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Jest taki miesiąc, w którym kwitną bzy 
 
Ponoć maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Może dlatego, że to środek wiosny? Jest już ciepło, pogodnie, wszędzie dookoła nas 

cudowne widoki. Wspaniałe zapachy kwitnących drzew i kwiatów, wśród których  najwonniejsze są oczywiście bzy. Stare przysłowie 

mówi :„W maju jak w raju”, bo w maju świat jest piękniejszy i bajkowy. Nic więc dziwnego, że w tym właśnie miesiącu statystycznie 

najczęściej i najchętniej się zakochujemy. 

 

Dla nas harcerzy maj to najlepszy moment na spędzanie czasu poza domem, szkołą i harcówką. To czas wycieczek, wędrówek i bi-

waków, w czasie których możemy wreszcie sprawdzić swoją zdobytą dotychczas (często tylko teoretyczną) wiedzą harcerską z zakresu 

pionierki, samarytanki czy terenoznawstwa. To z kolei pozwoli nam lepiej przygotować się do letnich wypraw i obozów. 

 

W tym pięknym miesiącu jest  wiele wydarzeń, które zapisały się w historii, na przykład: Święto Pracy, Święto Flagi Państwowej, Święto 

Konstytucji 3-go Maja, Dzień Zwycięstwa czy Dzień Matki.  

Do naszych czasów przetrwał wśród społeczeństwa staropolski zwyczaj  majowych, biesiadnych spotkań towarzyskich na świeżym 

powietrzu. W maju chętnie organizujemy takie spotkania na łonie natury, w gronie rodziny i przyjaciół, i chociaż nazywamy je grillow-

aniem, to tak naprawdę jest to nic innego jak „majówka”. 

 

Również w kościele katolickim maj to bardzo ważny miesiąc. Poświęcony jest bowiem Matce Bożej. W tym miesiącu na jej cześć od-

prawiane są w kościołach tzw. nabożeństwa majowe. Zachował się także (zwłaszcza na wsiach) zwyczaj modlitw majowych. Zazwyczaj 

odbywa się to pod najbliższym lokalnym krzyżem lub figurą świętą. 

 

Cieszmy się więc majem, syćmy się nim i pamiętajmy, że ten cudowny miesiąc po raz kolejny powtórzy się dopiero za rok! 

 

 
 

                                                                                                          hm. Jacek Czajka  
                                                                                                          redaktor naczelny 
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1 MAJA. 
Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popu-
larnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, ob-
chodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świę-
tem państwowym od 1950 roku. Święto wprowadziła w 1889 roku        
II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni 
maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku 
będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia    
8-godzinnego dnia pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 MAJA. 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone 
na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Dnia 2 maja w 1945 roku, pol-
scy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili 
biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu       
w Berlinie. 2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, jednak wielu Pola-
ków bierze w ten dzień urlop, ze względu na to, że ta data jest          
jedyną w kalendarzu występującą pomiędzy dwoma dniami wolnymi 
od pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 MAJA. 
Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone             
3 maja, ustanowione w 1919 roku oraz ponownie przywrócone             
w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. 3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję    
w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprze-
dziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została 
uchwalona przez Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788. Dzień ten 
jest dniem wolnym od pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 MAJA. 
Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończenie II wojny światowej     
w Europie. W Polsce od 1945 do 2015 roku narodowe Święto Zwycię-
stwa i Wolności– obchodzone było 9 maja,  
 
 
 
 
 
 

9 MAJA 
Dzień Europy – święto europejskich państw. Dzień 9 maja jest oficjal-
nym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę 
przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 
znanego jako Plan Schumana, ustanowiony 9 maja 1950 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 MAJA. 
Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich 
matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świę-
towany. W Polsce jest to  26 maja. Po raz pierwszy obchodzono go       
w 1914 roku w Krakowie. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane 
laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez                
własne dzieci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 MAJA. 
Wniebowstąpienie Pańskie to chrześcijańskie święto upamiętniające 
wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w 40 dniu 
od zmartwychwstania. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus przebywał 
wśród uczniów, po czym Apostołowie udali się na Górę Oliwną, gdzie 
w ich obecności Jezus uniósł się w górę i zniknął. W Polsce obchodzo-
ne jest zawsze w VII Niedzielę Wielkanocną.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 MAJA. 
Dzień bez Papierosa  to zainicjowane przez Światową Organizację 
Zdrowia święto obchodzone 31 maja, mające na celu zwrócenie uwagi 
na szkodliwość palenia tytoniu. Światowy Dzin bez Papierosa obcho-
dzony jest od 1987 roku. 
 
