenia oraz plany
(z obietnicami bywa różnie)
tylko nie próbuj być za cwany
i nie zostawiaj nic na później
nie trzymaj za pazuchą lenia
wpłacaj tantiemy i nagradzaj
nie chowaj węża po kieszeniach
skąpcem być raczej nie wypada
spróbuj nie dawać się we znaki
diabłu za nos nie pozwól wodzić
jeśli nie będziesz byle jaki
to żal nam będzie...że odchodzisz

maluch wyciera mokry nos w rękaw
kichają małpy w zoo ogrodzie
mysz od kataru sapie i stęka
jesiotr zaraża katarem w wodzie
katar zalewa morze i góry
jest już w Wąchocku Rabce Szprotawie
kicha samolot w niebie na chmury
zakatarzone kaczki na stawie

Kosmonautka
nie braknie bujnej wyobraźni
czym mnie zaskoczyć może jutro:
karcer tortury chłosta w kaźni
lecz że się w piekle na mnie uprą?
smoła wrze w kotle w piecu bucha
ot naraziłam się czymś niebu
za rogiem czyha wiór kostucha
spode łba zerka kpiarz Belzebub
jęzor jak kołek ślina z pyska
wytrzeszcz na widok czystej duszy
więc „przyszła kryska na Matyska”
los mój nikogo już nie wzruszy
w fazie REM znikam wciąż się droczę
kostucha wzdycha kręci nosem
diabeł błagalnym patrzy wzrokiem
a ja... zachwycam się kosmosem
Limeryki o „Wesołym wieżowcu” (1)
Mężatce z Wieżowca ze Wschowy,
niekiedy pomaga ból głowy.
Choć test na prawko
zdała z poprawką,
bez stresu zrobiła ciążowy.

wójt zasmarkany - głowa jak bania
katar w urzędzie - pomór panika
nie ma wytycznych w sprawie kichania
jak zwalczać katar i czym oddychać
w mieście garnizon przejął tę sprawę
w armii stworzono sztab kryzysowy
przez epidemię zamknięto nawet
do odwołania szpital wojskowy
pilnie potrzebny wagon z chustkami
bez nich apteki zamkną w powiecie
wywieszą kartkę dla zasmarkanych:
„zawiadamiamy... że brak chusteczek"
katar w te pędy dotarł do sądu
dopadł trzech świadków sędziowską ławę
zawilgotniałe akta do wglądu
sędzia z wokandy odroczył sprawę
trębacz na wieży trąbi w chusteczkę
stado trąbalskich idzie ulicą
tłum kichających przejął pałeczkę
szturmem są brane gminne lecznice
jest już ustawa w sprawie kichania
„siewca bakterii poniesie karę”
bo konstytucja tego zabrania…
żeby wychodzić z łóżka z katarem

Kawa na ławę
wiedząc że wiara czyni cuda
wciąż brniesz pod górę choć wiatr w oczy
fart cię opuści zwiedzie złuda
nadzieja pryśnie z kursu zboczy
los nie rozdaje szans na wieczność
codzienność niesie ciernie w darze
obierasz z wielu dróg bezpieczną
hossa zawyża znacznie gażę
w zwyczajnym ludzkim zagubieniu
wpadasz na debet bez pokrycia
chcesz się wycofać schować w cieniu
wciąż się na nowo uczysz życia
kawa na ławę parzy wrzątkiem
sentymentalizm w sztampie ginie
ścigasz się z losem w gąszczu zwątpień
nim wokół palca cię owinie

Limeryki o „Wesołym wieżowcu” (2)
W mini-Wieżowcu w Amsterdamie
jedzono rybę na śniadanie.
Adwokat z urzędu
dopatrzył się błędu,
bo nikt nie spytał jej o zdanie.
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
Zbiórka referatu starszoharcerskiego
Kadro HS! Wyjdźmy poza hufiec! 19 stycznia referat starszoharcerski
naszej Chorągwi zaprasza namiestników, pozostałą kadrę pracującą
z harcerzami starszymi i wszystkich zainteresowanych tą metodyką
na zbiórkę referatu HS, która odbędzie się w siedzibie Chorągwi Stołecznej. Planowane rozpoczęcie o godzinie 18, jednak ewentualny
poślizg będzie tolerowany. Chodzi głównie o to, aby lepiej się poznać,
porozmawiać o ewentualnej współpracy, przedyskutować propozycje, pomysły, problemy. Więcej informacji na stronie stoleczna.zhp.pl .
RAZEM TWÓRZMY MOCNĄ EKIPĘ HS-ów!

