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Wspominajmy...  
 

Jest taki dzień w roku, dla nas harcerzy bardzo ważny. Dzień, kiedy myśli nasze biegną w przeszłość. Raz dalej, raz bliżej ale zawsze           
w czasy, które już minęły. Ten szczególny dzień, dwudziestego drugiego lutego ustanowiony został Dniem Myśli Braterskiej i tak 
naprawdę stał się świętem skautów (w tym harcerzy) z całego świata. 
 
 Tego dnia dopada mnie melancholia. Przed oczyma stają mi koledzy z dawnych lat z mojego zastępu "Szperaczy": Marek Jaworski,    
Waldek Knober, Piotrek Olejnik, Krzysiek Kaczmarek,  Marek Dietrych, Wojtek Engiel czy nieżyjący już Irek Wiesiołek i Paweł Skaryszewski. 
Wspominam chłopaków z innych zastępów drużyny 288 WDH „Trampy“: Artura Jeziaka, Staśka Szczubełka, Leszka Piątkowskiego, Jarka 
Garniera, Pawła Gaszynę, Marka Wysockiego, Artura i Tomka Sapryków, Jarka i Roberta Roguskich, Jarka Majewskiego, Pawła                
Stokowskiego, Tomka Czerskiego, Marka Pazika a szczególnie nieżyjącego już mojego przyjaciela Andrzeja Krajewskiego. Oczywiście 
wspominam drużynowych Tomka i Andrzeja Kozińskich. Pamiętam, jak wspaniałe były prowadzone przez nich zbiórki. Nie zapomnę, 
jaka duma mnie rozpierała, gdy zostałem ich przybocznym. 
 
Pamięcią sięgam do obozów harcerskich, a szczególnie wspominam ten pierwszy, w Trzebiechowie, jego komendantkę Grażynę 
Kozińską, oboźną Jankę Wierzbicką i pigułę Małgosię Auleytner oraz oboźnych Władka Wójtowicza i Tomka Kozinskiego. 
 
Potemj nastały czasy hufcowe. Wsponinam wspaniałych ludzi z Kręgu Drużynowych Harcerskich „Praski Ul“ na czele z namiestnikiem 
Tadkiem Kuciem. Wspominam: Ewę Belicką, Bożenę Brodę, Beatę Waszczuk, Monikę Figiel, Piota Szczypińskiego, Mariusza Laskowskiego, 
Roberta Stachyrę, Tomka Kniata, Darka Sonenfelda i wiele, wiele innych osób.W pamięci pozostały zbiórki namiestnictwa, kursy                     
i zimowiska, biwaki, rajdy a szczególnie Olszynki Grochowskie. 
 
Później był Ocypel - osobny rozdział moich wspomnień i kolejne osoby, które poznałem: Krzysio Bąbel, śp. Andrzej Winiarski, Krysia     
Zaborowska, Kasia Gzyl, Małgosia Binda, Agnieszka Głasek, Renata Biernacka... Nie sposób jest  wymienić wszystkich, których  spotkałem  
na mojej harcerskiej drodze w ciągu 30 lat, ale wiem, że wszyscy oni zasłużyli na miejsce w mojej pamięci. 
 
Najnowsze wspomnienia to moja próba harcmistrzowska i mój wspaniały opiekum  - Adam Czetwertyński. 
 
Na  koniec prośba, abyśmy o naszych znajomych, kolegach, przyjaciołach wspominali nie tylko raz w roku. Róbmy to częściej. Wracajmy  
do przeszłości  i opowiadajmy o niej młodszym.  Uczmy ich  historii i tradycji na podstawie własnych wspomnień. Wspominajmy... 

 

                                                                                                          hm. Jacek Czajka  
                                                                                                          redaktor naczelny 
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W dniu 22 lutego obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej — święto przyjaźni harcerzy i skautów. Obchodzone jest na całym świecie. Ma  przypominać         
o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata. Symbolizuje braterstwo łączące ludzi różnych klas 
społecznych, pokoleń, przekonań, narodowości i wyznań.  
 
Idea ustanowienia Dnia Myśli Braterskiej zrodziła się na czwartej Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 r. w Stanach Zjedno-
czonych. Wybór daty padł na 22 lutego — dzień urodzin założycieli skautingu, sir Roberta Baden-Powella Naczelnego Skauta Świata i jego żony Olave 
Baden-Powell Naczelnej Skautki Świata. 
 
Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem również skauci dołączyli do jego obchodów. W tym dniu skauci na całym świecie przesyłają 
sobie bratnie pozdrowienia. Harcerze organizują gry terenowe i spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich, dzień ten jest okazją 
do zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Myśli Braterskiej 

Olave St Clair Baden-Powell (1889-1977) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Żona Roberta,  urodzona jako Olave St Clair Soames 22 lutego 1889      
w Chesterfield, w Wielkiej Brytanii. Wychowywana w domu przez ojca, 
matkę oraz guwernantki. W dzieciństwie i młodości uprawiała wiele 
dyscyplin sportowych, między innymi tenis, pływanie, piłkę nożną, 
jazdę na łyżwach i kajakarstwo. Grała także na skrzypcach. W styczniu 
1912 roku Olave spotkała bohatera drugiej wojny burskiej oraz założy-
ciela skautingu, Roberta Baden-Powella na statku RMSP "Arcadian", 
którym płynął do Nowego Jorku. W momencie poznania Olave miała 
23 lata, zaś Robert 55. Ciekawostką był fakt, że oboje obchodzili urodzi-
ny tego samego dnia. Zaręczyli się jeszcze w tym roku, we wrześniu, 
powodując medialną sensację. Aby uniknąć prasy, pobrali się w sekre-
cie 30 października. "The Scouts and Guides of England" w prezencie 
ślubnym kupili młodej parze samochód. Zamieszkali w częściowo 
sfinansowanym przez ojca Olave domu "Pax Hill" niedaleko Bentley     
w hrabstwie Hampshire, gdzie żyli w latach 1918 - 1939. W roku 1916 
została naczelniczką brytyjskich przewodniczek (skautek) zaś w 1930 
naczelną przewodniczką (skautką) świata. Olave zmarła 19 czerwca 
1977 roku. 

hm. Jacek Czajka 
źródło; 

pl.wikipedia.org 

Robert Baden-Powell (1857-1940) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twórca skautingu,  urodzony 22 lutego 1857 roku. Zorganizował  
pierwszy obóz skautowy i wydał dwie książki, które miały podstawowe 
znaczenie dla rozwoju skautingu na świecie, a także harcerstwa            
w Polsce. Były to: „Skauting dla chłopców” i „Wskazówki dla skautmi-
strzów”. Baden-Powell uważał, że skauting oraz kontakt z przyrodą 
mogą być szkołą wychowania obywatelskiego. W pracy z młodzieżą 
wzorował się na tradycjach wychowawczych różnych narodów. Był 
zdania, że skauting powinien uzupełniać edukację szkolną przez roz-
wijanie charakteru i sprawności jednostki. Podczas wojny Anglików       
z Burami w 1900 roku po raz pierwszy utworzył oddział chłopców        
z przeznaczeniem do służby pomocniczej. Próba ta uświadomiła    
Baden-Powellowi możliwość powierzenia młodzieży odpowiedzial-
nych zadań pod warunkiem poważnego jej traktowania. Zaintereso-
wanie z jakim spotkała się jego praca i książki spowodowały, że po 
latach zrezygnował ze służby wojskowej i całkowicie poświęcił się 
skautingowi. Zmarł 8 stycznia 1941 roku w Kenii. 
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Gra Orkiestra, i nie tylko  

Super, extra, fajnie, fantastycznie, bombowo, dobra robota, gratulacje. 
Tylko takimi słowami można opisać organizowany przez nasz hufiec 
dzielnicowy 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Imprezę 
organizowaliśmy po kilkuletniej przerwie. Nie mogę nie wymienić 
druhen, dzięki którym finał WOŚP się udał. To Julita Przesmycka,     
Karolina Kucharska, Kasia Mamak, Agata Plewa  i Marta Czajka. Po raz 
pierwszy finał zorganizowano w centrum handlowym „Atrium Prome-
nada”, największym tego typu obiekcie na Pradze Południe.   
 