 
 
 
 
 
Źródło: 
wikipedia 

Majowe święta 
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Miało być tak pięknie… I pięknie jest 

W pierwszy wtorek kwietnia, tak jak co miesiąc, spotkaliśmy się na 
odprawie komendantów szczepów. Poruszamy tam różne ważne 
tematy dotyczące naszej harcerskiej działalności, przekazujemy infor-
macje o imprezach, sumujemy różne przedsięwzięcia, generalnie wy-
rażamy, co nam leży na sercu. I właśnie we wtorek jedna z komendan-
tek szczepu, moja serdeczna koleżanka zwróciła uwagę, że  na łamach 
„Świerszcza” ciągle tylko piszemy negatywnie o naszych imprezach.  
 
W tym miejscu chciałem jej podziękować, bo zainspirowała mnie do 
napisania tego felietonu. Starałem  się pozbierać w całość nasz hufiec, 
jego zespoły, ich działalność i generalnie wszystko, co się u nas dzieje.   
I wiecie co?  Jest pięknie! Praktycznie w każdej sferze hufca coś się 
dzieje. I to coś dobrego, coś inspirującego, coś pouczającego. Ale        
po kolei:  
 
Mamy zespół kształcenia, wiadomo, jak każdy nie jest doskonały, ale 
kształcenie mamy na wysokim poziomie. To, że nasz ostatni kurs dru-
żynowych i przewodnikowski dostał akredytację „Iluminacji”, czyli 
naszej chorągwianej szkoły instruktorskiej, dostał tytuł „rzetelna firma”. 
To nie było przypadkowe, tego nie daje się byle komu przypadkowo, 
trzeba wszak spełnić pewne standardy.  Widziałem wiele zdjęć z tego 
kursu, rozmawiałem z uczestnikami, słuchałem relacji i po raz pierwszy 
więcej było opinii pozytywnych niż negatywnych. Ogromnie się cie-
szę, że kilka osób z mojej kadry mogło wziąć w tym kursie udział, bo 
mam spokojną głowę, że zostali właściwie przygotowani do pełnienia 
swoich funkcji. Oczywiście ten zespół zajmuje się wieloma                
formami kształcenia, jednak przytoczyłem tę, która według mnie ma 
największe znaczenie.  
 
Mamy też zespół historyczny, i chociaż mało kto o nim na co dzień 
słyszy i nie wszyscy być może wiedzą o jego istnieniu, to jednak działa 
on prężnie i robi rzeczy ważne. Ich wystawy o naszym hufcu pojawiają 
się na ważnych wydarzeniach w wielu miejscach, np. w Urzędzie 
Dzielnicy Praga-Południe czy w Centrum Promocji Kultury, dzięki te-
mu więcej osób dowiedziało się o naszym hufcu i jego działalności. 
Ostatnio współorganizowali też Dzień Myśli Braterskiej, w czasie które-
go wspominano  55 rocznicę powstania naszego hufca. Był tort uro-
dzinowy, gratulacje, pojawił się nawet burmistrz dzielnicy i jego za-
stępca. Ktoś powie, że zebrała się grupa kilku „zgredów” i robi sobie 
wystawy. Otóż nie! Zespól dba o to, o czym wielu z nas młodych zapo-
mina - o historię, o pamięć, o tożsamość, o wartości, które harcerstwu 
są bliskie.  
 
Jest też zespół programowy, złożony z osób, które czują program, 
które wiedzą, czego w tych czasach oczekują od harcerstwa dzieciaki, 
i, co najważniejsze, które starają się w stu procentach zaspokoić te 
oczekiwania. Wiele imprez harcerskich nie odbyłoby się bez tego ze-
społu, wiele nie miałoby wysokiego poziomu. Fakt. Zdarzyły się po-
tknięcia, ale są one wliczone w działalność programową, bo właśnie 
dzięki nim działamy coraz lepiej. No właśnie, co by nie mówić, wsko-
czyliśmy programowo na pewien poziom jako hufiec właśnie dzięki 
zespołowi i mam nadzieję, że długo na tym poziomie pozostaniemy.  
 
Nie mogę nie wspomnieć o zespole promocji i informacji., Kiedyś dzia-
łał prężniej, teraz wiem, że się odbudowuje, jednak ze względu na 
wcześniejszą działalność czuję się w obowiązku tutaj go uwzględnić.  
 
Mamy również  zespół wychowania duchowego, bardzo aktywny 
kiedyś, gdy nasz ksiądz kapelan mógł jeszcze regularnie nim kierować. 
Teraz z wiadomych przyczyn nie bardzo ma taką możliwość.  

Jest nasza hufcowa KSI. Dla naszej kadry to normalne, bo odkąd pa-
miętamy, to KSI zawsze była w hufcu. Ale musicie wiedzieć, że nie 
każdy hufiec ma u siebie taki zespół.  
 
Są cztery prężnie działające namiestnictwa, które robią dużo dla druży-
nowych, które autentycznie o nich dbają i starają się zapewnić im jak 
największy komfort pracy.  
 
