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Dlaczego nie topimy Marzanny?

Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie: kto lub co to jest Marzanna? Odpowiedź jest prosta Marzanna to słowiańska bogini symbolizująca zimę i śmierć.
W dawnych czasach istniał w Polsce zwyczaj palenia i topienia Marzanny. Wykonaną z papieru, szmat i ze słomy kukłę najpierw podpalano a następnie płonącą wrzucano do stawu, jeziora bądź rzeki. Towarzyszyła temu odpowiednia oprawa.
Zwyczaj ten zakorzeniony w ofiarnych obrzędach miał zapewnić dobrobyt i urodzaj w nadchodzacym roku. Wierzono również, że zabicie bogini śmierci usunie ją samą a także efekty przez nią wywoływane. Utopienie Marzanny było symbolicznym zakończeniem zimy i nadejściem utęsknionej wiosny.
Zwyczaj ten przetrwał do naszych czasów i stał sie niezwykle popularny w społeczeństwie. Z czasem zmienił swoje
znaczenie i przemienił się w rodzaj zabawy na świeżym powietrzu. Organizowano go na wsi, jak i w mieście przez różnego
rodzaju stowarzyszenia, organizacje czy lokalne społeczności. Często bywał elementem bądź głównym motywem rajdów
turystycznych i harcerskich.
Sam w zamierzchłej przeszłości byłem wielokrotnie uczestnikiem takich rajdów. Pamiętam, jaka wspaniała była to zabawa
połączona z pieczeniem kiełbasek. Dodatkowym plusem tych rajdów było wspólne uczestniczenie w nich zuchów
i harcerzy. Zabawa nad wodą i przy ognisku integrowała członków szczepów i hufca.
A dzisiaj? No cóż, nie ma już takich rajdów. Dzisiaj zamiast wyrzucić zimę, ekstremalnie witamy zieleń. Marzanny nie
topimy. A dlaczego?

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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Idźcie i głoście!
Hasło roku. Gdzie idzie harcerz? Co ma głosić? Dzisiaj niemodne jest życie w zgodzie
z określonym systemem wartości, a co dopiero rozpowszechniać go. To jest zadanie
właśnie dla harcerzy i instruktorów. Być wiernym prawu harcerskiemu, nawet bez
munduru i nie wstydzić się wartości, które przyświecają idei skautingu.
Na nadchodzące święta Wielkanocne życzę wam wszystkim zuchom, harcerzom
i instruktorom z naszego hufca bogatych duchowych przeżyć i ciepłej wiosny
z udanymi rajdami.
Wasz kapelan

ks. Marek Zdanowicz

Życzenia Druhny Komendantki
Dla wszystkich zuchów, harcerzy i całej instruktorskiej braci Hufca ZHP PragaPołudnie oraz dla Waszych rodzin zdrowych, spokojnych, ciepłych i kolorowych
Świąt Wielkiej Nocy.
Niech ta wiosenna aura pomyślnie wpływa na Waszą radość i inspiruje do
nowych wyzwań.
WESOŁYCH ŚWIĄT !
CZUWAJ !
phm. Krystyna Mamak
Komendantka Hufca
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Heblowanie
Boże, widzisz i nie grzmisz….

Do napisania tego felietonu skłoniła mnie sytuacja, jaka miała miejsce
na tegorocznym rajdzie Olszynka Grochowska. Chodzi mianowicie
o mszę świętą, która odprawiana została dla uczestników rajdu w celu
uczczenia pamięci poległych pod Olszynką. Bardzo rzadko zdarza mi
się pisać o kwestiach wiary i duchowości, uważam że religia to osobista sprawa każdego z nas, więc nie powinniśmy zabierać w tej
kwestii głosu.

Otóż wyobraźcie sobie, że gdyby policzyć wszystkich, którzy w mszy
odprawianej przez kapelana hufca uczestniczyli, to wyszłoby może
pięćdziesiąt osób. Z tego część to zaproszeni goście, seniorzy i przyjaciele hufca. Garstka harcerzy - bodajże jedna gromada zuchowa
i troszkę kadry to naprawdę znikoma liczba. A w rajdzie wzięło udział
ponad 400 osób! Zastanawiam się, dlaczego mieliśmy do czynienia
z taką sytuacją ?

Nigdy nie byłem za zmuszaniem harcerzy do uczestnictwa w mszach.
Ale powinniśmy sami dawać harcerzom przykład i wziąć udział
w mszy, tym bardziej, jeśli jest odprawiana specjalnie dla nas. Boję się,
że możemy dojść do momentu kiedy całkowicie wyrzucimy kościół
z naszej organizacji, a to nie będzie dobre. Wiara musi istnieć w ZHP
dla zachowania równowagi dla właściwych proporcji między służbą
bliźniemu i ojczyźnie.

Wiem, żyjemy w czasach, kiedy Bóg nie jest atrakcyjny, kiedy msze są
od lat takie same oklepane. Kiedy co chwile słyszymy o kolejnych księżach uwikłanych w jakieś afery. Fakt, że kościół ma coraz mniej do
zaoferowania młodym ludziom. Ale umówmy się - każdy może schować swoje uprzedzenia do kieszeni i raz na jakiś czas pójść do kościoła.
Jeśli nie chcecie tego zrobić dla siebie, zróbcie to dla swoich zuchów
i harcerzy.

W trakcie owej mszy miało miejsce pewne zdarzenie, okazało się bowiem, że nie działają mikrofony - przy każdej próbie ich włączenia było
takie sprzężenie, że nie można ich było użytkować. Może był to swoisty znak z nieba, może miał to być jakiś sygnał alarmowy? Tym bardziej, że po naszym wyjściu z kościoła okazało się, że wszystko wróciło
do normy i nagłośnienie działa bez zarzutu. Ktoś dał nam znak?

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu 160 WDHiGZ

Dlaczego drużynowi nie zmobilizowali się, aby przyjść z harcerzami na
mszę? Dlaczego gromady zuchowe przyszły dopiero na 10.00 na apel?
Pytań jest wiele a odpowiedzi na nie zero. Fakt, nie wszyscy jesteśmy
osobami religijnymi. Ale czy katolików w hufcu jest około 15%?
Mamy przecież w rocie naszego Przyrzeczenia napisane: „Mam szczerą wolę całym życiem służyć Bogu….”. Czy udział w wydarzeniach
takich, jak msza święta, to nie jest służba Bogu? Msza, w czasie której
modlimy się za walczących w powstaniu listopadowym?

Powiedzonka druha H
"Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.”

Żeby wszystko było jasne - sam też nie jestem głęboko wierzący, do
kościoła chodzę rzadko i wiele kwestii w nim mi się nie podoba. Z wieloma poglądami się nie zgadzam, jednak raz na jakiś czas pojawiam się
w kościele, zwykle wtedy, gdy odczuwam silnie taką potrzebę. Poza
tym zupełnie inaczej przeżywam mszę będąc w gronie harcerskim,
mając na sobie mundur, śpiewając modlitwę harcerską. Jakoś głębiej
i pełniej czuję przy sobie obecność Boga.
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Świat okiem Kamienia

Dobre rady druha ACz. (23)

Kształcenie w naszym hufcu

Zapisy są takie, jakie są

Usłyszałem: - Ostatnimi czasy źle się dzieje, jeśli chodzi o wszelkie kursy i szkolenia naszego hufca – są słabe, nieprzygotowane, nudne. Prowadzący nie mają merytorycznych podstaw do kształcenia, a organizacja zajęć leży i kwiczy. To zaczyna być szerszy problem – komendy
innych hufców kręcą nosem, gdy ktoś od nich chce wybrać się na
nasze kursy, a w chorągwi mówi się, że na Pradze-Południe przydałyby się zmiany.