Nawet  gdybym bardzo szukał, nie jestem w stanie znaleźć minusów 
tej imprezy, po prostu nie ma się do czego przyczepić. Co prawda kilka 
dni przed finałem miałem zastrzeżenia do promocji imprezy. Jednak 
chciałem za to przeprosić Julitę na łamach „Świerszcza”, bo pewnie 
dołożyłem jej trochę nerwów, jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie. 
Popełniłem błąd, ponieważ promocja, jak na tak mało znaczący              
z punktu widzenia mediów ogólnopolskich sztab, była i tak bardzo 
dobra. Był przecież wywiad dla telewizji internetowej Wirtualnej Polski. 
Była wizyta w „Dzień dobry TVN”, plakaty z programem imprezy też 
były widoczne. Do tego filmik burmistrza opublikowany na facebooku 
dla mieszkańców dzielnicy. Także honorowy patronat burmistrza   
Kucharskiego. No i przede wszystkim ogromna akcja informacyjna 

naszych harcerzy 
na facebooku. 
Wieloma kanała-
mi informowali-
śmy mieszkań-
ców o tym wyda-
rzeniu. Właśnie 
tak powinna wy-
glądać promocja. 
Może warto też 
działać podobnie 
w przypadku pro-
mowania budżetu 
partycypacyjnego.  
 

Na miejscu postawiona została scena, na której występowali lokalni 
artyści od chórów dziecięcych, przez seniorów po zespół  rockowy. 
Także każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie obyło się bez licytacji 
przedmiotów podarowanych specjalnie przy okazji finału. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyły się  piłki z autografami gwiazd naszej 
reprezentacji, Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego. 
Warte zauważenia jest jeszcze kilka innych faktów: Sposób, w jaki zad-
bano o wolontariuszy i członków sztabu to majstersztyk. Było dosłow-
nie wszystko: kawa, herbata, woda, darmowa pizza i posiłek w barze 
mlecznym, wielka dwumetrowa kanapka od SUBWAYa. A na koniec 
pyszny zrobiony specjalnie na tę okoliczność tort. Byłem na wielu tego 
typu eventach w swo-
im życiu, ale nigdzie 
nie dbano tak o wo-
lontariuszy. Poza tym 
atmosfera.  Tam au-
tentycznie czuło się 
braterską atmosferę, 
tam autentycznie 
byliśmy wspólnotą,     
o której tak często 
pisałem na łamach 
„Świerszcza”. Harce-
rze z praktycznie 

wszystkich środowisk hufca, mali, duzi, wędrownicy, instruktorzy, ko-
mendanci szczepów, komenda hufca. Wszyscy zebrani w jednym celu 
we wspólnej sprawie. Tak właśnie powinno wyglądać harcerstwo.  
 
Życzyłbym sobie, żeby 
wszystkie imprezy, które 
organizujemy, były przy-
gotowane w taki sposób. 
Nie mogę nie wspo-
mnieć o ogromnym 
zaangażowaniu i pomo-
cy ze strony dyrekcji 
„Promenady”. Z relacji 
szefowej sztabu wiem, 
że spełniali wszystkie 
nasze prośby, nie żało-
wali pieniędzy i służyli swoim doświadczeniem. Dla naszego hufca to 
na pewno nowy rozdział, warto więc dalej pisać tę książkę i jak najwię-
cej czerpać z naszej „nowej” znajomości. Ważne jest to, że pokazaliśmy 
siłę. Że pomimo problemów, którymi targane jest harcerstwo, daliśmy 
radę!. Udowodniliśmy, że potrafimy, że jesteśmy równorzędnym part-
nerem dla władz dzielnicy oraz biznesu. Myślę, że duże znaczenie mieli 
też tutaj odpowiedni ludzie. Dziewczyny spisały się nawet nie na piątkę 
a na szóstkę. Może zgodzą się na utworzenie hufcowego zespołu, któ-
ry zajmie się organizacją wszystkich imprez. Pokażą innym, jak to się 
robi dobrze, będziemy mieli pewność, że te imprezy będą na właści-
wym wysokim poziomie.  
 

Piętnastego stycznia w „Promenadzie” po raz kolejny byłem dumny      
z bycia członkiem ZHP, byłem dumny z bycia częścią Hufca Praga-
Południe. Szkoda, że na tej imprezie nie było przedstawicieli naszej 
chorągwi. Mogliby się nauczyć, jak powinna wyglądać dobrze zorgani-
zowana przez harcerzy impreza. Ostatecznie zebraliśmy ponad 61 000 
zł. Kwota astronomiczna świadczy o naszej dobrej robocie. Mam na-
dzieję, że za rok spotkamy się na 26 finale w tym samym miejscu            
z tymi samymi ludźmi. Mam nadzieję, że Julicie, Agacie, Kasi, Marcie       
i Karolinie znowu zachce się stanąć na czele sztabu.  
 

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
komendant szczepu 160 WDHiGZ 

 
 
P.S 
Od redaktora – dokładną kwotę 61718,43 zebrało 65 wolontariuszy! 
 

Heblowanie 
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Dobre rady druha ACz. (21) 

Moja wina…  

Nie będzie dziś mowy o sakramencie pokuty, choć tytuł aż się prosi, 
aby dalej pojawił się tekst na temat kolejek harcerek, harcerzy, instruk-
torek i instruktorów, którzy karnie ustawieni do konfesjonału przypo-
minają sobie własne grzechy i co chwila biją się w piersi, wypowiada-
jąc właśnie te słowa: - Moja wina… - Nie, na ten temat niech napisze 
felieton ksiądz Kapelan.  
 
Dziś będzie mowa o nas, zwykłych instruktorach harcerskich, pełnią-
cych różne funkcje i podejmujących się różnych zadań w harcerstwie. 
I może grzeszących, ale nie zdających sobie sprawy z faktu, że jest to 
grzech. Więc jak się spowiadać z takiego grzechu?  
 
Będzie więc o takim pozornie drobnym grzeszku, jakim jest pycha. 
Tak, ona dotyczy każdego z nas i nie bardzo zdajemy sobie z tego 
sprawę. Tak się składa, że my (od zuchów aż do szarż) zawsze wiemy 
lepiej. Prawda? Wiemy lepiej na każdy temat. Lepiej poprowadzimy 
zbiórkę, wieczornicę i obóz. Nie mając pojęcia, jak powinien wyglądać 
przyzwoity harcerski biwak, organizujemy wyjazd naszych harcerzy, 
bawimy się świetnie i zachwyceni wracamy z tak zwanego biwaku do 
Warszawy. Rozpiera nas duma, że jesteśmy tacy genialni i wspaniali. 
Tak, tak – to pycha.   

 
Popatrzmy do słownika. Pycha 
(a nie mówię tu o ciasteczku) 
to zarozumiałość, to wysokie 
mniemanie o sobie. Pal sześć, 
jeśli jest ona uzasadniona. Ale 
w większości niestety nie. Po-
pełniamy błędy. Ciągle, bez 
przerwy. A co się łączy z naszą 
pychą? Oczywiście krytyczne 
spojrzenie na innych. Ja jestem 
wspaniały lub wspaniała. Oni – 

tacy sobie, jeżeli nie zupełnie beznadziejni. Zbiórka, którą przeprowa-
dziłem, była słabiutka. Ale przecież ja tak się poświęcam, tyle czasu 
daję z siebie harcerstwu, nie miałem czasu na przygotowanie zbiórki   
(a może nawet nie za bardzo wiem, jak dobra zbiórka powinna prze-
biegać). Ale i tak jestem nadzwyczajny – inni są gorsi. Nie przestrze-
gam regulaminu mundurowego. Na zbiórce w ogóle nie munduru nie 
miałem. Ale ja jestem usprawiedliwiony. Przecież jestem nadzwyczaj-
ny i się staram. Rano wyszedłem na zajęcia i nie będę przez cały dzień 
munduru ze sobą nosił, aby założyć go po południu. Ale harcerze, któ-
rzy nie przyszli w mundurach, usprawiedliwieni nie są. Bo to ja jestem 
nadzwyczajny, nie oni.  
 
No tak. W którym momencie powszechnie zaczniemy mówić, skrom-
ni, pełni pokory: - Moja wina, moja wina… - I przypominać sobie: nie 
przeczytałem, nie wyciągnąłem wniosków, zawaliłem, nie przygoto-
wałem… Kiedy zaczniemy powszechnie zauważać własne                
nieróbstwo, własne niedbalstwo, bałaganiarstwo, własną nieumiejęt-
ność (a może niechęć) współpracy z innymi? Bardzo się starałem…    
To mało. Bardzo mało.   
 
Pora powiedzieć: – Moja wina…  I coś jeszcze za wyznaniem winy iść 
powinno. Prawda?  
 
 
 
 

hm. Adam Czetwertyński 

 

 

Świat okiem Kamienia 

Prawo Zucha 

 

1. Harcerz kocha Boga i Polskę. 
2. Harcerz jest dzielny. 
3. Harcerz mówi prawdę. 
4. Harcerz pamięta o swoich obowiązkach. 
5. Wszystkim jest z harcerzem dobrze. 
6. Harcerz stara się być coraz lepszy. 