"Jaki ZHP? Wyjdźmy do celu."
"Jaki ZHP? Wyjdźmy do celu."- tak właśnie brzmi nazwa organizowanej przez Radę Naczelną ZHP przy współpracy z Komendami Chorągwi Stołecznej i Wielkopolskiej konferencji, która odbędzie się
21 stycznia w godz. 10.00 – 17.00 w siedzibie Chorągwi Stołecznej.
Zaproszeni są wszyscy instruktorzy, którzy pragną we wspólnym gronie podyskutować o najważniejszych kwestiach istotnych dla
każdego instruktora. Zgłoszenia do 17 stycznia pod adresem:
jakizhp.zgłoszenia24.pl. Koszt wydarzenia to jedyne 20 złotych.
Więcej informacji na stronie internetowej: stoleczna.zhp.pl .
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

WKPP w Piasecznie
Złamania, skręcenia, zwichnięcia, oparzenia, ukąszenia, bóle... Co robić? Wybrać się na kurs pierwszej pomocy! Taki właśnie kurs organizuje Harcerska Grupa Ratowniczo-Medyczna w Piasecznie. W ciągu
dwóch weekendów (27-29 I i 3-5 II) HGR-M "Piaseczno" sprawi, że
spokojnie będziecie mogli mówić swoim dzieciom: "Wszystko będzie
dobrze", kiedy tylko przyjdą do was z kolejnym medycznym drobiazgiem. Koszt kursu to jedynie 110 złotych, a więcej informacji pozyskacie w wydarzeniu na Facebook'u "WKPP w Piasecznie".

Rajd Syberyjski 2017
10 II 1940 r. - mało kto zna tę datę i niewiele z nas wie, że wiąże się
ona z jedną z największych tragedii w dziejach naszego kraju. To właśnie tego dnia rozpoczęły się pierwsze wielkie deportacji na Sybir
Polaków z obszarów zajętych po 17 września 1939 roku przez ZSRR.
Z okazji rocznicy tego wydarzenia 125 WDW SDRI GROM organizuje
11 lutego coroczny Rajd Syberyjski. Więcej informacji znajdziecie
w wydarzeniu na Fecebook'u "Rajd Syberyjski '2017". Oddajmy hołd
bohaterom i pokażmy naszym harcerzom, kto naprawdę wygrał
tę walkę!

Kurs Drużynowych i Przewodnikowski
„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.” ~Paulo Coelho~.
Jednak aby działać w drużynach, hufcu, pełnić obowiązki instruktora,
musimy się poznać tajniki tej pracy. Niewątpliwie pomoże nam w tym
Kurs Przewodnikowski (11-17.02.), oraz Kurs Drużynowych (17-23.02.).
Zespół Kształcenia naszego hufca zadba o to, aby profesjonalnie
wprowadzić kadrę waszych drużyn na tę nową drogę w ich
harcerskiej karierze. Więcej informacji wkrótce dotrze do was
hufcowym biuletynem.

XXXIV Ogólnopolski Rajd Kopernikowski
Może zapuścić się gdzieś dalej? Czemu nie! W dniach 17-19 lutego, po
raz 34. w Toruniu odbędzie się Ogólnopolski Rajd Kopernikowski.
Propozycja skierowana jest do wszystkich pionów od zucha, po wędrownika, a nawet instruktora! Zgłoszenia ruszyły 02.01. i potrwają
do 30.01. Więcej informacji na stronie oficjalnej: kopernikanski.zhp.pl,
oraz na oficjalnym fanpage'u na Facebook'u:
"Ogólnopolski Rajd Kopernikański".

Dzień Myśli Braterskiej w naszym hufcu
Robert Baden-Powell powiedział kiedyś: "Posłannictwem moim jest
rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie." 25 lutego
i My rozprzestrzeniajmy braterstwo! Spotkajmy się tego dnia w godzinach 17:30-22:00 na naszym hufcowym Dniu Myśli Braterskiej. Więcej
informacji już wkrótce dotrze do was naszym hufcowym biuletynem,
wy już dziś zarezerwujcie ten czas w swoich kalendarzach.

Opracował
ćw. Filip Skura
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