Nie ja jeden twierdzę, że nasza metoda, zwana harcerską, jest bardzo
źle opisana. Że gubimy się w jej rozumieniu, że stosujemy ją wyrywkowo i pracując z drużyną harcerską o niej nie pamiętamy. Owszem –
działamy raz lepiej, raz gorzej, ale przeciętny drużynowy, który nawet
na kursie uważał, że wszystko pojął i zrozumiał, gdy na zbiórce zapytamy go, dlaczego w taki sposób pracuje, odpowie: - Bo u nas tak
było zawsze.

Ale czy na pewno to prawda? Oczywiście nie - z niewiadomych przyczyn nikt poza niektórymi instruktorami naszego hufca tych problemów nie widzi. Instruktorzy ci mówią o nas tak, jak zaprezentowałem
powyżej z niejasnych przyczyn. Wiedzą przecież, że od lat organizujemy kursy drużynowych, które większość z nas wspomina bardzo dobrze, były one prowadzone na wysokim poziomie. Spora część instruktorów, głównie drużynowych, ocenia je bardzo pozytywnie. Od
dwóch lat nasz hufcowy Zespół kształcenia podejmuje inicjatywy nie
tylko związane z kursami – organizowana jest Sobotnia Akcja Szkoleniowa czy kursy przybocznych, zawiązano też bliższą współpracę
z namiestnictwami, KSI i Komendą Hufca. Nasze kształcenie przestało
być edukacją, a zaczęło funkcjonować jako stały proces wypełniający
wiele elementów życia hufca.

To „u nas jest taka tradycja, u nas są takie obyczaje, my tam metodą się
nie przejmujemy, nie zastanawiamy się, czy pracujemy z nią w zgodzie”, jest nagminne. Wtedy („bo u nas jest tak wspaniale”) dowiaduję
się o różnych kwiatkach i już nie wiem, czy my jesteśmy w harcerstwie, czy w ośrodku dla osób specjalnej troski (nie uwłaczając dzieciom i instruktorom NS, bo przecież nie o was tu mowa).

Może nie wszyscy wiedzą, że obydwa tegoroczne kursy
(przewodnikowski i drużynowych) otrzymały akredytację Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej. Ubiegłe też by się na nią załapały, ale nikt nie
złożył właściwego wniosku. Co więcej, duża część uczestników wyżej
wymienionych to wędrownicy z Łodzi, Grodziska Mazowieckiego,
Zielonki i kilku innych hufców. Więc czy naprawdę jest u nas tak źle?
Nie, zdecydowanie nie jest. Jest bardzo dobrze, a wręcz wzorowo.
Inicjatywy Zespołu kształcenia stoją na wysokim poziomie i moim
zdaniem kilka innych hufców warszawskich mogłoby przyjść do nas
na praktyki. Więc czemu da się usłyszeć zacytowane na początku tego
felietonu poglądy? Nie wiadomo. Ale ktoś lub grupa „ktosiów” od pewnego czasu prowadzi czarny PR naszego kształcenia. Jest to dla mnie
zupełnie niewytłumaczalne.
Siostry i bracia instruktorzy – grajmy razem w zespole i strzelajmy gole
do bramki przeciwników, a nie samobóje. No bo po co?

phm. Staś Matysiak
namiestnik harcerski

Usłyszałem na przykład taką opowieść: - Nie, w szkole podstawowej
nie złożyłem Przyrzeczenia Harcerskiego, choć byłem w drużynie
przez trzy lata. Byłem dobrym harcerzem, chodziłem na zbiórki, płaciłem składki (to znaczy rodzice płacili), miałem mundur itd. Ale u nas
w drużynie była taka tradycja (uwaga, skupcie się, drodzy czytelnicy),
że krzyż harcerski można było dostać na trzecim zaliczonym obozie.
Ja po czwartej klasie i po piątej na obóz pojechałem, ale po szóstej
jakoś tak rodzice zorganizowali mi wakacje, że choć bardzo chciałem,
nie udało mi się z drużyną wyjechać. No i co? Choć, wydaje mi się,
byłem dobrym harcerzem, zostałem takim stuprocentowym gdzieś
pod koniec liceum. Oczywiście nie w tej drużynie.
Patologia? Tak. I to jaka. Bo przecież w takiej drużynie harcerz nie miał
szansy na zdobywanie stopni. Nie wiem, jak ze sprawnościami. Nie
miał tej satysfakcji, zobowiązania się do przestrzegania Prawa Harcerskiego. Trzy lata w drużynie na próbie!!! Koszmar.
Takich patologii w naszej organizacji jest więcej. Drużyny (a właściwie
grupy będące uczestnikami zajęć świetlicowych), gdzie nie ma zastępów, gdzie nawet nie sprawdza się listy, więc drużynowy nie pamięta,
kto bywa częściej, a kto rzadziej na organizowanych przez niego spotkaniach. Drużyny, gdzie nie spotyka się rada drużyny (w jakim gronie
ma się spotykać, jeżeli nie ma zastępów). Drużyny, gdzie nie zdobywa
się stopni (jak ma się je zdobywać, jeżeli członkowie drużyny – nie
nazywajmy ich harcerzami – nie mają szans na złożenie w ciągu roku
harcerskiego Przyrzeczenia).
Ostatnio w ZHP furorę robi tzw. ręka metody. Opracował ją i opisał
nasz (to znaczy 3 WDH) były drużynowy hm. Jan Rossman. Ręka metody też jest słabym pomysłem, ale tam na przykład zwrócono uwagę
na pracę harcerską w terenie, na łonie przyrody – to ważne.
Może w którymś felietonie opiszę ją precyzyjnie, pokazując jej plusy
i minusy.
Mam też swój własny pomysł na to, jak powinna być opisana metoda
harcerska. Przedstawiłem przed trzema laty zarys tego opisu
w „Czuwaj”. Nie wzbudził on większego zainteresowania. Powtórka
i prezentacja w „Praskim Świerszczu” przede mną.
Na razie zapisy są takie, jakie są. I nie można o nich zapominać, prowadząc jakikolwiek zespół harcerski. Nieprawdaż, że to mało odkrywcza
rada? Ale cóż, czy moje dobre rady muszą być odkrywcze?

hm. Adam Czetwertyński
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ObCZAJ to!
W Afrykańskie maski

Maski afrykańskie mają różne kształty, kolory, wzory i z różnego materiału są tworzone. Jednak nie są one robione w celach dekoracyjnych,
pełnią ważną rolę w rytuałach, obrzędach plemion afrykańskich. Są
elementem ich kultu religijnego.
Potrzebne będą: rolki po papierze, ołówek, nożyczki, brązowa i biała
farba, plastelina
Najpierw wycinamy kształt maski z jednej strony rolki oraz otwory na
oczy. Następnie malujemy rolkę brązową farbą, a po wyschnięciu
doklejamy nos i usta z plasteliny. Na koniec ozdabiamy
dowolnymi wzorami.