 

 

Zaraz, zaraz, druhu Namiestniku – krzykną niektórzy – Hola! Coś się 
chyba druhowi pomyliło! To jest Prawo Zucha i przeznaczone jest dla 
tego małego człowieka. Harcerz ma swoje Prawo Harcerskie. 
 
Ta krótka wypowiedź jest oczywiście wyssana z palca, nie spotkałem 
się jeszcze z taką reakcją, jednakże nigdy jeszcze nie sparafrazowałem 
w ten sposób Prawa Zucha. Lecz zastanówmy się, jaka byłaby nasza 
reakcja – może taka, jak powyżej? 
 
Uważam, że powinniśmy poważnie zastanowić się nad wychowywa-
niem młodego człowieka, czyli kształtowaniem charakteru. Czy jako 
drużynowi zastanawiamy się, czy nasi harcerze chcą być coraz lepsi? 
Czy zdobywają stopnie, sprawności, poprawiają swoje błędy? Czy 
pracujemy nad tym, by nasi podopieczni byli dzielni – bronili słab-
szych, nie bali się wart nocnych, robaków, przyznania do błędu? Czy 
mówią prawdę, czy kochają Boga i Polskę, czy pamiętają o swoich 
obowiązkach, czy innym jest z nimi dobrze? 
 
Moment przejścia z gromady zuchowej do drużyny harcerskiej jest 
bardzo ważny – dziecko dorasta w naszym harcerskim rozumieniu, 
wchodzi na wyższy poziom zaawansowania. Zaczynamy wymagać 
od niego więcej, ale nie możemy zapominać o wymaganiach elemen-
tarnych. Prawo Zucha nie przestaje obowiązywać - Prawo Harcerskie 
tylko rozszerza zakres odpowiedzialności młodego człowieka. To jak 
dodatek do gry, aktualizacja oprogramowania. Dlatego też powinni-
śmy wciąż egzekwować te sześć wytycznych mówiących „jak dobrze 
żyć”. Prawo Zucha jest proste i w tej prostocie genialne – wyłożone 
wprost, jednoznaczne, bezpośrednie. 
 
Jednakże odwoływanie się do tylko Prawa Zucha w rozmowie z har-
cerzem musi odbyć się delikatnie – przecież dziecko, które wychowu-
jemy, już jest harcerzem, starym koniem i wyjadaczem, a druh wyska-
kuje z zasadami dla przedszkolaków. Rozmawiając z młodymi ludźmi 
przytaczajmy jednak Prawo Harcerskie, by potraktować naszych wy-
chowanków poważnie, a Prawo Zucha zostawmy dla siebie – jako 
wskazówka, jaki ma być nasz harcerz. I wplatajmy te wymogi w całość 

pracy drużyny, zarówno na zbiórkach, biwakach, jak i na obozach. 
 

 

 

phm. Staś Matysiak 
namiestnik harcerski 
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Rada drużyny – spisane kodeksy 

 

Rada drużyny jest samorząd-
nym organem  harcerzy         
w drużynie i wspiera druży-
nowego w prowadzeniu 
drużyny.  W skład Rady dru-
żyny w 296 WWDH ,,Wir” 
wchodzą: wachtowy każdej 
z wacht, przyboczni oraz 
drużynowy, który przewodzi 
obradom Rady drużyny. 
 
 
Tak brzmią pierwsze słowa naszego Regulaminu Rady drużyny. Po 
kilku latach pracy wydaje mi się, że stworzenie takiego regulaminu 
było kluczem do sukcesu systemu zastępowego i demokracji w naszej 
drużynie. W moim tekście postaram się odpowiedzieć na pytanie - czy 
taki regulamin jest potrzebny? 
 
Po pierwsze po utworzeniu regulaminu harcerze uznają radę za 
„prawdziwszy” organ. Coś spisanego jest na ogół bardziej cenione. 
Wiedzą, że decyzje rady są prawomocne w obrębie drużyny, nadaje 
im to o wiele większej powagi. Określenie, kto jest członkiem rady           
i pilnowanie, by osoby nie będące członkami takiej rady nie mogły 
brać w niej udziału. Takie podejście bardzo członków rady nobilituje. 
Oczywiście warto zapraszać na spotkania rady gości, ale na przykład    
u nas na każdą taką wizytę rada musi udzielić zgodę. 
 
W niektórych środowiskach rada drużyny nie ma nic do powiedzenia, 
bo nie ma jasno ustalonych terminów spotkań. Drużynowy zwołuje 
radę jak król Stany Generalne w XIV w. we Francji – kiedy ma taką po-
trzebę. Pamiętajmy jednak o tym, że mamy nauczyć harcerzy działania 
w systemie demokratycznym, a czy Sejm Rzeczpospolitej spotyka się, 
kiedy Prezydent lub Marszałek Sejmu sobie tego zażyczy?  
 
Kolejną kwestią jest brak jasno określonych praw i obowiązków. Jeśli 
harcerze nie wiedzą, jakie mają uprawnienia, nie będą w pełni angażo-
wać się w pracę rady. W „Wirze” rada decyduje praktycznie o wszyst-
kim, ale to „wszystko” jest jasno spisane. W gestii rady pozostaje m.in. 
akceptacja planu pracy, rywalizacji w drużynie, koncepcji obozu letnie-
go, mianowań wachtowych (ale już przykładowo zastrzegliśmy            
w regulaminie, że przybocznych dobieram sobie sam). Wreszcie to 
rada drużyny raz w roku może decydować o zmianach w swoich 
kompetencjach w trakcie obrad regulaminowych. Wtedy może posze-
rzyć lub zawężyć jej uprawnienia.  
 
Nie zawsze będzie jednak kolorowo. Co jeśli miałeś świetny pomysł,     
a rada drużyny w pewnym momencie powie ci: - Hola, hola! Druh nie 
ma takich uprawnień, to leży w gestii rady drużyny. -  Możesz być bar-
dzo niezadowolony, jak ja kiedyś byłem. I co wtedy? 
 
Wtedy wiesz, że kilka lat pracy nie poszło na marne i harcerze poważ-
nie traktują swoją rolę jako członkowie rady drużyny. 
 
 
 

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

 

PP - Przemyślenia Piotra 

Cukrowa śnieżynka 

Śnieżynka to praca plastyczna, która jest świetnym i efektownym 
pomysłem dla młodszych i starszych. Zimowa śnieżynka z cukru to tak 
doskonała zabawa twórcza, jak i piękna dekoracja. 

Do przedstawionej dziś zabawy plastycznej śnieżynka z cukru po-
trzebna jest czarna lub ciemna kartka, aby cukrowa śnieżynka ładnie 
się prezentowała. Młodszym dzieciom możemy naszkicować zarys 
śnieżynki. Za pomocą kleju należy narysować kontury śnieżynki,             
a następnie posypać całą kartkę cukrem. Po zsypaniu cukru na         
talerzyk, na naszych kartach zostaną wspaniałe błyszczące             
kryształki śnieżynek, które można dodatkowo udekorować kilkoma 
drobinkami brokatu.  

Gniotek 

Jak zrobić Gniotka, część z was na pewno wie, ale jak napełnić szybko    
i łatwo balon mąką, to już nie jest takie oczywiste. Oto prosty trik, dzięki 
któremu każdy zuch poradzi sobie z samodzielnym wykonaniem tej 
ulubionej przez większość dzieci zabawki. 

Wszelkiego rodzaju zabawy dotykowe oddziałujące na dziecięce 
zmysły dostarczają maluchom wiele radości. Dlatego warto wykonać 
samodzielnie własnego gniotka. Zgniatanie balona wypełnionego 
mąką lub ryżem świetnie odstresowuje i pozwala wyrzucić z siebie 
negatywne emocje relaksując i wprawiając w dobry nastrój. 

Potrzebować będziemy: Balon, butelkę 500 ml, mąką ziemniaczaną 
lub ryż, lejek, słomkę lub wykałaczkę, włóczkę do zrobienia fryzury 
naszemu stworkowi, oczka ruchome oraz czarny marker. Na początku 
wsypujemy mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od 
wielkości balona. Najlepiej robić to przez lejek, poruszając w środku 
słomką lub wykałaczką, aby przesypywanie przebiegało płynnie. 
Następnie nadmuchujemy balon, skręcamy go i zakładamy na butelkę. 
Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała 
się do nadmuchanego balona. Można to przyspieszyć ściskając kil-
kakrotnie butelkę. Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, 
spuszczamy powoli powietrze, związujemy go i zaczynamy           
dekorować. Na czubku głowy naszego Gniotka przywiązujemy 
włóczkę  i rysujemy markerem buzię, przyklejamy oczka. Zabawka jest 
już gotowa. 