Można wymienić jeszcze więcej pozytywnych sytuacji i wydarzeń        
w naszym hufcu. Wydaje mi się jednak najważniejsze, że powoli mo-
zolnie tworzy się u nas poczucie wspólnoty, czegoś, co nie było takie 
oczywiste, czegoś, czego u nas długo brakowało. Musieliśmy do tego 
dorosnąć i zdać sobie sprawę, że jeśli nie będziemy razem, to znowu 
będziemy mogli wzdychać i pozostanie nam tylko mówić: „A miało 
być tak pięknie”. 
 
Więc właściwie początek tytułu felietonu nie jest odpowiedni, powi-
nien raczej brzmieć, jak jego druga część: „I pięknie jest”. Także piękne 
instruktorki i przystojni instruktorzy nie będąc w żadnym zespole ko-
misji czy radzie przyczyniają się do sukcesów hufca. Każdy z nas spra-
wił, że mogłem napisać ten felieton. Oby tak dalej.  
 
 
 

phm. Jan Korkosz „Piękny Hebel” 
komendant szczepu 160 WDHiGZ 

Heblowanie 

Przyszłość zależy od tego, co robimy 

w teraźniejszości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

phm. Jan Korkosz  

Powiedzonka druha H 
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Dobre rady druha ACz. (24) 

Przyboczni – ważni, bardzo ważni, najważniejsi 

Komentarze na temat przebiegu i decyzji kwietniowego nadzwyczaj-
nego zjazdu naszej organizacji na pewno pojawią się także w „Praskim 
Świerszczu”. Dlatego ja dziś o być może nie najważniejszej zmianie      
w Statucie ZHP. Pamiętamy, zjazd był poświęcony wyłącznie zmia-
nom statutowym. Innymi sprawami się nie zajmował, ba, nie miał 
prawa się zajmować. Zjazd nadzwyczajny (także hufca lub chorągwi) 
podejmować może decyzje tylko na ten temat, jaki został zapisany 
przez organ go zwołujący.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temat, który komentuję autentycznie na gorąco (zaczynam pisać ten 
tekst na sali w trakcie trwania zjazdu) to nowe uprawnienia, jakie dano 
przybocznym, którzy są instruktorami ZHP. Na temat instruktorów-
przybocznych mówiłem już swojego czasu na zjeździe hufca. Ba, na-
wet ten wątek znalazł się w naszej uchwale. Uważam, że w każdej 
gromadzie i drużynie nie tylko drużynowy, ale także przyboczny po-
wiem być instruktorem ZHP. Nie ma potrzeby rozwijać, dlaczego dwo-
je instruktorów będzie lepiej prowadziło drużynę niż jeden. Argumen-
tów każdy znajdzie sobie dostatecznie dużo.  
 
Zjazd ZHP jakby chciał pomóc nam w mianowaniu instruktorów na 
przybocznych. Podjął decyzję, że mają oni tak samo jak drużynowi 
czynne prawo wyborcze. A więc w zjeździe hufca będą oni uczestni-
czyć z głosem decydującym. To dobrze, to bardzo dobrze. Może bę-
dziemy się bardziej starać, aby w drużynach pracować parami, w dwu-
osobowych zespołach równych sobie instruktorów.  
 
Na zjeździe (i poza nim) padło oczywiście pytanie, czy teraz, aby mieć 
wielu „swoich” ludzi w czasie wyboru na przykład komendanta i ko-
mendy hufca, nie będą różni instruktorzy do tej pory nic nierobiący 
mianowani na funkcję, na którą mianować może każdy drużynowy, 
nawet niebędący przewodnikiem. Czy nie będzie tak, że drużynowy-
uczeń trzeciej klasy gimnazjum będzie miał przybocznego podharc-
mistrza lub harcmistrza.  
 
Takie numery są oczywiście możliwe, ale za dobrze się znamy, by stało 
się to w hufcu normą. Liczę bardziej na to, że młodzi przyboczni zdo-
bywać będą pierwszy stopień instruktorski i stanowić będą prawdziwe 
wsparcie dla przepracowanych często drużynowych. I będą wybierać 
komendę, będą razem z drużynowym oceniać minione lata na zjeź-
dzie hufca, będą uchwalać program naszego wspólnego rozwoju. 
Cieszę się, że zjazd ZHP podjął taką decyzję.  
 
 
 

hm. Adam Czetwertyński  

 

Świat okiem Kamienia 

Elegancja Francja 

W czasie mszy, poświęconej pamięci bitwy o Olszynkę Grochowską,   
w trakcie kazania nasz Kapelan stwierdził, iż: harcerz to nie jest ktoś, 
kto może poprzestać na „dobrze”. Harcerz to osoba, która wszystko 
stara się zrobić lepiej, porządnie. Harcerz musi umieć od siebie wyma-
gać. Zwróciłem na te słowa uwagę, gdyż w pełni się z nimi zgadzam. 
 