Afrykańskie djembe
Mówiąc o sztuce Afryki nie można pominąć muzyki. Każdy z nas kojarzy charakterystyczne, afrykańskie rytmy, bicie na bębnach. Znanym
afrykańskim instrumentem jest djembe.
Potrzebne będą: kubeczki plastikowe, taśma malarska, markery permanentne, nożyczki, balony, koraliki, gumki recepturki
Ważne jest, aby zarówno w pojemniczku stanowiącym górną, jak
i dolną część instrumentu wyciąć otwory. Następnie dwie części łączymy ze sobą sklejając je taśmą (można także użyć do tego kleju na gorąco). Później odcinamy od balonika końcówkę i nakładamy na górną
część instrumentu. Na koniec pozostało udekorowanie instrumentów.
Za pomocą flamastrów można na nich namalować afrykańskie wzory,
można też ozdobić je koralikami.

Afrykańskie naszyjniki
Sztuka i rękodzieło Afryki to przede wszystkim biżuteria – bransoletki,
kolczyki i naszyjniki. Biżuteria stanowi nie tylko dekorację, ale ma także
znaczenie symboliczne. Świadczy ona o statusie społecznym i majątkowym, po biżuterii można rozróżnić mężatki od panien.
Potrzebne będą: papierowe talerzyki, kolorowe farby, pędzelki, koraliki,
słomki, klej, nożyczki, nitka
Z talerzyków wycinamy koła ze środka tak, aby pozostała sama obręcz.
Następnie malujemy je w dowolne wzory. Takie naszyjniki można też
dodatkowo ozdobić. Można wykorzystać do tego koraliki i zawieszki
wykonane z poprzecinanych słomek. Młodszym dzieciom można
zaproponować wykonanie zwykłych koralików

Opracowała
pwd. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ "Tuptusie"
i 288 WGZ "Dreptusie"
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Oczami komendanta szczepu
Zainspiruj się
Słowo wstępu: do pisania do „Praskiego Świerszcza” zabierałem się jak
pies do jeża. Jak zwykle w głowie pojawiły się wątpliwości – czy znajdę temat, czy czasu starczy - wszak wiadomo, że w obecnych czasach
łatwo daje się słowo, lecz gorzej z dotrzymaniem obietnicy czy terminu wykonania. Pojawiało się wiele wątpliwości, jednak udało się! Zmotywowany przez hm. Adama Czetwertyńskiego i hm. Ewę Lachiewicz
(swoją drogą moją opiekunkę próby na stopień harcmistrza, bez której
wiele inspiracji by nie przyszło) postanowiłem sklecić kilka słów, a nawet rozpocząć stałą współpracę z „Praskim Świerszczem”. O czym
będę pisał i skąd będę czerpał „materiał”? Jak to zwykle bywa - z życia,
zarówno prywatnego, jak i harcerskiego. Zapytać możecie, a jakie to
moje harcerskie doświadczenie, żeby pisać o harcerskich sprawach.
Odpowiedź jest prosta: różnorodne doświadczenia, poparte działaniem, ale i obserwacjami. Obecnie pełnię w naszym hufcu kilka funkcji.
Najważniejszą i najbliższą mojemu sercu jest oczywiście funkcja komendanta Szczepu 211 WDHIGZ im. kpt. Stanisława Jankowskiego
„Agatona”, już od siedmiu lat mam okazję prowadzić i współtworzyć tę
jednostkę. Drugą ważną dla mnie funkcją jest bycie sekretarzem komisji stopni instruktorskich, praca z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju to
fascynująca sprawa. Trzecim, można powiedzieć zadaniem jest wspieranie zespołu programowego. Zobaczyć też mnie można w biurze
hufca i międzyszczepowej kapitule stopni wędrowniczych. Czy rzeczywiście daje mi to prawo do pisania harcerskich mądrości? Oczywiście odpowiedzi mogą być dwie: i tak, i nie. Moim zamierzeniem jest
dzielenie się różnymi spostrzeżeniami, szczególnie tymi, które związane są z pracą szczepu czy też samego szczepu dotyczą. Nie zawsze
musicie się oczywiście z nimi zgadzać. Jak będzie? Wierzę, że ciekawie,
a gdybyście mieli jakiekolwiek pytania czy uwagi to piszcie:
piotr.piskorski@pragapoludnie.zhp.pl.

Cała konferencja podzielona była na trzy bloki. Pierwszy, w którym
wziąłem udział, dotyczył promocji propozycji programowych. Na początku prowadzący rozdał zadanie i wyszedł. Szybkie spojrzenie - odlicz do dziesięciu, wyjdź z budynku, policz, ile jest firm w okolicy
i znajdź mnie za rogiem, powiedz, ilu firm się doliczyłeś, a dostaniesz
kolejne zadanie. Pełen energii wyruszyłem na liczenie. Oczywiście jako
członek Chorągwi Stołecznej miałem ułatwione zadanie, gdyż nie raz
byłem na Piaskowej i wiedziałem, gdzie mogą być ukryte firmy. Policzyłem, odnalazłem prowadzącego i już chcę podawać mój wynik,
a tu dostaję po prostu kartkę... Druhu prowadzący, a gdzie konsekwencja, o której tak często mówimy naszym zuchom i harcerzom; gdzie
sens wykonywania zadania? Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać, to bym nie liczył, tylko poszedł i rzucił pierwszą lepszą cyfrę. Na
kartce każdy uczestnik otrzymywał logo pewnej propozycji programowej. Jak się domyślacie, było ich kilka, dzięki czemu dokonaliśmy podziału na zespoły. Kolejne zadanie: przygotować w grupie reklamę
propozycji programowej. Serio? Wcześniej nie dowiem się, jak prowadzący podchodzi do tego tematu, jakie ma rady na promowanie, dobre praktyki pracy z propozycjami programowymi? Podobne zadanie
realizowaliśmy niedawno z uczestnikami kursu przewodnikowskiego
„Wakan Tanka” – oni mieli zareklamować wydarzenie swojej jednostki.
Szybka prezentacja i gotowe. O kolejnych elementach nie będę już
pisał, jednak generalnie nie tego się spodziewałem.
Czy wyniosę coś z tego
bloku zajęć? Tak! Znalazłem! Na zakończenie
pojawiła się informacja
o „Wachlarzu możliwości”. Przyznam, że pierwszy raz o czymś takim
słyszałem. Jest to bardzo
pomocny
materiał.
W wachlarzu, który jest
dostępny w Centralnym
Banku Pomysłów, znajdziecie spis wszystkich propozycji programowych wraz z ich wyjaśnieniem, linkiem do pełnego dokumentu i objaśnieniem, jakich obszarów dotyczy (czyli jakich metodyk, jakich tematów, np. braterstwa czy radosnego patriotyzmu). Gorąco zachęcam
do korzystania z tego materiału! Może być on bardzo pomocny
w pracy harcerskiej.
Drugi warsztat, na który się wybrałem, dotyczył współzawodnictwa
i tworzenia zasad rywalizacji. Ciekawy blok zajęć. Prowadzący zachęcali do tej formy, dawali rady, na co szczególnie zwracać uwagę przy
tworzeniu współzawodnictwa, dzielili się swoimi doświadczeniami.
Dobre, inspirujące zajęcia.
Trzeci blok dotyczył specjalności. Ostatnimi czasy stał się to modny
temat. Nie spodziewałem się, że jest aż tyle specjalności w ZHP, jedne
oczywiste, drugie niespodziewane. Temat bardzo ciekawy, zajęcia
także inspirująco przeprowadzone. Może to odpowiedni kierunek rozwoju drużyn starszoharcerskich, a może harcerskich?