Opracowała   
pwd. Marta Czajka 

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

ObCZAJ to! 
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Padaczka. Bardzo często wido-
wiskowa choroba, chory traci 
przytomność i bezwiednie tarza-
jąc się po ziemi rusza w różnych 
kierunkach kończynami. Dopóki 
trwa atak, możemy zrobić dwie 
rzeczy – podłożyć coś miękkiego 
pod głowę, np. koc, poduszkę, 
kurtkę (bez kluczy), tak żeby gło-
wa nie uderzała o twardą po-

wierzchnię chodnika a o miękką bluzę. Druga rzecz – odsuwamy nie-
bezpieczne przedmioty – noże, butelki inne rzeczy, o które można 
doznać urazu (oczywiście jeżeli np. atak nastąpi koło betonowej ławki, 
to nie przesuniemy jej, możemy spróbować przemieścić osobę chorą 
o 30-40 cm). Jeżeli atak już się zakończy, to to układamy chorego         
w pozycji bezpiecznej. Nie wkładamy poszkodowanemu nic do ust, 
możemy zadzwonić w trakcie ataku na 999 i powiedzieć, że właśnie 
trwa atak padaczki i jak zabezpieczyliście nieprzytomną osobę przed 
urazami wtórnymi. 
 

 
Zawał mięśnia sercowego. Jest to zwęże-
nie naczyń wieńcowych i niedotlenienie 
serca na skutek czego przestaje prawidło-
wo się skurczać. Może być spowodowany 
obkurczeniem naczyń wieńcowych (żyły   
i tętnice okalające serce) lub niedrożno-
ścią spowodowaną dostaniem się krzepli-
ny. Ból będzie umiejscowiony za most-
kiem, faza wdechu nie wpływa na natęże-
nie bólu, czasem jest to ból promieniujący 

do barku, do szczęki lub kręgosłupa. Chory może być blady, spocony, 
niespokojny, szybko i płytko oddychający. Kategorycznie zabraniamy 
mu się poruszać! Każdy ruch, nawet pójście do toalety, może pogłębić 
zawał. Dzwonimy na 999 i mówimy, że jest ból w klatce piersiowej, 
dyspozytor wypyta nas o wszystkie objawy i zadysponuje wysłanie 
zespołu Ratownictwa Medycznego. 
 

 
Udar mózgu. Jest to zwężenie 
naczyń mózgowych, obkurcze-
nie lub krwotok i niedotlenienie 
mózgu na skutek czego przestaje 
prawidłowo funkcjonować (usta 
wykrzywione, dłoń opadnięta, 
artykulacja utrudniona, rozmaza-
ne widzenie). W internecie moż-
na znaleźć wiele zdjęć osób do-
tkniętych udarem., warto zoba-

czyć, żeby wiedzieć, o co chodzi. Osobę z udarem traktujemy tak jak    
z zawałem. Postępowanie niczym się nie różni, dopiero później zespół 
pogotowia może wdrożyć leczenie. 
 
To tyle na początek chorób, które mogą być zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia. Czytajcie, pytajcie i zaglądajcie czasami do internetu. Oby ta 
wiedza wam się nie przydała. 
 
 
 

phm. Rafał Molasy 
Ratownik Medyczny – Warszawskie Pogotowie Ratunkowe 

Co zrobić gdy? 

Co należy zrobić przy udzielaniu pierwszej pomocy? Czego nie robić? 
Czy są jakieś konsekwencje nieudzielenia pomocy? 
 
Nasuwa się mnóstwo pytań, ale czy znamy odpowiedzi? Warto cza-
sem wyłączyć facebooka, snaptchata albo innego instragrama i zrobić 
coś pożytecznego, nauczyć się robić dobre uczynki. 
 
Przypomnijcie sobie sytuację z życia, kiedy jakiś znajomy lub członek 
rodziny uległ wypadkowi lub nagle zachorował. Nie mówię tutaj            
o przeziębieniu bo z tym jest prosto, leczone trwa 7 dni, nie leczone aż 
tydzień. Czy wiedzieliście, co należy zrobić? Jak pomóc? A może zna-
cie jakąś osobę, która choruje na przewlekłą chorobą, np. cukrzycę 
albo padaczkę i chcecie wiedzieć, co zrobić, gdy niespodziewanie ob-
ok was będzie miała atak? 
 
Polskie prawo (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
Kodeks Karny) nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomie-
nia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub 
innych służb ratowniczych (straż pożarna, policja), a także udzielenia 
pierwszej pomocy poszkodowanemu. 
 
Najprostsze jest udzielanie pomocy przy zachorowaniach prostych, 
tutaj zasada jest prosta – włącz myślenie, pomagaj a nie pogarszaj. 
Gorzej jest w stanach zagrożenia życia. Głęboka hipoglikemia (niski 
cukier), atak astmy oporny na leki czy zawał. 
 

 
Cukrzyca. Jeżeli wiecie, że ktoś choru-
je na cukrzycę a potraficie obsłużyć 
jego glukometr, to sprawdźcie poziom 
cukru, jeżeli jest 60 albo mniej a chory 
jest przytomny, to podajcie szybko 
mocno posłodzony napój, najlepsza 
jest cola, najlepiej rozgazowana. Po 
wypiciu podajcie jakieś konkretne 
jedzenie, wmuszajcie, żeby osoba zja-

dła, mimo że będzie mówiła, że już jest dobrze i że sobie poradzi. Jeżeli 
zje, to nie wzywamy pogotowia, nie ma po co. Gorzej, jeżeli straciła 
przytomność. Kategorycznie nie możemy dopuścić, żeby chory miał 
coś w ustach, nie podajemy płynów ani posiłków. Przecież jest nie-
przytomny i nie przełknie a może za to się udusić. W takim przypadku 
od razu wykręcamy 999 i mówimy, że jest atak hipoglikemii. Pogoto-
wie przyjedzie i poda cukier dożylnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astma. Każdy chory wie, że atak może nastąpić w każdym momencie, 
zwłaszcza przy większym wysiłku lub w warunkach niesprzyjającym 
oddychaniu. Większość ma przy sobie leki wziewne, należy pomóc 
podać leki i udostępnić więcej świeżego powietrza. Wiem, wiem, w 
dobie smogu o to ciężko… Jeżeli leki nie pomagają, dzwonimy 999        
i mówimy, że chory ma astmę lekooporną. 
 

Ratownik radzi i uczy  
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Z okazji Dnia Myśli Braterskiej przedstawiamy miejsca  poświęcone 
harcerzom, znajdujące się na terenie działanie naszego hufca. Nie są to 
wszystkie obiekty ale ich większość. Być może pozostałe miejsca 
zaprezentujemy w kolejnych numerach "Praskiego Swierszcza". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamienie pamiątkowe poświęcone żołnierzom NSZ, AK i WIN oraz 
harcerzom Szarych Szeregów Hufca Wierna Rzeka. Oba głazy znajdują 
się na dziedzińcu rzymskokatolickiej parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa przy ul. Borkowskiej 1 w Wesołej- Starej Miłośnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica poświęcona  Jaworzniakom – młodzierzy szkolnej i harcerskiej 
działającej w organizacji niepodległosciowej WIN. Znajduje się przy 
skwerze u zbiegu ulic Komandosów i Jaworzniaków w Rembertowie. 
 

 
 
 
Tablica upamiętniająca 
porucznika harcmistrza 
Mansweta Śmigielskiego. 
Był on szefem 3 kompani 
„Giewont” harcerskiego 
batalionu „Zośka”. Zginął 
podczas Powstania War-
szawskiego, przy ulicy  Zak-
roczymskie 7 w obronie 
Starego Miasta. Tablica 
znajduje się przy wejściu 
głównym do Zespołu Szkół 
nr. 94 przy ulicy Krótkiej 1, 
w Wesołej Zielonej. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablica  dziesięciu mieszkańców 
Starego Rembertowa - harcerzy 
Szarych Szeregów, rozstrzelanych  
przez hitlerowców, w dniu 26 
czerwca 1944 roku. Ufundowana 
przez Koło ZBOWID Rembertów.         
W XXXV rocznicę zwycięstwa. 
1980r.” . Obiekt znajduje się na 
ścianie budynku LI (51) Liceum 
Ogólnokształcącego przy ulicy 
Kadrowej 5 \15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na ścianie budynku Urzędu 
Dzielnicy Praga Południe przy ulicy 
Grochowskiej 274 znajduje się 
tablica upamiętniająca działalność 
instruktorów Hufca ZHP Warszawa 
Praga Południe im. 1 Warszawskiej 
Dywizji Piechoty Tadeusza 
Kościuszki. Odsłonięta we wrzesniu 
2002 roku, w 85 rocznicę działal-
ności harcerstwa na terenie Kami-
onka i Grochowa oraz w 40 rocz-
nicę powstania hufca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harcerskie Miejsca Pamięci 
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Na terenie Szkoły Podstawowej  nr. 60 przy ul. Zbaraskiej 3 znajdują się 
tablica upamiętniająca 22 Warszawską Drużynę Harcerską. 
Poświęcona pamięci harcerzy walczących za Ojczyznę ,którzy odeszli 
na Wieczna Wartę. Odsłonięta w maju 1975 roku, w 60 rocznicę 
założenia 22 WDH na Grochowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica pamiątkowa poświęcona wybitnym instruktorom, działaczom 
i twórcom harcerskiego środowiska 22 WDH, którzy odeszli na 
Wieczną Wartę. Znajduje się  w przedsionku kościoła na Kamionku. 
Odsłonięta została w 2005 roku,  90 rocznicę założenia  22 WDH. 
 