Uważam, że czasami za bardzo skupiamy się na kolorowym, 
„cukierkowym” harcerstwie – ot, w czasie święta flagi pomalujmy so-
bie twarze i hopla! – radosny patriotyzm. Coraz bardziej ułatwiamy 
sobie pracę wychowawcy, unikając trudnych tematów, a jednym          
z nich jest właśnie elegancja w działaniu. Wraz z odejściem naszego 
hufca od wojskowego drylu programowego zyskaliśmy lepszą pracę 
wychowawczą, ale zaczęliśmy tracić tenże dryl. Nie przestrzegamy 
ceremoniału, poprawności przebiegu apelu, a nawet nie zawsze chce-
my prowadzić harcerzy w dwuszeregu. „No bo i tak się rozejdą”.             
A pamiętajmy, że jak nas widzą, tak nas piszą. 
 
Kto był na ostatnim obozie          
w Stężycy, na pewno pamięta 
ognisko maratonu, ułożone 
przez kilka osób z różnych obo-
zów (feur komando). Stos ogni-
skowy imitujący kulę ziemską 
był imponujący, ale na większą 
uwagę zasługuje służba jego 
twórców jako strażników ognia. 
W pewnym momencie w szere-
gu wmaszerowali i okrążyli 
ognisko, po czym na znak do-
wodzącego jednocześnie doło-
żyli (a nie dorzucili!) drewno, po 
czym zasalutowali na baczność   
i w takim samym szeregu opu-
ścili krąg. Ile kosztowało ich 
przygotowanie? Myślę, że około 30 sekund. A jaki dało to efekt?             
W mojej opinii piękny i majestatyczny, dający do zrozumienia, jak bar-
dzo cenimy ogień. Wtedy chyba po raz pierwszy w życiu zauważyłem, 
co to znaczy mieć zaszczyt być strażnikiem ognia. 
 
Zachęcam Was wszystkich - drużynowi i przyboczni – dbajmy o ele-
gancję w naszym działaniu. Przecież to nie jest problem dopilnować 
kolumny, wyrównać szereg czy poprawić mundur. Albo poinstruować 
harcerzy, jak należy zachować się przy ognisku – zasalutować, stanąć, 
gdy dusza upadnie. A poza tym, szczególnie wśród młodych, łatwo jest 
wykreować modę na eleganckie zachowanie. Myślę, że przy dobrych 
chęciach każdy z Was potrafi nakręcić dzieciaki i sprawdzić, by elegan-
cja Francja była „cool”. W naszym działaniu nie stoimy pod pomnika-
mi, ale musimy też umieć się przy nich zachować.  
 
Druhno, Druhu – tak więc do dzieła. Twórzmy oddolnie dobrą markę 
ZHP. Nie pokazujmy się jako banda ludków w mundurkach, ale bądź-
my dumni z naszego harcerstwa. I prezentujmy się elegancko. Jak 
harcerz coś robi – to porządnie. 
 

 

phm. Stanisław Matysiak 
namiestnik harcerski 
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26  MAJA  DZIEŃ  MAMY 

W Polsce Dzień Matki przypada 26 maja. Ma on na celu okazanie Ma-
mom miłości i szacunku a także ma być  podziękowaniem za ich trud 
włożony w wychowanie.  
W tym dniu  dostają one kwiaty, laurki i różnego rodzaju prezenty, 
bardzo często wykonane własnoręcznie przez ich dzieci. 
A oto kilka pomysłów ode mnie, jak takie prezenty wykonać samemu. 
Może coś Was zainspiruje, zaś wszystkim Mamusiom w dniu ich świę-
ta życzymy wszystkiego najlepszego! 
 

Malowana Torba 

Potrzebne : torba lniana, pisaki do tkanin, wydruk szablonu  
 
Można stworzyć własny szablon albo coś znaleźć w internecie i powie-
lić. Jak się nie ma drukarki pod ręką, to wystarczy przyłożyć kartkę do 
monitora i odrysować. Są dwa sposoby na przeniesienie motywu na 
torbę. Należy włożyć kartkę do środka torby i jak przeźroczystość ma-
teriału pozwala, można malować. Jeżeli wzór nie prześwituje, to wy-
starczy pomalować kartkę z tyłu ołówkiem. Przykładamy do torby           
i mocno odrysowujemy wzór. Delikatnie powinno się odcisnąć. Pisa-
kami do tekstyliów malujemy kontury. Potem malujemy resztę. Na 
koniec ważne by gotową torbę przeprasować, wtedy pisaki się nam 
utrwalą i spokojnie będzie można ją wyprać bez straty obrazku. 

 

Ramka na zdjęcia z patyczków po lodach 

Potrzebne: patyczki po lodach, kolorowe patyczki (mogą być pomalo-
wane patyczki po lodach albo kupione gotowe barwione),  klej, kawa-
łek sznurka, taśma  klejąca, elementy do zdobienia ramki, kartka z blo-
ku technicznego. 
 