Po tych kilku słowach czas przejść do sedna. W niedzielę 5 marca br.
uczestniczyłem w INSPiRADzie, organizowanej przez Wydział Wsparcia i Inspiracji GK. Pełen niewiadomych wyruszyłem do siedziby naszej
chorągwi na Piaskową, aby przeżyć, jak reklamowali to wydarzenie
organizatorzy, „inspirujący dzień”. Po drodze spotkałem zaprzyjaźnione instruktorki ze Szczecinka, wiedziałem więc, że chociaż kilka osób
będę znał. Dlaczego jechałem pełen niewiadomych? Zapisałem się
w ostatniej chwili i nie wiedziałem do końca, w których blokach warsztatowych będę brał udział. Na szczęście na miejscu okazało się, że
mogę dowolnie wybierać - organizatorzy nie mieli już czasu mnie
nigdzie przydzielić, w związku z tym miałem pełną wolność decyzji.

Podsumowując. Cały dzień mogę uznać za inspirujący, szkoda, że tak
mało osób z naszego hufca na nich było. Czy gdy będziemy myśleli
o planach drużyn w nowym roku harcerskim usłyszę, że ktoś nie ma
pomysłów - na pewno! Tylko, drogi Czytelniku, czy robisz coś, żeby je
znaleźć, czy szukasz nowych propozycji, nowych inspiracji, czy jakkolwiek się rozwijasz? Z odpowiedzią na to pytanie zostawiam Was z własnym sumieniem; jednak rozważcie to i następnym razem weźcie
udział w INSPiRADzie!

phm. Piotr Piskorski
komendant szczepu 211 WDHiGZ
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Znani i nieznani

hm. Marciniak Florian (1915 -1944 )
Instruktor Zwiazku Harcerstwa Polskiego
w stopniu harcmistrza. Wybitny działacz
konspiracyjny w okresie II wojny światowej, pierwszy Naczelnik Szarych Szeregów, pseudonimy: Jerzy Nowak, Szary,
Flo, J.Krzemień.

26 września 1942 w kościele św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu
poślubił Zofię Broniewską, siostrę Stanisława Broniewskiego „Orszy”.
6 maja 1943 roku został aresztowany w Warszawie przez specjalną
ekipę gestapo z Poznania. Podczas przesłuchań w Alei Szucha, nie
wydał nikogo ze swoich współpracowników. W czasie transportu do
Poznania pod Sochaczewem próbował ucieczki. Został ujęty, a następnie osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Był w bestialski sposób torturowany a następnie wywieziony do obozu w Gross - Rosen, dzisiejszej
Rogożnicy. Tam, 20 lutego 1944 roku w dniu przybycia do obozu został zamordowany, prawdopodobnie zastrzykiem z fenolu. Ciała nigdy
nie odnaleziono.

Urodził się 4 maja 1915 roku, w Gorzycach k. Czempina w woj. Poznańskim,
w rodzinie chłopskiej Pawła i Wiktorii
z Szajków.
W latach 1926 -1934 uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Jana
Kantego w Poznaniu, gdzie zdał maturę. W latach 1935 - 1938 studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując tytuł magistra
praw. W 1938 - 1939 zaczął pracę jako referent w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu.
Od najwcześniejszych lat należał do harcerstwa. Był drużynowym 21
Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Reytana oraz pełnił funkcję kierownika Wydziału Młodzieży w Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej Harcerzy. 10 maja 1938 roku został najmłodszym harcmistrzem w ZHP. Brał udział w wielu obozach, kursach i zlotach. Latem
1939 roku przebywał z wycieczką we Francji, do kraju wrócił jednym
z ostatnich pociągów, które dotarły przed wybuchem wojny.
Po rozpoczęciu działań wojennych działał w poznańskim Pogotowiu
Harcerzy. 8 września 1939 roku przybył do Warszawy, gdzie został
mianowany komendantem Pogotowia Harcerzy. Dzień przed kapitulacją Warszawy 27 września objął stanowisko Naczelnika Szarych
Szeregów, których był twórcą i organizatorem. Stał na stanowisku, że
władza ZHP powinna znajdować się w kraju. Był zdecydowanym przeciwnikiem przerostów organizacyjnych, biurokracji oraz wprowadzania do pracy harcerskiej metod wojskowych. Starannie dobierał i przygotowywał kadrę kierowniczą Szarych Szeregów. Umiał zjednać i podporządkować sobie osoby znacznie starsze wiekiem i stażem organizacyjnym.

Strona 8

1 listopada 2006 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. We wrześniu 2010 roku do Krypty Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha w Poznaniu, złożono
urnę z ziemią, na której został zamordowany.

hm. Jacek Czajka
PS
W sierpniu 1980 roku, autor wraz z uczestnikami obozu wędrownego
szczepu 288 WDHiZ, odwiedzili miejsce śmierci druha Marciniaka, na
terenie obozu koncentracyjnego „Gross Rosen” w Rogoźnicy.
źródło:
pl.wikipedia.org
pl.wikibooks.org
portalharcerski.pl
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PP - Przemyślenia Piotra
39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP
Zbliża się moment, po którym ZHP może wyglądać zupełnie inaczej.
My – drużynowi, instruktorzy, ale też przyboczni i inni funkcyjni nie
możemy pozostać teraz obojętni. To my jesteśmy Związkiem, mamy
zatem obowiązek zabrać głos w dyskusjach, jakie się toczą. Chodzi
mianowicie o 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP, który być może kompletnie zmieni naszą organizację.

Sztandary Hufca (12)
Sztandar Szczepu 204 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Radość” im. kpt. Władysława Wysockiego
1. DANE HISTORYCZNE
Sztandar nadano 8 czerwca 1974 roku. Fundatorem było Koło Przyjaciół Harcerstwa. Funkcję komendanta szczepu podczas nadania sztandaru pełniła hm. Elżbieta Skrzypek-Nowak.

2. DANE TECHNICZNE
Płachta o wymiarach 100 x 100cm, obszyta z trzech stron złotymi
frędzlami

Zjazd będzie obradował na ważne tematy – od Statutu począwszy,
przez prawo wyborcze aż po Prawo Harcerskie. Ze wszystkimi ważnymi propozycjami zmian można zapoznać się na stronie www 39. Zjazdu, a więc tutaj streszczę tylko kilka ważnych spraw. Przedstawię moje
zdanie na kilka pytań kierunkowych.
Czy powinien ulec zmianie krąg osób, którym przysługuje czynne
prawo wyborcze? Czy prawo wyborcze na zjazdach hufca mają mieć
tylko członkowie ZHP pełniący funkcję drużynowego lub kierujące
podstawową jednostką organizacyjną, np. szczepem? Z pozoru mała
zmiana. Jednak to zasadniczo zmieni podejście do drużynowych! To
oni być może będą najważniejsi, to o ich głos trzeba będzie zabiegać,
to z nimi najbardziej się liczyć. W dużych hufcach, z mnóstwem starszych instruktorów, może być to dla nich szansa. Zapobiegnie to też
sytuacjom, gdzie klika starej kadry z powodu swojej liczebności, mimo
iż nie pełni funkcji wychowawczych, wymienia się funkcjami w hufcu
na kolejnych zjazdach.