 
 
 
Pomnik upamiętniający żołnierzom i harcerzom 
Obwodu Praga AK. Odsłonięty w 2014 roku,         
w 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawski-
ego. Znajduje się w Parku Obwodu AK Praga, 
pomiędzy ulicami: Grochowską, Podskarbińską     
i Weterynaryjną. 
 
 
 
 
 
 
 

hm. Tadeusz Mandziak 
 

"W świecie pełnym niepewności i niepokoju nasz 
Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle..."  

~ Lady Olave Baden-Powell 

 

 

"Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przy-
jaźni i braterstwa na całym świecie"  

~ Baden Lord Robert -Powell 

 

 

„Czasami wystarcza jeden promień słońca. Jedno 
miłe słowo. Jedno pozdrowienie. Jedna pieszczota. 
Jeden uśmiech. Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić 
tych, którzy znajdują się obok nas. A więc dlaczego 
tego nie robimy?”  

~ Bruno Ferrero 

 

 

„Trochę naszego życia pozostanie zawsze w niezna-
nych przyjaciołach, którzy nas zrozumieli i kochali”  

~ Joseph Joubert 

 

 

„Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyja-
ciół, kiedy padają na naszą korzyść” 

 ~ Kartezjusz 

 

 

„Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowie-
ka szczęśliwym”  

~ Menander 

 

 

“ Przyjaciela pewnego poznaje się w sytuacji niepew-
nej”   

~ Cyceron 

Cytaty na 

Dzień Myśli Braterskiej 
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W kwietniu tego roku miną cztery lata od powołania w naszym hufcu 
zespołu historycznego. W ciągu tego okresu skład zespołu ulegał zmi-
anom. Aktualnie należy do niego ośmioro instruktorów: hm. Róża 
Karwecka, hm. Grażyna Kozińska, hm. Stefan Romanowski, hm. Adam 
Czetwertyński, hm. Tadeusz Truchanowicz, hm. Jacek Czajka, pwd. 
Marta Czajka i  pwd. Bogdan Ciechomski. Sześcioro z nich  jest również 
członkami Komisji historycznej Chorągwi Stołecznej. Ponadto prace 
zespołu wspierają: hm. Krzysztof Bąbel i hm. Tadeusz Mandziak.  

 
 

hm. Jacek Czajka 

przewodniczący 

 

pwd. Bogdan Ciechomski.  

sekretarz 

 

pwd. Marta Czajka 

 
 

hm. Róża Karwecka 

 

 

hm. Grażyna Kozińska 

 

 
hm. Adam Czetwertyński 

 

 
hm. Stefan Romanowski 

 

 

hm. Tadeusz Truchanowicz 

 

 
hm. Krzysztof Bąbel  

 

 

hm. Tadeusz Mandziak 

 

 

Misją zespołu jest kultywowanie historii hufca. Cele, jakie stawia sobie 
zespół, wynikają  z Uchwały Komendy Hufca, w sprawie powołania 
zespołu historycznego i dotyczą: archiwizacji dokumentów i pamiątek, 
przygotowywania publikacji o przeszłości hufca i jego środowisk, or-
ganizowania wystaw i imprez związanych z historią,  organizowania 
konkursów historycznych dla zuchów, harcerzy, wędrowników i in-
struktorów, podejmowania innych zadań o charakterze historycznym, 
wypływających z inicjatywy i potrzeb środowisk hufca lub członków 
zespołu. Od początku działania członkowie zespołu spotykają się dzięki 
uprzejmości hm. Róży Karweckiej raz w miesiącu w Klubie Sąsiada 
przy ulicy Skaryszewskiej 10.  

Dotychczasowa działalność zespołu to pozyskanie wielu harcerskich 
pamiątek w postaci dokumentów, zdjęć, dyplomów, proporców, 
plakietek oraz części umundurowania. To również realizacja bardziej 
znaczących zadań. Zdołano zebrać informacje o dwudziestu pięciu 
sztandarach środowisk naszego hufca, i przekazać je jako część pub-
likacji poświęconej sztandarom Chorągwi Stołecznej, wydano „Pro 
Memoria”- kieszonkowy biuletyn informacyjny o lokalizacji grobów  
instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę, w Dniu Myśli Braterskiej 
w roku 2015 współorganizowano quiz na temat wiedzy o skautingu. 

 

Zespół zorganizował trasy turystyczno-krajoznawcze podczas 55 i 56 
Rajdu Olszynka Grochowska, współorganizował dziesiąty i zorgani-
zował jedenasty Rajd Młodego Kościuszkowca. 

Zespół rozpoczął tworzenie elektronicznej bazy rozkazów hufca 
poprzez ich zeskanowanie. Na razie są to rozkazy z lat: 1966-1967, 1969
-1980, 1989, 1998-1999, 2001-2006, 2013-2016. 

Wznowiono wydawanie hufcowego pisma „Praski Świerszcz”. Do tej 
pory ukazało się 29 numerów zwykłych, comiesięcznych i 8 numerów 
specjalnych dotyczących historii hufca. 

 

Największym dotychczasowym osiągnięciem zespołu jest opra-
cowanie wystawy  „Harcerska służba Hufca ZHP Warszawa Praga 
Południe w 100-letniej tradycji na Grochowie”. Projekt 
współfinansowany ze środków miasta st. Warszawy, Dzielnicy Praga-
Południe. Do tej pory wystawa prezentowana była na 57 Rajdzie Ol-
szynka Grochowska, w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe oraz  na 
festynie w Parku Skaryszewskim podczas obchodów 100-lecia 
przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy a także 
w Domu Kultury Wygoda i Szkole Podstawowej nr. 215. Planowana 
jest prezentacja w Szkołach Podstawowych: 141 i 163 oraz w Praskim 
Centrum Promocji Kultury. 

W tej chwili zespół pracuje nad organizacją festiwalu kulturalnego 
hufca, który odbędzie się na wiosnę tego roku. 

 

Poza tym członkowie zespołu biorą aktywny udział w różnych działa-
niach w hufcu i poza nim. 

 

 

hm. Jacek Czajka 
szef zespołu  

 

 

Zespół historyczny hufca 
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Sztandary Hufca (11)  

1. DANE HISTORYCZNE 

Nadanie imienia i wręczenie sztandaru miało miejsce 5 maja 1973 
roku. Fundatorem sztandaru było  Koło Przyjaciół Harcerstwa            
przy Szczepie.  Sztandar został nadany w dziesiątą rocznicę               
działalności Szczepu. 
 
2. DANE TECHNICZNE 

Płachta o wymiarach 120 x 120 cm. ,materiał atłasowy, obszyty               
z trzech stron złotymi frędzlami. Drzewce o długości całkowitej 250 
mm., dwudzielne, wykonane z ciemnego  drzewa. Nasadę stanowiła 
stalowa lilijka, która była odrębną częścią. 
 
Treść na sztandarze: strona prawa - kolor czerwony, po środku orzeł 
bez korony, haftowany srebrną nicią. Wokół orła napisy haftowane 
złotą nicią. Nad orłem napis - „Związek Harcerstwa Polskiego”, pod – „ 
Hufiec Warszawa Praga Południe”.  
 