Najpierw sklejamy tył ramki. Na kartce z bloku technicznego przykleja-
my patyczki w kolorze drewna. Muszą się ze sobą stykać. Przyklejamy 
ich tyle, by patyczek położony w poprzek odrobinę wystawał. Za po-
mocą taśmy przyklejamy do patyczków kawałek sznurka/drucika.         
W poprzek ramki przyklejamy kolorowe patyczki: jeden na górze, je-
den na dole. Następnie doklejamy dwa patyczki pionowo. Dzięki temu 
z boku powstanie otwór do wsunięcia zdjęcia. Poprzeczne patyczki 
możemy przykleić tuż przy krawędzi albo trochę niżej, by delikatnie 
wystawały spod nich patyczki ze spodu ramki. Do ramki możemy 
przykleić elementy powycinane z pianki dekoracyjnej lub filcu. Do 
dekorowania nadaje się wszystko! 
 

ObCZAJ to!   

 

Pamiątkowy medalion odcisk dłoni 

Potrzebne: masa solna (przepis:200g mąki- ok. 1 szklanka i 2 łyżki, 
200g soli- ok. 1/2 szklanki, 125cm3 wody- ok. 1/2 szklanki ) 
 
Masę solną możemy przechowywać w zamkniętym pojemniku             
w lodówce. Mąkę mieszamy z solą i dolewamy stopniowo wodę za-
gniatając ciasto. Prace po wykonaniu najpierw suszymy na powietrzu, 
a potem wypalamy w piekarniku stopniowo zwiększając temperaturę. 
Zaczynamy od 75 stopni Celsjusza, aby na koniec zrumienić w tempe-
raturze prawie 200C stopni. Wypalone prace możemy malować      
zwykłymi farbkami, zdobić brokatem, sprayem  i utrwalić lakierem      
do włosów. 
 
 

 
 
 
 

 
Opracowała   

pwd. Marta Czajka 
 drużynowa 288 WGZ "Tuptusie"  

i 288 WGZ "Dreptusie" 
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PP - Przemyślenia Piotra 

Zastęp zastępowych 

Oczywiście każdy wie, że należy działać 
systemem małych grup. Oczywiście każdy 
wie również, że w drużynie ma pracować 
jej rada czy zastęp zastępowych. Jednak nie 
każdy wie, jak z radą i takim zastępem dzia-
łać. Ponieważ w „Świerszczu” skupiamy się 
tylko na krytykowaniu, spróbuję pomóc 
wszystkim drużynowym i doradzić,         
wykorzystując moje odkrycia spisane sto    
lat temu. 
 
Jak stworzyć zastęp zastępowych? Przede 
wszystkim trzeba pamiętać, że jest to zastęp 
jak każdy inny. Wymaga więc swojej wła-
snej obrzędowości, czyli na przykład okrzy-
ku, proporca czy piosenki. Wbrew pozorom 
jest to bardzo ważne – buduje przynależność do zastępu, który powi-
nien być wzorcem dla innych pozostałych. Nasza drużynowa wachta 
wachtowych nazywa się „STS (Sail Training Ship) Lwów” od pierwsze-
go polskiego żaglowca szkolnego. I tak, jak on szkolił pierwszych pol-
skich marynarzy, tak i nasz „Lwów” szkoli wachtowych w pierwszej 
dziś wodnej drużynie hufca. Piosenką naszej wachty jest „Hej, me Bał-
tyckie morze”, zaś proporzec możecie obejrzeć na zdjęciu.  

 
Po drugie, skoro jest to zastęp jak każdy inny, powinien mieć swoje 
zbiórki. Najlepsza formuła to jedna zbiórka takiego zastępu na dwa 
miesiące. Daję to łącznie 5 zbiórek w roku, co nie przytłoczy za bardzo 
zastępowych.  Zbiórka może trwać nawet cały dzień, ważne jednak, by 
była przygotowana i przeprowadzona wzorowo. W marcu z zastępem 
zastępowych mieliśmy zbiórkę o tym, jakiego harcerza chcemy wy-
chować, zaś w maju wybieramy się na rowerach do Palmir. 
 
Po trzecie z takim zastępem należy pracować. Są to dodatkowe zbiórki 
w roku, które trzeba przygotować. Jednak to jest tylko inwestycja! Do-
brze przeprowadzona zbiórka jest ciągłym kursem zastępowych, gdzie 
podnoszą oni swoje kwalifikację i mogą organizować zbiórki samo-
dzielnie.. czyli nie musi ich prowadzić drużynowy!  
 