Zachowana tylko górna część drzewca o długości 110 cm.
Drzewce dwudzielne. Wykonane z jasnego jesionu, posiada gwoździe
fundatorów (m. in. Instytut Elektrotechniczny). Nasadę stanowi niklowana lilijka, która jest odrębną częścią drzewca.
Treść na sztandarze: strona prawa w kolorze czerwonym, po środku
orzeł tkany srebrną nicią, nad nim napis w półkolu: „Związek Harcerstwa Polskiego”, pod orłem napis prostopadły do drzewca: „Hufiec
Warszawa Praga Południe”.
Strona lewa w kolorze zielonym, po środku krzyż harcerski tkany
srebrną nicią, napis górny po kole „Szczep Radość WDH-Z” , dolny
napis prostopadły do drzewca: „ im. kpt. Władysława Wysockiego”

Czy należy dopuścić uzyskiwanie osobowości prawnej przez hufce
ZHP? Jest to kolejna zmiana, która może być gigantyczna w skutkach.
Hufce osiągną większą niezależność, a chorągwie nie będą narażone
na straty w wyniku działań hufców. Pozwoli to na lepsze gospodarowanie majątkiem tak hufca, jak i chorągwi.
Zapewne tematem, który wzbudzi wiele kontrowersji, są planowane
zmiany w brzmieniu Prawa Harcerskiego. Można podzielić je na dwie
kategorię, a mianowicie podział na zmianę ulepszającą i zmianę uwalniająca. Zmiana ulepszająca to powrót do niegdysiejszej formy Prawa,
gdzie punkt 2 był punktem 1, zaś na jego miejsce dodać, że Harcerz
chcę wiedzieć więcej, niż wie i umieć więcej. niż umie. Planuje też
dodać do 10 punktu fragment: Jest wolny od nałogów. Kategoria
uwalniająca to tylko zmienienie punktu 10 na: Harcerz jest czysty
w myśli, mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów. Która opcja zostanie wybrana?

3. UŻYTKOWANIE
Sztandar jest nie używany. Wisi w gablocie, w Szkole Podstawowej
nr 204, na ul. Bajkowej w Warszawie. Prezentowany jest tylko w szkolnej gablocie. Nikt w obecnym środowisku harcerskim nie pamięta,
kiedy ostatnio sztandar był używany. Jest brudny (widać plamy), ma
poszarpane frędzle, jest kiepsko przymocowany do drzewca
(metalowe kółeczka słabo się trzymają, niektórych brakuje lub nie da
się ich przymocować do materiału); brakuje też drugiej połowy drzewca (nie ma go w gablocie).

Na te wszystkie pytania odpowie nam Zjazd.
Druhno, Druhu instruktorze! Nie pozwólmy, aby te zmiany odbyły się
bez naszego głosu. Związek to my i jeśli nie zabierzecie teraz głosu nad
jego wyglądem, nie macie prawa potem narzekać. Decydujmy!

pwd. Piotr Michalak
komendant Szczepu 296 WWDHiGZ „Palmiry”

4. KONTAKT
Osoba odpowiedzialną za sztandar jest dh. Agnieszka Floriańczyk
a.florianczyk@gmail.com

Zespół Historyczny Hufca
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Przylądek Skakara
„Mundur chusta, pas zuchowy…”
Te słowa większość z Was zapewne kojarzy z metodyką zuchową
i słusznie! Te słowa rozbrzmiewały bowiem co drugi dzień, w drugim
tygodniu przerwy zimowej w czasie kursu wodzów gromad zuchowych, którego miałam przyjemność być szefem. W Rembertowie
ósemka niezwykłych ludzi poświęciła swoją przerwę między zajęciową w szkole do poznania wiedzy i „sekretów” bycia dobrym wodzem
gromady zuchowej. Jak było, przekonacie się czytając poniższą relację…
Jak wcześniej wspominałam w kursie udział wzięło osiem osób, każda
z osób pełni obecnie funkcję przybocznego, a pełnią ją w różnych
środowiskach – w szczepach: 32; 160; Hufcu Wawer; Hufcu Sulejówek. Każda z osób przyjechała z głowę pełną pomysłów i dużą wiedzą
o metodyce zuchowej, choć niektórzy w harcerstwie są od niedawna.
Po tygodniu spędzonym z nimi mogę śmiało powiedzieć - zauroczyli
mnie swoją postawą, godną przyszłych drużynowych. Urzekli mnie
podejściem i do życia, i do harcerstwa - każdy był świadom tego, że
jeśli nie zadba o swój własny rozwój i życie rodzinne, nie będzie świecił
przykładem, a dobry wódź musi odnaleźć złoty środek. Wszyscy niesamowicie odpowiedzialni, rozważni, wypowiadający własne zdanie.
Przyjechali by zdobyć nową wiedzę, poznać nowych ludzi i przeżyć
wspaniałą przygodę. Chcieli naprawdę, nie dlatego, że wypada tak
mówić (wszak zawsze w ankiecie przed kursowej pada pytanie o Twoje oczekiwania…). Z duszą prawdziwych wodzów zuchowych - chętni
do zabawy i serdeczni dla siebie nawzajem.

Drugi raz moje serce zdobyli w czwartek, przedostatniego dnia kursu.
Prowadziłam zajęcia z tworzenia planu pracy. Na początku odbyła się
rozprawa sądowa, na której rozstrzygano potrzebę pisania planu pracy. Był sędzia, prokurator, obrońca i świadkowie, tak jak w prawdziwym sądzie i jedno oskarżenie – czy plan pracy jest rzeczywiście potrzebny. Kursanci bardzo wczuli się w swoje role. Następnie powiedzieliśmy sobie o celach tworzenia tego dokumentu oraz z jakich części się
on składa i dlaczego. Ostatnim elementem zajęć było nakręcenie przez
kursantów filmu - przepisu na idealny plan pracy. Zmęczenie na ich
twarzach było widać na pierwszy rzut oka. Zastanawiałam się nawet
nad tym, czy im nie odpuścić tej części i powiedzieć, że legalnie mogą
nic nie robić, iść spać. Stwierdziłam jednak, że najwyżej nakręcą coś
słabego albo oleją zadanie korzystając z okazji, że muszę jechać na
zajęcia. Nawet miałam chyba trochę taką nadzieję. Wracając z uczelni
spotkałam pod naszą szkołą dwie kursantki, które właśnie wychodziły
na zakupy; "Karolina, musisz obejrzeć nasz filmik, wyszedł super!".
Uśmiechnęłam się w duchu i pomyślałam, że jeśli zrobili coś super
mimo tego, że jedyne na co powinni mieć ochotę to sen, to są najlepsi
na świecie. I miałam rację. Film wyszedł niesamowicie. Oni, razem,
zgrani - wyszli wspaniale. To był moment kulminacyjny, w którym moim zdaniem - poczuli się jednością, a ja poczułam się jak „dumna
matka”.

Dziękuję moim wspaniałym kursantom - Darii, Darii, Alanowi, Weronice, Weronice, Kasi, Pauli i Mai za to, że naładowaliście moje harcerskie
baterie. Jestem pewna, że będą z Was świetni drużynowi, a zaliczenie
zbiórki wizytowanej to tylko formalność.
Kurs nie odbyłby się oczywiście gdyby nie prowadzący zajęcia - wszyscy przyjechali przygotowani, z nietypowym pomysłem na przeprowadzenie zajęć (był chyba każdy rodzaj teleturnieju). Dzięki!
Wszyscy uczestnicy kursu byli chętni do pracy pomimo swojego zmęczenia, byli po prostu niesamowici. Pierwszy raz poczułam dumę
w sercu, gdy opowiadali swoje gawędy. Każda inna, widać było pracę,
którą włożyli w przygotowanie swoich wypowiedzi, a przecież dla
niektórych mogłoby to być zwykłe „zaliczenie” zadania kursowego.