Strona lewa – kolor biało-czerwony (po przekątnej), po środku krzyż 
harcerski, haftowany srebrną i złotą nicią, wokół krzyża napis – „Szczep 
295 WDH-Z im. Szarych Szeregów”  
 

 

 3. UŻYTKOWANIE 

Sztandar jest w użyciu. Przechowywany przez pwd. Dariusza            
Hutkowskiego, instruktora szczepu 295 WDHiGZ. Sztandar bierze 
udział w uroczystościach szczepu, hufca i szkoły. Odznaczony jest 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
 
 
4. KONTAKT 

Osobą odpowiedzialną za sztandar jest pwd. Dariusz Hutkowski 

dariusz.hutkowski@pragapoludnie.zhp.pl  

 

 

Zespół Historyczny Hufca 

Sztandar Szczepu 295  Warszawskich Drużyn Harcerskich i 

Gromad Zuchowych im. Szarych Szeregów  

21 i 22 stycznia 2017 roku, w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie 
miały miejsce dwie interesujące konferencje instruktorskie. W sobotę 
Rada Naczelna ZHP zorganizowała konferencję „Jaki ZHP? Wyjdźmy 
od celu”. W niedzielę Chorągwiana Szkoła Instruktorska „Iluminacja” 
konferencję „Jakość w działaniu”. Z naszego hufca w pierwszej udział 
wzięli: phm. Monika Bajkowska, phm. Zuzanna Pacholczyk, phm. Sta-
nisław Matysiak i phm. Piotr Piskorski, zaś w drugiej obaj druhowie. 

  

Pierwszego dnia do Warszawy na konferencję Rady Naczelnej zjecha-
ło kilkudziesięciu instruktorów ZHP, którzy chcieli rozmawiać m.in.        
o planowanych zmianach w Statucie ZHP, ale także o kierunkach, jakie 
Związek powinien obrać na najbliższe lata. Uczestników powitała wi-
ceprzewodnicząca ZHP hm. Jolanta Kreczmańska a następnie prze-
wodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł w krótkiej prelekcji określił sposób 
pojmowania ZHP jako organizacji wychowawczej. Ostatnim prelegen-
tem był dr Wiesław Poleszak, który zaprezentował wykład na temat 
wartości. Następnie uczestnicy konferencji pracowali w grupach: Stra-
tegiczne decyzje - wodzowsko czy kolegialne kierowanie czy przewo-
dzenie; strategiczne działanie - wspólnota czy struktura, zarządzanie 
zespołem czy firmą; strategiczne decyzje - wychowanie i gospodarka 

razem czy osobno; kadra - 
jak optymalnie zagospo-
darować jej potencjał do 
realizacji celów; zarządza-
nie organizacjami poza-
rządowymi - jak zarzą-
dzać wartościami? Dysku-
sje w każdej z grup toczyły 
się długo i burzliwie. Na 
zakończenie konferen-
cji  hm. Dariusz Supeł po-
dziękował wszystkim za 
aktywność i zaprosił do 
Poznania, gdzie odbędzie 
się druga bliźniacza konfe-
rencja Rady Naczelnej.   

  
Drugiego dnia na konferencji „Iluminacji” podsumowano dwuletnią 
kadencję hm. Katarzyny Krzak na funkcji szefowej szkoły instruktor-
skiej. Następnie uczestnicy mogli wysłuchać informacji o wybranych 
formach kształcenia, m.in. o kursach Woodbadge, kursie podharcmi-
strzowskim Hakan (organizowanym przez Hufiec Mokotów), kursie 
przewodnikowskim K2, kursie przewodnikowskim „Od dębu do dębu”. 
Wystąpienia były ciekawe, obrazujące kierunek który obecnie zapano-
wał w organizacji kursów. Wszyscy prelegenci podkreślali konieczność 
„przeżycia kursu”. W drugiej części spotkania uczestnicy warsztatów 
mieli możliwość poznania sposobów kształcenia w innych organiza-
cjach harcerskich: Skautach Europy, Stowarzyszeniu Harcerskim             
i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Następnie odbył się jeszcze 
panel dotyczący proponowanych zmian w Systemie pracy z kadrą. 
Ponieważ czas przeznaczony na tę część był niewystarczający,        
Komendantka Chorągwi zaproponowała konsultacje 13 lutego               
o godz. 18.00 w siedzibie Komendy Chorągwi. Po konferencji odbyła                 
się zbiórka wyborcza szkoły instruktorskiej, która wybrała nową       
komendę szkoły. 

  

phm. Piotr Piskorski 

Dwie ważne Konferencje 
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Tylu ludzi wciąż się w świecie mija,  
tylu słowom wspólnej treści brak.  
Razem z tobą nasze hasło "przyjaźń"  
na harcerski poniesiemy szlak 

 

Niedawno przypomniała mi się piosenka, którą śpiewałam jeszcze jako 
„szara harcerka”. Piosenka była w repertuarze reprezentacyjnego 
chóru ZHP prowadzonego przez hm. Władysława Skoraczewskiego. 
Mówiła ona nie tylko o przyjaźni, ale i o różnorodności wśród ludzi, 
którym należy się uwaga i szacunek. To wtedy właśnie, uczestnicząc   
w harcerskim życiu, poczułam, że najbardziej mnie interesuje inny 
człowiek. To była prosta droga, która zaprowadziła mnie na studia 
pedagogiczne a następnie do pracy z dziećmi znajdującymi się poza 
nawiasem życia społecznego. Kończąc studia uważałam, że jestem już 
„zbyt dorosła, by bawić się w harcerstwo”. Niech to robią młodsi. Kiedy 
jednak podjęłam pracę w szpitalu dziecięcym a potem w placówce dla 
dzieci z trudnościami w przystosowaniu się, pojęłam, że metodyka 
pracy harcerskiej może pomóc mi w nawiązaniu dobrych relacji             
z wychowankami, a dla moich podopiecznych otwiera szansę               
na uczestnictwo w życiu na równi ze swoimi rówieśnikami. To  dlate-
go związałam się z Namiestnictwem Nieprzetartego Szlaku w Hufcu 
Praga-Południe. 

Kiedy pod koniec lat 80-tych zaczął się rozwijać ruch harcerski, który 
doprowadził do powstania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
wśród moich harcerskich znajomych zaczęły się dyskusje na temat 
kształtu harcerstwa. W większości punktów byliśmy zgodni. Dla mnie 
jedna kwestia była nie do przyjęcia: podejście do osób z nie-
pełnosprawnościami w harcerstwie. Dla moich ówczesnych znajo-
mych harcerz musiał być sprawny, zdrowy i bez wad. Opieka nad oso-
bami niepełnosprawnymi to wyłącznie służba harcerska: pomoc, świa-
dczenie różnych usług, ale bez możliwości uczestnictwa w życiu 
harcerskim. Dla mnie, pedagoga i instruktora Nieprzetartego Szlaku, 
taka koncepcja była nie do przyjęcia. Każde dziecko: starsze i młodsze, 
zdrowe czy chore, sprawne czy mniej sprawne ma prawo do radości, 
przygód, sukcesów (oczywiście na miarę swoich możliwości). Dlatego 
też harcerki i harcerze, którzy uczą się w szkołach o specjalnym profilu, 
przebywają w różnego typu placówkach, np. ośrodkach szkolno-
wychowawczych czy domach pomocy społecznej, są pełnoprawnymi 
uczestnikami życia harcerskiego. W drużynach NS druhny i druhowie 
zdobywają sprawności, składają Przyrzeczenie Harcerskie, śpiewają 
piosenki harcerskie, wyjeżdżają na akcję letnią, bawią się i z dumą 

Refleksje na 

Dzień Myśli Braterskiej 2017 

noszą swoje mundury. Oczywiście instruktorzy przekazują im treści 
Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz wymagania do zdobycia 
sprawności w sposób dla nich przystępny. Zbiórki, zawody, biegi 
harcerskie i inne harce dają im poczucie przynależności do gromady 
harcerskiej, dumy, pewności siebie, zacierają towarzyszące im w życiu 
poczucie wykluczenia. 

 

W tym roku drużyny NS 
rozpoczęły przygotowania do 
kolejnego „Przeglądu działal-
ności artystycznej środowisk 
Nieprzetartego Szlaku 
Chorągwi Stołecznej ZHP i nie 
tylko”. Nieprzypadkowo będzie 
się on odbywał pod hasłem „Bo 
wszyscy harcerze to jedna 
rodzina…” My, zuchy, harcerze 
i instruktorzy Nieprzetartego 
Szlaku, chcemy być 
pełnoprawnymi członkami 
harcerskiej rodziny. Chcemy 
też, żeby nas zauważano              
i traktowano z szacunkiem. 

 

 

Druhno! Druhu! 

Jeżeli na rajdzie „Olszynki Grochowskiej” czy innym harcerskim 
wydarzeniu spotkasz harcerki i harcerzy z Nieprzetartego Szlaku nie 
zapomnij przesłać im pozdrowienia „Czuwaj!”, a na pewno usłyszysz 
harcerską odpowiedź. 