Jeśli dalej nie wiecie, jak zacząć pracować z zastępem zastępowych – 
piszcie! Z chęcią Wam odpowiem! 
 

pwd. Piotr Michalak HR 
komendant Szczepu 296 WWDHiGZ „Palmiry” 

 

Sztandary Hufca (13)  

1. DANE HISTORYCZNE 

Szczep „Poligon”, późniejszy 303 WDHiZ został powołany rozkazem        
z dnia 1 marca 1963 roku. Nadanie imienia nastąpiło 10 października 
1966 roku. Sztandar wręczono 11 grudnia 1966 roku. Fundatorem było 
m.in. środowisko żołnierzy Akademii Obrony Narodowej w Remberto-
wie. Funkcję komendanta szczepu podczas nadania sztandaru pełnił 
phm/ hm. Stanisław Hernik. 
 

2. DANE TECHNICZNE 

Płachta o wymiarach 98 x 95 cm,  obszyta z trzech stron złotymi frędz-
lami. 
Technika: haft chorągiewny, haft satynowy, haft wypukły  
Tworzywo: ryps jedwabny czerwony, bajorek złoty, nici bawełniane, 
nici metalizowane, nici metalowe. 
Brak danych na temat drzewca i nasady. 

Treść na sztandarze: 
rewers: na czerwonym polu orzeł bez korony, haftowany srebrnymi 
nićmi, nad nim napis w półkolu: „ Związek Harcerstwa Polskiego”, pod 
nim napis prostopadły do drzewca: „Hufiec Warszawa Praga Połu-
dnie”.  
awers:  na czerwonym polu, krzyż harcerski, haftowany złotymi               
i srebrnymi nićmi, wokół niego napis „ Szczep 303 WDH-Z im.            
gen. K. Świerczewskiego” 
 

 3. UŻYTKOWANIE 

Sztandar nie jest w użyciu. Przekazany do Muzeum Harcerstwa  przez 
Komendę Hufca ZHP Warszawa Praga Południe im. 1WDP "Tadeusza 
Kościuszki", Sztandar zewidencjonowany w Muzeum Harcerstwa pod 
numerem inwentarza MH/153/ZG. Przechowywany w jego zbiorach. 
 

4. KONTAKT 

Muzeum Harcerstwa 
ul. Marii Konopnickiej 6 p. 21 
00-491 Warszawa 
tel.: +48 22 33 90 703 
strona internetowa:   www.muzeumharcerstwa.pl 
poczta:   muzeum.harcerstwa@zhp.pl  
 

Zespół Historyczny Hufca 

Sztandar Szczepu 303 Warszawskich Drużyn Harcerskich 

i Zuchowych  im. Gen. Karola Świerczewskiego  
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Po  zjeździe ZHP 

W niedzielę 9 kwietnia  2017 roku, późnym popołudniem zakończył się 
obradujący w Warszawie od  7 kwietnia, 39. Zjazd Nadzwyczajny 
ZHP. W obradach uczestniczyło 172 delegatów, którzy przez 3 dni de-
batowali o zmianach w Statucie ZHP. 
 
Zjazd rozpoczął się od głosowania nad pytaniami kierunkowymi. 
W ten sposób delegaci zdecydowali, że do dalszej dyskusji wejdą tylko 
te ze zgłoszonych projektów, które dotyczą następujących zagadnień: 
 
• 3. Czy powinien ulec zmianie krąg osób, którym przysługuje czyn-

ne prawo wyborcze? 
• 7C. Czy powinny się zmienić kompetencje władz na poziomie 

chorągwi i centralnym? 
• 10. Czy powinny ulec zmianie przepisy Prawa lub Przyrzeczenia 

Harcerskiego? 
 
Po długiej dyskusji i konsultacjach ze środowiskami harcerskimi z całej 
Polski, instruktorzy obradujący na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP 
podjęli decyzję o zmianie dziesiątego punktu prawa harcerskie-
go, który dotychczas brzmiał następująco: Harcerz jest czysty w myśli, 
w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholo-
wych. Od tej pory dziesiąty punkt prawa to: Harcerz pracuje nad sobą, 
jest czysty w myśli mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów. 
 
Zjazd przyjął również zmianę dotyczącą czynnego prawa wyborcze-
go. Po tej zmianie na zjazdach hufców czynne prawo wyborcze będą 
mieć również instruktorzy, którzy pełnią funkcję przybocznego. 
 
Ważnym elementem dyskusji była także kwestia wprowadzenia alter-
natywnej roty Przyrzeczenia Harcerskiego. Delegaci zdecydowali 
o zachowaniu jednej wersji roty: Mam szczerą wolę całym życiem 
pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusz-
nym prawu harcerskiemu. 
 
Uchwały zjazdowe zostaną przekazane do podpisu Przewodniczące-
go Zjazdu, a następnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym. 
 
W poniedziałek na zhp.pl opublikujemy zebrane informacje 
o decyzjach podjętych przez zjazd. 
 
Obrady zjazdu cieszyły się dużym zainteresowaniem instruktorów. 
Każdego dnia transmisję internetową obrad oglądało średnio 7 tys. 
unikalnych użytkowników. 