Do trzech razy sztuka, więc ostatnie już - trzecie - dziękuję, należy się
Kindze, Stasiowi, Piskorowi, Miśkowi i Stefanowi. Dzięki za wsparcie,
pomoc i dobrą zabawę.
Zakończenie kursu już 22 kwietnia podczas Sobotniej Akcji Szkoleniowej. Zapraszam wszystkich, którzy oprócz doszkolenia się chcą poznać
moich niesamowitych kursantów!

phm. Karolina Kubicka
z-ca. komendantki szczepu 32 WDHiGZ
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Czapkę na bakier włóż…
jaką czapkę?
Na olszynkowym apelu przykuł moją uwagę pewien szczegół. Zwróciłem na niego uwagę już na paru spotkaniach, ale odbyły one w pomieszczeniach, gdzie tego akcesorium używało się tylko przez chwilę,
albo problem dotyczył raptem kilku osób. Tu na apelu 58. Rajdu Olszynka Grochowska, który jest wizytówką naszego hufca, jednak takiego niedbalstwa być nie powinno. Chodzi o brak integralnego elementu munduru, jakim jest harcerskie nakrycie głowy. Nie mówię przy tym
o zuchach czy niektórych harcerzach w patrolach, a o osobach szczególnie widocznych podczas tych uroczystości – komendantach tras,
asyście komendanta rajdu czy (o zgrozo!) poczcie sztandarowym czy
członkach delegacji z kwiatami. Coś, co dla zastępowego jest raczej
powodem do wstydu i powodem do „zaharcerzenia” rogatywki jakiemuś członkowi zastępu na apelu obozowym, dla meldujących na
oczach świata instruktorów nic nie znaczyło. Pytanie, czy to niechlujność, czy chęć bycia modnym i nie mainsteamowym.

Poczet sztandarowy występuje w regulaminowym umundurowaniu.
Sztandarowy [i tylko on – dop. BC] nosi szarfę biało-czerwoną, przewieszoną przez prawe ramię, zwróconą kolorem białym w stronę
kołnierza, spiętą na lewym biodrze. Poczet występuje w białych, jednolitych rękawiczkach.

Jest to przy tym dowód, na to że moje narzekania i marudzenie są
pomijane przez czytelników Praskiego Świerszcza, ponieważ artykuł
na temat munduru i pocztu sztandarowego już raz opublikowałem.

Harcerz i harcerka nosi nakrycie głowy zgodnie z zapisem
w "Regulaminie mundurów zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorek
i instruktorów".

Być osobiście wzorcowo umundurowanym to jedno, ale ze strony
organizatorów dochodzi kwestia ubrania pocztu sztandarowego
i warty honorowej, które powinny być złożone z harcerzy odpowiednio się prezentujących, a nie z łapanki (w przypadku pocztu - dodatkowo zdolnych do utrzymania sztandaru). Poczet występujący na Olszynce ze sztandarem hufca to pierwszy, jaki widziałem u nas poczet
sztandarowy, który zgodnie z sztuką nie miał podwiniętych rękawów
(brawo!), jednak występował bez nakryć głowy co jest poważnym
przewinieniem. Poczet po raz kolejny został ubrany w szarfy zgodnie
z ceremoniałem szkolnym, choć od dwudziestu lat (!) obowiązują nas
Zasady musztry i ceremoniału harcerskiego, gdzie tak opisany jest
wygląd pocztu sztandarowego:

Był też artykuł o tym, gdzie mieszkamy. A na naszym najważniejszym
rajdzie hufca, na jednym z punktów na Górkach Grochowskich zuchy
dzięki ukrytym w obrazie literom dowiadywały się, że Bitwa pod Olszynką GROCHOWSKĄ była na Pradze. Dla przypomnienia: Praga to
dzisiejsza dzielnica Praga-Północ, Praga-Południe powstała po 1910 r.
w wyniku podziału Pragi przez linię kolejową. Tak naprawdę był to
Kamionek z resztkami Skaryszewa. W roku 1916 włączono do Warszawy Grochów, Gocław, Kępę Gocławską i Saską Kępę jako jedną dzielnicę (obwód) Grochów. Dopiero po II wojnie światowej jakiś niedouczony urzędnik stwierdził, że po prawej stronie Wisły lokalna tożsamość
nie jest potrzebna i nazwano naszą dzielnicę także Pragą. Może przeszkadzał mu Grochów, dumny z tego, że zatrzymano na jego przedpolach Rosjan w lutym 1831 r.

Wracając do pocztów sztandarowych, to zazwyczaj na uroczystościach widzimy tylko sztandar hufca, ewentualnie w towarzystwie 288.
Może za dwa latach, kiedy będziemy mieli 60. Rajd Olszynka Grochowska, każdy szczep, który ma albo będzie miał sztandar, wystąpi z nim
na apelu? A harcerze stojąc dumnie obok niego będą mieli na głowach
regulaminowe nakrycia?

pwd. Bogdan Ciechomski
instruktor szczepu 288 WDHiGZ
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Ratownik radzi i uczy
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych.
Jak udzielić pierwszej pomocy oraz jak wykonać resuscytację (RKO).
Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy
życiu poszkodowanego i niedopuszczenie do powstania dalszych
powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego.
1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są
bezpieczni.

5a. Jeżeli oddech jest prawidłowy:
•
ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
•
wyślij kogoś lub sam udaj się po pomoc (wezwij pogotowie),
•
regularnie oceniaj oddech.
5b. Jeżeli oddech nie jest prawidłowy:
•
wyślij kogoś (osobę, którą zatrzymałeś) po pomoc, a jeżeli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i wezwij pogotowie, wróć
i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej zgodnie z poniższym
opisem:
•
uklęknij obok poszkodowanego,
•
ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej poszkodowanego,
•
ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym,

2. Sprawdź reakcję poszkodowanego:
•
delikatnie potrząśnij za ramiona
i głośno zapytaj:
„Czy wszystko w porządku?”.

3a. Jeżeli reaguje:
•
zostaw poszkodowanego w pozycji, w której go zastałeś, o ile
nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo,
•
dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego, wezwij
pomoc, jeśli będzie potrzebna, i regularnie oceniaj jego stan.
3b. Jeżeli nie reaguje:
głośno zawołaj o pomoc, wskaż palcem osobę powiedz „niech
się Pan/Pani zatrzyma, możliwe, że będę potrzebować pomocy”,
•
odwróć poszkodowanego na
plecy, a następnie udrożnij jego
drogi oddechowe, wykonując
odgięcie głowy i uniesienie żuchwy: umieść jedną rękę na
czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę do tyłu,
pozostawiając wolny kciuk
i palec wskazujący tak, aby zatkać nimi nos, jeżeli potrzebne
będą oddechy ratunkowe; opuszki palców drugiej ręki umieść
na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu
udrożnienia dróg oddechowych.

•

4. Utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, słuchem i dotykiem poszukaj prawidłowego oddechu
•
oceń wzrokiem ruchy klatki
piersiowej,
•
nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów oddechowych,
•
staraj się wyczuć ruch powietrza
na swoim policzku.
W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany
może słabo oddychać lub wykonywać głośne, pojedyncze westchnięcia. Nie należy ich mylić z prawidłowym oddechem. Na ocenę wzrokiem, słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund. Jeżeli
masz jakiekolwiek wątpliwości czy oddech jest prawidłowy, działaj tak,
jakby był nieprawidłowy.
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Ułóż nadgarstek jednej ręki na
środku klatki piersiowej

•
•
•
•

Nadgarstek drugiej ręki ułóż na już
położonym

spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz wywierać
nacisku na żebra poszkodowanego; nie uciskaj nadbrzusza ani
dolnego końca mostka,
pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane ramiona
ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na głębokość 4-5 cm,
po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie
odrywając dłoni od mostka. Powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min (nieco mniej niż 2 uciśnięcia/s),
okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien być taki sam.