 

 

 

Czuwaj! 
phm. Tamara Uliasz 
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W dniu 5 stycznia 2017 roku   napisała do nas Pani Beata Moniuszko 
"Bea", poetka, której wiersze prezentowaliśmy w noworocznym nume-
rze naszej gazetki. 

 

 Supeeer!!! 

Bardzo dziękuję, to dla mnie wielkie wyróżnienie, jest mi niezmiernie 
miło i żadne słowa nie są w stanie oddać mojej radości i satysfakcji         
z faktu ukazania się moich wierszyków w Waszym "Praskim Świersz-
czu".   

WIELKIE DZIĘKI!  Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam zaistnieć          
w środowisku harcerskim. 

  

Wszystkim harcerką i harcerzom życzę Dobrego Nowego Roku! Niech 
się 2017 postara, tak jak w moim wierszu. 

  

Beata Moniuszko "Bea" 

Napisali do nas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beza Pavlova  

Najlepszy, najprostszy i na pewno niesamowity tort. Nic innego tylko 
bezowa rozkosz z owocami i bitą śmietaną! 

 

- Piekarnik nagrzać do 220 stopni Celsjusza - 

Składniki na Beze: 
• 6 białek  

• Szczypta soli  
• Szklanka cukru  

• Łyżka mąki kukurydzianej  
 
Wykonanie:  
Białka utrzeć ze szczyptą soli na puszystą sztywną pianę, pod koniec 
ubijania łyżka po łyżce dodawać cukier, nadal miksując. 
Dużą brytfannę z piekarnika np. ruszt obłożyć/wyłożyć papierem do 
pieczenia, białka wywalić i uformować tak aby wyszedł blat tortu. 
Przykręcić temperaturę piekarnika i piec przez 40 min w temperaturze 
200 stopni Celsjusza bez termoobiegu. Po upływie podanego czasu 
przykręcić temperaturę do 100 stopni i „suszyć” w piekarniku przez 
kolejne 1,5h. Zakręcić i pozostawić do kompletnego wystygnięcia bezy 
tak aby była krucha z zewnątrz a miękka i ciągnąca w środku. 
 
Składniki na krem: 
• 500 ml śmietany kremówki  

• 3 łyżki cukry pudru  
• 1 tabliczka gorzej czekolady  
 
Wykonanie: 
Nic wielkiego, ubić śmietanę za pomocą miksera, stopniowo dodając 
cukier puder tak aby postała przepyszna i śnieżnobiała „Bita Śmietana”. 
Czekoladę pokruszyć i mieszać uzyskany krem. 
 
Połączenie całości: 
Bezę wykroić tak by w jej wnętrzu znalazło się miejsce na przygotowa-
ny przez nas krem. Wpakować bitą śmietanę do środka, a z góry przy-
stroić wybranymi owocami. UWAGA: ananas i cytrusy rozpuszczają 
śmietanę, dlatego proponuje truskawki, jagody czy maliny!  
 
- Całość schłodzić w lodówce przez około 2h przed podaniem - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyle, życzę smacznego! 
 

pwd. Katarzyna Mamak HO 
#MadyKatty 

Kącik Kulinarny 

"Braterstwo ludzi jest podstawą wszystkich ideałów"  

~ Edward Abrahamowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 
phm. Jan Korkosz  

komendant szczepu 160 WDHiGZ  

Powiedzonka druha H 
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W nawiązaniu do numeru 24 "Praskiego Świerszcza" z czerwca 2016 
kontynuuję przekaz informacyjny o moich spotkaniach z Polakami 
mieszkającymi na Litwie. Zbliża się Dzień Myśli Braterskiej, szczególnie 
ważny dzień dla harcerzy, niezależnie gdzie mieszkają. Warto więc 
wspomnieć o nich.  

 
W listopadzie 2012 roku pojechałam 
do Wilna z niewielką grupą osób na 
obchody Święta Niepodległości.        
W przeddzień ostatniego etapu bie-
gu zostaliśmy zaproszeni na komi-
nek harcerski  do Domu Dziecka        
w Podbrodziu. To było sympatyczne, 
zapadające głęboko w pamięć spo-
tkanie,  gdzie młodzież recytowała 
wiersze polskich poetów i śpiewała 
polskie pieśni patriotyczne  i harcer-
skie. Uczestniczyłam (biegłam)           

w ostatnim etapie XVIII Sztafety Niepodległości organizowanej corocz-
nie przez harcerzy z Wileńskiego Hufca Maryi z jego komendantem 
księdzem hm. Dariuszem Stańczykiem. Bieg zakończył się na cmenta-
rzu na wileńskiej Rossie. Harcerze wbiegają na cmentarz z  polską fla-
gą, mającą 123 metry długości ...  Wówczas sądziłam, że będzie to mo-
ja jednorazowa przygoda z Wilnem i z Wileńszczyzną. 
 
Trzy lata później, w 2015 roku pojechałam ponownie do Wilna. Tym 
razem z grupą poetów ze Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział 
Warszawski II. W programie mieliśmy odwiedziny kilku szkół poza 
Wilnem.  Podczas spotkań z młodzieżą  czytaliśmy im swoje wiersze, 
rozmawialiśmy o Polsce i o zwykłych ludzkich sprawach. Spotykaliśmy 
się również z  pedagogami, wychowawcami i ludźmi kultury. Wielo-
krotnie miałam w oczach łzy wzruszenia, a szczególnie wtedy,         
kiedy spotykani  na naszej drodze ludzie starali się nam umilić  pobyt 
na Litwie  rozmową, serdecznością, przygotowanymi występami           
a nawet smakołykami.   
 
W 2016 roku, wiosną po raz kolejny 
zawitałam  w Wilnie. Coś szczególne-
go jest w tym mieście, że się chętnie 
do niego wraca. Znów spotkania           
z polskimi poetami mieszkającymi na 
Litwie, z harcerzami, którzy piszą wier-
sze,  którzy pięknie dbają o groby swo-
ich przodków i obrońców Wilna,            
z dziećmi i młodzieżą w innych pol-
skich szkołach poza Wilnem. Zabrałam 
ze sobą "Praskiego Świerszcza" i roz-
dawałam go na wszystkich spotka-
niach. Pojechaliśmy też pod granicę     
z Białorusią, do gimnazjum w miejsco-
wości Bujwidze. Dyrekcja i Nauczycie-
le zorganizowali dla nas wspólne, 
sympatyczne spotkanie. Dzieci i młodzież mówiły wiersze polskich 
poetów. Potem były spotkania w klasach. Czuło się ducha polskości. 
Spotkałam tam młodą dziewczynę, uczennicę Gabrysię Pszednią - 
początkującą poetkę. Na pamiątkę spotkania przekazała mi swoje trzy 
ulubione wiersze, które zamieszczam obok.  Na koniec życzę Gabrysi 
dużo zapisanych myśli, z których powstaną wspaniałe wiersze i ... choć 
między Warszawą a Bujwidzami droga daleka ....może los łaskawy 
sprawi, że po raz kolejny odwiedzę Wilno i Wileńszczyznę, gdzie ludzie 
są wierni Bogu, Polskości i ufni drugiemu człowiekowi.   
 

Gabriela Pszednia 
(na zdjęciu pierwsza z prawej) 
 

Młode lata                                   

Płyną lata jak chmury wiosenne. 
Lecą lata jak ptaki jesienne. 
Znikają jak po zimie śnieg. 
Giną jak promienie słońca  
na dnie głębokich rzek. 
Jak krople deszczu w glebę wsiąkają 
i odszedłszy już nie wracają. 
 
A więc żyj i ciesz się życiem póki młody wiek, 
póki nie zginęła młodość na dnie głębokich rzek.  
 

Dobroci dzieciątko 

Od lat, przez wieki, od świata początku  
mieszka na ziemi dobroci dzieciątko. 
Miłosierdzie się zowie i ma czyste serce  
lecz nigdzie sobie nie znajduje miejsca. 
Wygania je zewsząd człowiek. 
Twierdzi, iż niepotrzebne,  
że bez niego jest świat lepszy.   
Lecz Miłosierdzie ciągle ratuje ludzkość. 
Pomaga, nie daje zginąć. 
Jak to przed laty podczas kwawych walk  
pojawiało się na krzyża świętego znak. 
Rozniecało w nas nadziei płomień  
i pozwalało wrócić do domu w zdrowiu. 
Jak podczas prześladowań dzieci Bożych  
ratowało dusze i życia nasze. 
Jak ciągle się budzi w nas. 
 gdy następuje odpowiedni czas. 
Roznieca wciąż płomienie w sercach ludzi. 
Ono wciąż żyje, ono wciąż się budzi. 
 