Delegaci zebrani na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP podjęli ważne 
decyzje, które na stałe wpiszą się w realia funkcjonowania ZHP. 
 
Poniżej propozycje zmian w Statucie ZHP, które otrzymały 2/3 głosów 
delegatów obecnych na Zjeździe (czyli tzw. kwalifikowaną wielkość): 
 
• zmiana redakcji 10 punktu Prawa Harcerskiego; 

• poszerzenie katalogu działań podejmowanych przez ZHP dla 
osiągnięcia celów statutowych; 

• zmiana w zakresie kar organizacyjnych (wydłużenie czasu zatar-
cia kar oraz minimalnego okresu po którym osoba wykluczona 
może wrócić do ZHP, a także procedury odwoławcze w zakresie 
skreśleń); 

• uściślenie zasad związanych z rozpoczęciem działalności podsta-
wowych jednostek organizacyjnych działających poza granicami 
kraju; 

• dopisanie seniorów jako kategorii członkostwa 
w postanowieniach ogólnych Statutu ZHP; 

• doprecyzowanie zapisu mówiącego o wygaśnięcia mandatu 
członka władzy na skutek ukarania przez sąd harcerski; 

• doprecyzowanie kompetencji Rady Naczelnej ZHP, związanych 
z ordynacją wyborczą; 

• doprecyzowanie zapisów dotyczących kompetencji zjazdu 
i komendy hufca oraz o przesunięciu wyboru delegatów na zjazd 
chorągwi de facto na zjazdy nadzwyczajne; 

• przeniesienie kompetencji związanych z ustalaniem zasad działa-
nia ruchów programowo-metodycznych z Głównej Kwatery ZHP 
na Radę Naczelną ZHP; 

• rozszerzenie katalogu osób z czynnym prawem wyborczym 
i głosem decydującym na zjazdach hufców o instruktorów pełnią-
cych funkcję przybocznych w gromadach i drużynach mających 
przydział służbowy do tego hufca i opłaconą składkę członkow-
ską; 

• doprecyzowanie zapisów o kompetencjach zjazdów chorągwi 
i zjazdu ZHP; 

• wzmocnienie kompetencji rad chorągwi i Rady Naczelnej ZHP, 
poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących opiniowania bu-
dżetów, planów pracy odpowiednio komendy chorągwi i GK ZHP 
oraz zapoznawania się komisji rewizyjnych z opiniami rad doty-
czącymi budżetu oraz oceną komend dokonywaną przez radę 
w ramach procedury absolutoryjnej; 

• doprecyzowanie zapisów dotyczących zadań komend chorągwi 
i GK ZHP; 

• dostosowanie zapisów Statutu ZHP do przepisów Prawa 
o stowarzyszeniach, w zakresie reprezentacji ZHP; 

• wprowadzenie zapisów dotyczących uwzględniania oceny komi-
sji rewizyjnej oraz jednostki nadrzędnej na zjazdach hufców 
oraz chorągwi; 

• wprowadzenie wymogu związanego z koniecznością uzasadnie-
nia uchwały w przedmiocie powołania organu tymczasowego; 

• określenie, komu służy prawo zgłaszania projektów dotyczących 
zmian w Statucie ZHP. 

 
 
Zmiany, które wprowadził zjazd obowiązywać będę dopiero 
po zarejestrowaniu zmienionej wersji Statutu ZHP w Krajowym Reje-
strze Sądowym. Jedyną zmianą, która obowiązuje od dnia jej podjęcia 
jest zmiana redakcji Prawa Harcerskiego. 
 
 
 
Źródło: 
Strona internetowa GK ZHP 
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III Rajd Agaton 

W dniu 23.04.2017 r. odbył się trzeci już rajd Agaton, mający na celu 
upamiętnienie naszego bohatera Stanisława Jankowskiego „Agatona”. 
Bohater ów był osobą, której życiorysem można obdarzyć kilka innych 
– architekt, żołnierz wojny obronnej 1939 r., cichociemny, szef wydzia-
łu legalizacji AK, powstaniec, Po wojnie działał w Biurze Odbudowy 
Stolicy i współtworzył trasę W-Z, także jako urbanista wpierał prace 
odbudowy Bagdadu, Skopji i Nikozji. Jego wspomnienia można prze-
czytać w rewelacyjnej książce „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej 
Warszawie”. Jej fragmenty, a także całość w wersji pdf dostępne są na 
stronie: http://stanislawjankowskiagaton.pl/ 
 
Celem rajdu jest przybliżenie uczestnikom postaci Agatona a także 
zaznajomienie z lewobrzeżną stroną Warszawy, trochę mniej znanej 
naszym grochowskim harcerzom. Dlatego właśnie punkty – skrytki 
pochowane były w istotnych dla stolicy miejscach. 