6. Reanimacje ograniczoną wyłącznie do uciśnięć klatki piersiowej
możesz prowadzić w następujących sytuacjach:
•
Jeżeli nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać oddechów
ratowniczych, zastosuj uciśnięcia klatki piersiowej.
•
Jeżeli stosujesz wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej, wykonuj
je bez przerwy, z częstotliwością 100 uciśnięć /min,
•
Przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy, jeżeli zacznie on prawidłowo oddychać.
W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji.
7. Kontynuuj resuscytację do czasu, gdy:
•
przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą
działania,
•
poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać (zacznie się
krztusić, odkaszlać, pojawi się oddech),
•
ulegniesz wyczerpaniu.
Źródło: Polska Rada Resuscytacji

phm. Rafał Molasy
Ratownik Medyczny – Warszawskie Pogotowie Ratunkowe
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Krąg Instruktorów Szczepu
„Góra 288”

oraz przyszli instruktorzy, czyli osoby z otwartymi próbami na
stopień pwd:

sam. Kamila Szwejk —
drużynowa 288 WDH

Historia nazwy kręgu „Góra 288” sięga sierpnia 1978 r., kiedy to na
obozie szczepu w Bagienku powstał nieformalny krąg instruktorskostarszoharcerski. Stworzyła go grupa przyjaciół: pwd. Jacek Czajka,
pionier (dzisiejszy HR) Tadeusz Mandziak i pionier Jarosław Roguski.
Nieco później dołączył do nich organizator (wówczas pierwszy stopień instruktorski) Marek Jaworski i wędrownik (HO) Stanisław Szczubełek. Niestety grupa ta niebawem przestała istnieć, bowiem we wrześniu 1979 r. odeszli ze szczepu Tadeusz Mandziak (przeszedł do szczepu 82 WDHiZ) i Jarosław Roguski (zakończył działalność w harcerstwie). Ale idee i nazwa przetrwały.
Dzisiejszy Krąg Instruktorów Szczepu „Góra
288” należy do Szczepu 288+112 WDHiGZ i jest
jego integralną częścią. Powołany został 5 listopada 1999 r. rozkazem Komendanta Hufca ZHP
Warszawa Praga Południe. Przewodniczącym
kręgu jest hm. Tadeusz Mandziak a sekretarzem
hm. Jacek Czajka. Obydwaj pełnią swoje funkcje od momentu utworzenia kręgu.

sam. Aleksandra Zagubień —
drużynowa 112 WGZ

ćwik Kamil Farys —
kwatermistrz szczepu

Do kręgu należy również członek honorowy
hm. Grażyna Kozińska, komendantka szczepu
w latach 1972-1989.

Zadania, jakimi zajmował się lub zajmuje krąg:
1.

szkolenie i kształcenie harcerzy oraz pomoc metodyczna dla
młodej kadry szczepu – od 14 grudnia 1999 r. działa przy szczepie Kapituła Stopni Wędrowniczych,

2.

prowadzenie kroniki oraz gromadzenie materiałów dotyczących historii szczepu – we wrześniu 2005 r. powołano Szczepowy Zespół Historyczny,

3.

coroczne organizowanie lub pomoc w organizowaniu wigilii
szczepowych, świąt szczepu oraz innych imprez.

4.

organizowanie dla harcerzy wycieczek po Warszawie o tematyce historycznej

5.

doglądanie spraw kwatermistrzowskich – remonty harcówki,
magazynów sprzętu oraz przeprowadzanie akcji zarobkowych
(akcje „znicz”, supermarkety, itp.).

Obecnie oprócz powyższych druhów do kręgu
należą wszyscy pozostali instruktorzy szczepu, tj.:

hm. Marek Medyński—
z-ca komendanta szczepu

phm. Joanna Stefaniak —
komendantka szczepu

phm. Michał Kujawa —
z-ca komendanta szczepu

pwd. Marzena Kowalska
z-ca komendanta
szczepu
pwd. Marta Czajka —
z-ca komendanta
szczepu

pwd. Marta Potocka —
drużynowa 112 WDH

pwd. Bogdan Ciechomski
internetowy kronikarz szczepu

W maju 2006 r. krąg zorganizował wystawę „Dzieje szczepu w latach
1961 – 2006”, którą pierwszy raz zaprezentował z okazji obchodów 45lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 215. Od tamtej pory przez okres
ponad dziesięciu lat wystawa jest cały czas uaktualniana i prezentowana podczas różnych imprez organizowanych w naszym hufcu oraz
szczepie. Ostatnio wystawiona była w 2016 r. w Centrum Promocji
Kultury Dzielnicy Warszawa-Praga-Południe na uroczystej zbiórce
z okazji 50-lecia powstania szczepu.
Ponadto krąg posiada bogate zbiory plakietek harcerskich z całej Polski
i z zagranicy: plakietki-godła jednostek organizacyjnych ZHP, plakietki
HAL, NAL, HAZ oraz okolicznościowe (rajdy, zloty, manewry, festiwale
itp.) a także kolekcję proporczyków (szczepowych obozowych i okolicznościowych). Swoje zbiory prezentuje na stronie: http://
plakietkizhp.cba.pl/news.php.
Od roku 2007 krąg nawiązał kontakt z drużynami z USA, Kanady i Litwy, głównie na płaszczyźnie wymiany plakietek ale nie tylko.
W listopadzie tego roku krąg stanie się pełnoletni i ukończy osiemnaście lat!

hm. Jacek Czajka
sekretarz kręgu
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Kącik Kulinarny
Pizza time!

Zastanawiałeś sie kiedyś jak zrobic dobre ciasto na pizzę? Wlasnie tak!
Przedstawiam moją propozycje. Uwaga, bo bedzie pysznie!
Dobra PIZZA to trzy podstawowe etapy:

1) Ciasto:
•
350g mąki
•
180g letniej wody
•
25g świeżych drożdży
•
25g oliwy z oliwek
•
1 łyżeczka soli
•
1/2 łyżeczki cukru
Zagnieć wszystkie składniki na puszyste ciasto i odstaw do wyrośnięcia
(przykryj bawełnianą ściereczka)

3) Idealnie dobrane świeże dodatki:
W moim przypadku były to:
•
w.w sos
•
ser mozarella (żółty starty)
•
1/2 cebuli
•
salami peperoni
•
1/2 czerwonej papryki pokrojona w kostkę
•
1 biała mozzarella
Piecz w temperaturze 200 stopni z termoobiegiem przez około
15 min.