Chwile  
Mijają lata, rok za rokiem. 
Idziemy przez życie wolnym krokiem. 
Wzbijamy się w niebo i spadamy. 
Nienawidzimy i kochamy. 
Szczęście, smutek, miłość, zdrada. 
Wszystko masz. 
Takie życie, taki los nasz. 
A jeszcze niemiłosiernie biegnie czas. 
Tutaj my jesteśmy, tutaj już nie ma nas. 
I tylko w pamięci zostają chwile,  
naszego życia barwne motyle.  
Utkwiły w pamięci i na zawsze zostaną. 
One są wieczne, one pamiętają. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Czajka 
członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich Warszawa II 

była harcerka 44 Radomskiej Drużyny Harcerskiej 

Praski Świerszcz na Litwie cz.II 
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W laboratorium 

 
Zbliżała się do mnie. 
Fartuch biały, 
czepek z paskiem, 
strzykawka z igłą, 
niczym kopia. 
Uścisk anakondy. 
Wlepiłem wzrok 
W jej rubensowski biust. 
Dźgnęła jak husarz. 
Czerwone strumyki  
Skreśliły wzór na mej skórze. 
Próba nieudana. 
Zaatakowała ponownie. 
Przeniosłem oczy na sufit. 
Sukces. 
Płyn życia ciurkał niczym z irackiego od-
wiertu. 
Na ręce pozostały 
sine mapy nieznanych kontynentów 
i przeświadczenie, 
że krew przelewa się na darmo 
w każdym miejscu na ziemi. 
 
 
 
 
 
 
Jesień 

 
I znów jesień. 
Rozsypała zielniki, 
Okrasiła drzewa. 
Ostrym powietrzem najeżyła włosy. 
Trzeba więc iść do parku, 
alejkami koło stawu, 
i dać się dopaść melancholii, 
która jak modliszka pożera od głowy. 
Karmić te same pazerne wiewiórki. 
A może coś napisać nasłuchując siebie 
I głosu przyrody. 
Niestety nic nie słyszę. 
Idę, nikt nie woła. 
A te skowyty 
to tylko jęk liści 
sponiewieranych moimi stopami. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
               *   *   * 
 
Australijski typek z Canberry 
Pragnął należeć do wyższej sfery. 
Lecz powiedziano mu zgodnym chórem 
Że jest tylko zwykłym kangurem, 
Co w ZOO dostaje lepsze desery. 
 
 
 
 
  
              *   *   * 
 
Smutny emigrant z miasta Toronto 
Płakał w słuchawkę: pronto i pronto, 
Lecz do Romy się nie dodzwonił, 
Gdyż z miasta Warsaw ktoś się odkłonił, 
Kolekcja przekleństw wzmacniając konto. 
 
 
 
 
 
               *   *   * 
 
Emancypantka z San Francisco, 
Z kotem własnym była tak blisko. 
Lecz gdy buchło ziemi trzęsienie. 
To poruszyło się w niej sumienie 
I teraz chłopa w ramionach ściska. 
 
 
 
 
 
               *   *   * 
 
Dwaj faceci z Ameryki 
Chcieli pisać limeryki. 
Ale to jest twarda sztuka 
Tu potrzebna jest nauka, 
No i talent jakiś dziki. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kącik Poezji 
Mirosław Perzyński 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirosław Perzyński to typowy człowiek 
Renesansu. Rozległe zainteresowania, 
literackie, historyczne , zaangażowanie 
społeczne.  Pasjonat kultury własnego 
oraz innych narodów. Absolwent Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Pracuje  jako specjalista ds. pro-
gramowych w Wawerskim Centrum Kul-
tury filia Anin. Jest vice Prezesem Towa-
rzystwa Polsko-Serbołużyckiego, człon-
kiem Towarzystwa Wolnej Wszechnicy 
Polskiej, członkiem Towarzystwa Przyja-
ciół Warszawy oddział Anin, członkiem 
Rady Nadzorczej „CZE-NE-KA- Fundacja 
Przyjaźni Ludzi i Zwierząt”.  Pracuje       
w kulturze od 24 lat.  
 
Laureat honorowego wyróżnienia 
„Zasłużony Przyjaciel Anina”, Złotej Od-
znaki Zarządu Głównego Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy, dwukrotnie wyróż-
niony tytułem „Wawerskiego Animatora 
Kultury”, i dwukrotnie tytułem 
„Bielańskiego Wolontariusza Roku”. Pisze 
teksty zamieszczane w „Zeszytach Łu-
życkich”, dwumiesięczniku „Między Na-
mi Aninianinami”, „Mój Pies”, czasopi-
śmie Polonii Rumuńskiej „Polonus”          
i w czasopiśmie  „CZE-NE-KA”. 
 
Tworzy też formy poetyckie. Wielokrot-
nie uczestniczył w komisjach oceniają-
cych przeglądy teatralne, konkursy recy-
tatorskie, turnieje jednego wiersza. 
Od lat zaangażowany w działalność   
fundacji „CZE-NE-KA” i propagowanie     
kultury słowiańskiego narodu              
Serbołużyczan. 
 

Mirosław Perzyński 
 

Od redaktora  
Chciałbym dodać, że wiersze Mirosława 
Perzyńskiego zamieszczone są w antolo-
gii poetów anińskich „Aninianie Aninia-
nom” a w książce historycznej „Ostatni 
Świadkowie” znajduje się jego wspo-
mnienie o ojcu. 
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47. Rajd Arsenał “Podaj dalej” 
W ostatni weekend marca (24-26) Hufiec Mokotów po raz kolejny 
organizuje histroryczny Rajd Arsenał. Tegoroczna edycja “Podaj dalej” 
ma na celu przkazanie nowej ideii służby o szerszych horyzontach niż 
do tej pory. Jest to doskonła propozycja dla drużyn starszoharcerskich 
i wędrowniczych, która z pewnością zapewni wam atrakcje na naj-
wyższy poziomie. Zgłoszenia trwają do 13.02. Cena “weekendu arse-
nałowego”, mieści się w granicach 65-85 złotych (zależy od terminu 
wpłat). Więcej informacji na stronie: www.arsenal.zhp.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował 
ćw. Filip Skura 

 
 

 
W sobotę 4.02.2016 r., w szkole na Paca, naszej zimowej rezydencji, 
odbędą się dwa spotkania: 
 
1. Zbiórka namiestnictwa harcerskiego [godz. 14.00] 
W czasie której omówimy temat reformy szkolnictwa. Jakie zmiany 
mogą nas czekać, jak się na nie przygotować. W czasie spotkania 
omówimy też tematy organizacyjne. 
W związku z tym zapraszam co najmniej jednego przedstawiciela 
każdej drużyny. Spotkanie odbędzie się w mundurach. 
 
2. Spotkanie organizacyjne przed HAL [godz. 16.00] 
Na które serdecznie zapraszam wszystkich drużynowych harcerskich 
i starszoharcerskich, komendantów szczepów i instruktorów zaintere-
sowanych HAL.  
W czasie spotkania będziemy mieli możliwość ustalenia daty obozu, 
podziału na obozy, itp.  
 
 
DMB dla kadry Hufca 
Już 25.02 zapraszamy całą kadrę działającą w hufcu, szczepach, dru-
żynach i gromadach na wspólne świętowanie Dnia Myśli Braterskiej. 
Ten dzień, to nie tylko zmiana zdjęcia profilowego na Facebook’u. Ten 
dzień, to okazja do pokazania, że łączy nas coś więcej, niż zbiórki            
i biwaki! Spotkajmy się w Domu Braci Jabłkowskich w siedzibie fun-
dacji Marzyciele i Rzemieślnicy na ulicy Brackiej 25. Więcej informacji 
już wkrótce.   
 
 
Harcerski Festiwal Filmowy w Gdyni 
Obudź w swojej drużynie nową energię! Interesują was filmy? Lubicie 
kręcić swoje przygody? Harcerski Festiwal Filmowy w Gdyni jest          
w takim razie idealną propozycją dla was. Już 21-23 kwietnia pokażcie 
całej polsce na co was stać. Konkurs obejmuje pięć kategorii: film 
promocyjny, film fabularny, film zuchowy, reportaż, oraz zajawka fil-
mowa. Za jedyne 25 złotych macie niezwykłą okazję zdobyć cenne 
doświadczenia i powalczyć o nagrody. Organizator zapewnia nocleg, 
wyżywienia i program. Zgłoszenia do 31.03, a więcej informacji znaj-
dziecie na stronie hffgdynia.pl 
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Co nas czeka w najbliższym 

czasie? 