2) Wyśmienity sos:
•
200ml pasty pomidorowej
•
1 ząbek czosnku
•
2 łyżeczki cukru
•
5 liści świeżej bazylii
•
1 łyżka oliwy z oliwek
•
pieprz do smaku
Podgrzej w garnuszku na małym ogniu w celu połączenia składników!

pwd. Katarzyna Mamak HO
Smacznego! #MadyKatty
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Kącik Poezji
Jolanta Maria Grotte z d. Rylska

Urodzona w Warszawie, tu mieszka
i tworzy. Jest autorką tomiku wierszy
„Moje kartki z kalendarza”(2013) i powieści „Marianna, Maria iiiiii.....”(2015).
Jej różnorodna twórczość została dostrzeżona i uwzględniona w kilkunastu
antologiach-almanachach klubów, grup
literacko-artystycznych, również w pięciu międzynarodowych. Jej wiersze,
opowiadania, fragmenty powieści były
publikowane w Kwartalniku Społeczno Kulturalnym RSTK „Własnym Głosem”.
Twórczość swoją prezentuje w Bibliotekach i Domach Pomocy Społecznej.
W roku 2015 i 2017 była gościem programu „Spotkajmy się” Radia Warszawa
prezentując swoje wiersze i opowiadania.
Należy do Klubu Literackiego „Nasza
Twórczość” przy Stowarzyszeniu Wspólnoty Polskiej, Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury,
od którego otrzymała Srebrną Odznakę
Stowarzyszenia (2015), Klubu Literackiego „Metafora” przy Ośrodku Kultury
„Arsus” a od grudnia 2016 r. jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Należy również do Amatorskiej Grupy
Teatralnej „Przez godzinkę”.

Droga życia
Gdy słońce sierpniowe zastępuje cień,
od świtu ciężko pracują w polu
dojrzałe zboża kłosami schylone
koszą ojcowie w upalny dzień
Gdy słonko na zachód wieczorem odejdzie
snopki oparte w kopach zostaną
ja po ściernisku przejdę bosą nogą
moją życia drogą z miłości wybraną

Jednak przyszła

Jaskółko!

Przyszła do mnie jasnym słońcem
wczesnym rankiem
w barwnej sukni
otworzyła mleczną drogę
na zielonej trawie

Królową jesteś na niebie wieczorem,
Gdy zmrok pomału się skrada.
Szybujesz w przestworzach wysoko maleńka,
Ptaszynko cudna skrzydlata.

Przyszła do mnie ciepłym wiatrem
pocałunkiem w oknie
zastukała obudziła
oczy szare

Marzeniom pozwolisz zaistnieć,
Przez moment przez chwilę gdy lecisz.
Oczy zmęczone i zamyślone,
Budzisz, otrząsasz pocieszasz.

Przyszła do mnie wcześnie z rana
a myślałam że zbłądziła
w koleinach mokrych grudach
rdzawych potykała

Radujesz oczy stęsknione,
Gdy lecisz nad ziemią nisko
Odsuwasz na chwilę troski,
Dziękuję Ci za to wszystko!

Przyszła do mnie
radość przyniosła wiosenne słońce…
nie zapomniała

Twoje jest to niebo ptaszyno,
Nam tańczysz latem każdego dnia
Panuj królowo jaskółko!
Masz zachwyt nasz czarnulko.

Kowala

Przedwiośnie

Widzę Kowalę na końcu drogi.
Już nie ta sama co przed laty.
Zanikły z krajobrazu pola i łąki
I strzechą pokryte chaty.

Wyjrzałam przez okno z samego rana,
zobaczyłam jaki ten świat piękny.
Choć deszczyk pada, mokro i chłodno,
Wszystko wydaje się nieprzeciętne...

Inna już droga ,furmanki nie ujrzysz,
Gdy po kocich łbach sianem kołysała,
A tuman kurzu kłębił się za nią,
W zachodnim słońcu wolno znikała.

Drzewa się śmieją gdy wiatr je łaskocze,
Śpiewają chórem piosenki,
Szumią radośnie bo czują przedwiośnie,
Jak skrada się cicho przy brzozie i sośnie...

Olszynek już nigdzie dzisiaj nie widać,
Wokół wyrosły nowe domy.
Chodziłam tam, gdy dzieckiem byłam,
Spotykać przyrodę po kryjomu.

Widzę jak ptaki bardziej odważnie
Fruwają wyżej po niebie.
Przyroda się budzi, pomału ożywa,
Otrząsa resztki chłodów z gałązek na drzewie.

Stary kasztan na rozdrożu stoi,
Olbrzymi wyrósł przez dziesięciolecia.
Jeszcze tylko on ukrywa me wspomnienia,
Szumi. Pod jego konarami jestem jak dzieciak.

Na rozstaju polnych dróg Podlasia

Wiosna

Na rozstaju polnych dróg Podlasia
drewniany krzyż odważnie stoi.
Już z daleka widzę jego szerokie ramiona,
Czuję, jak przyciągają… by z drogi nie zboczyć.

Rozradowało się dzisiaj serduszko,
Gdy wyszło na spacer rankiem.
Zobaczyło wiosnę piękną,
Jak wchodzi w tydzień z poniedziałkiem.

Tykociński Rynek w zachodnim słońcu
skąpany,
Pod skrzydłami Trójcy Przenajświętszej
kościoła
…cieszy oczy,
jak Plac Świętego Piotra w Rzymie,
tak Plac Czarnieckiego pozwala w zadumie,
spojrzeć na płynącą Narew.

Przyszła tak nagle, niepostrzeżenie.
O wczesnej się porze zjawiła.
Dotknęła smutnych gałązek drzewa,
Pąki ich na zielono rozchyliła.
Szare gałązki życia nabrały,
Poczuły jej dotyk od razu.
Ptaki zaczęły śpiewać wesoło,
Patrzyły jak wiosna zieleni obrazy...
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
III Rajd „Agatona”
Rada Szczepu 211 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. kpt. Stanisława Jankowskiego "Agatona" ma zaszczyt
zaprosić drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze na trzecią edycję Rajdu Agaton.
Szczegóły dotyczące zgłoszeń oraz regulamin przedstawimy w niedługim czasie na stronie hufca.
Do zobaczenia na rajdzie!
phm. Piotr Piskorski HR
komendant rajdu

VII Rajd Świętego Jerzego
Już 22 kwietnia w białym stoku odbędzie się VII Rajd Świętego Jerzego. Pisaliśmy o niej już w poprzednim numerze, lecz warto przypomnieć. Impreza skierowana jest do przedstawicieli wszystkich pionów
metodycznych. Zgłoszenia tylko do 6 kwietnia. Więcej informacji na
stronie wydarzenia na facebooku.

Harcerski Turniej Piłki Halowej
Sport to zdrowie, ale przede wszystkim dobra zabawa. Czemu zatem
nie wykorzystać takiej okazji jak Harcerski Turniej Piłki Halowej w
Józefowie? To bardzo proste! Impreza odbywa sie z 29 na 30 kwietnia,
a zgłoszenia na nią trwają do 16.04. Więcej informacji na stronie wydarzenia na facebook’u. Znajdziecie tam także regulamin i link do
ankiety zgłoszeniowej. Nie ma na co czekać!

Rajd Czarnobyl
Zeszłoroczna porażka w walce z frakcjami Ład i Wyzwolenie każe
szefostwu znaleść jej sprawców. Temu zadaniu możecie sprostać
biorąc udział w corocznym rajdzie Czarnobyl, który odbędzie się 2123 kwietnia. Najpierw jednak zadanie przed rajdowe które należy zamieścić wraz ze zgłoszeniem do 10 kwietnia. Cena wacha się w przedziale 30-40 złotych (im wcześniej tym taniej). Zameldujcie się i wkroczcie do akcji!
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Opracował
ćw. Filip Skura
160 WDHiGZ

Zespół redakcyjny:

Kontakt z redakcją:

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

hm. Jacek Czajka
tel. 605 229 279
email: jacek288@onet.eu
jacek.czajka@
pragapoludnie.zhp.pl