 
W tym roku skrytkami były pendrive, które poukrywane zostały             
w drzewach, szczelinach płyt lub zakopane w ziemi. Za pomocą spe-
cjalnego kabla patrole odczytywały z nich dane, czyli fragmenty wspo-
mnień Agatona. Aby jednak dotrzeć do  skrytek, należało zestawić 
pocięte mapy i specjalne folie, co dopiero wskazywało konkretne miej-
sce w Warszawie. 
 
Rajd zakończyliśmy uroczystym apelem przy grobie naszego bohatera 
na cmentarzu ewangelickim, gdzie, jak w latach ubiegłych, towarzy-
szyły nam dzieci Agatona wraz z swoimi rodzinami. 
 
Wyniki rajdu: 
III miejsce - 211 WDH „Kaskada” 
II miejsce - 297 pWDH „Luna” 
I miejsce - 211 WDSH „Potok”. 
 
Wszystkie patrole otrzymały grę planszową jako nagrodę za uczestnic-
two w rajdzie. Rajd nasz współfinansowany był ze środków                
m.st. Warszawy  
 
 

phm. Stanisław Matysiak 

Przylądek Skakara 

Namiestnictwo zuchowe “Praski Świerszcz” -  

Nowa odsłona! 

 
22 kwietnia br. w siedzibie hufca po raz pierwszy po zmianie namiest-
nika spotkała się kadra namiestnictwa zuchowego. Spotkanie rozpo-
częłam  przedstawieniem nowej rady namiestnictwa, w skład której  
weszli: phm. Piotr Piskorski, pwd. Marta Czajka oraz pwd. Kuba        
Drewniak. Na naszym spotkaniu poruszyliśmy kwestie związane             
z pracą namiestnictwa, tą najbliższą , trwającą  od teraz do końca roku 
harcerskiego a także pracą, jaką  chcielibyśmy stworzyć w przyszłym 
roku. Obecnie wznowione będą wizytacje gromad, a od września szy-
kowanych jest wiele zmian. Wspólna wycieczka oraz bal na zakończe-
nie roku zuchowego to tylko niektóre z nich. Kadra wyraziła między 
innymi potrzebę większej  integracji, pracy drużynowych metodyką 
wędrowniczą oraz rozbudową banku pomysłów. Wszystkim obecnym 
dziękuję za spotkanie i wierzę w to, że razem uda nam się zbudować 
coś wielkiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejne spotkanie namiestnictwa zuchowego już w niedzielę 14 maja. 
Rada namiestnictwa szykuje coś specjalnego, przybywajcie               
więc  tłumnie! 
 
Oprócz tego kadra zuchowa uczestniczyła w spotkaniu kolonijnym, 
które poprowadziła komendantka tegorocznej kolonii phm. Kinga 
Żelechowska. Powszechnie wiadomym jest, że tegoroczna kolonia 
należeć będzie do udanych! 
 
 
 

Czuj! 
phm. Karolina Kubicka 

namiestniczka zuchowa 
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Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego 

Misją zespołu jest wspieranie rozwoju duchowego harcerzy i zuchów 
Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe. 
 
Zespół powstał w 2010 r. powołany rozkazem Komendantki Hufca 
L11/2010 z dnia 26.10.2010 r. Tworzyli go wówczas ks. Marek            
Zdanowicz jako szef zespołu, pwd. Jakub Kowalski – sekretarz oraz 
członkowie: hm. Ewa Lachiewicz Walińska, pwd. Monika Bajkowska, 
pwd. Katarzyna Bąk, pwd. Magdalena Pająk i phm. Jacek Czajka.            
W roku harcerskim 2012/2013 z zespołu odeszli: Monika Bajkowska, 
Katarzyna Bąk, Magdalena Pająk i Jakub Kowalski. 
  
Obecnie, od roku 2013 w skład zespołu wchodzą: 

 
 
 
 
szef zespołu ks. Marek Zdanowicz 
 
 
 
 

sekretarz phm. Anna Bodzińska 
 
 
 
 
hm. Ewa Lachiewicz-Walińska 
 
 
 
 

hm. Jacek Czajka 
 
 
 
phm. Stanisław Matysiak  
 
 
 
 

phm. Piotr Piskorski 
 
 
 
 
 
Poza tym członkiem wspierającym jest komen-
dantka hufca phm. Krystyna Mamak. 
 
 

 
 
Przez dłuższy czas zespół spotykał się regularnie w mieszkaniu                
u ks. kapelana oraz w trakcie realizacji zadań. Od grudnia 2015 r.              
ks. Marek został proboszczem parafii rzymskokatolickiej pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela w Pniewniku (65 km. od Warszawy).              
W związku z tym spotkania zespołu zostały ograniczone do minimum. 
Głównie podczas mszy polowych lub innych uroczystości kościelnych. 
 
 
 
 
 

Władze i zespoły Do tej pory zespół zorganizował: 
• Comiesięczne msze święte w kościele Najczystszego Serca 

Maryi przy placu Szembeka; 
• Okolicznościowe msze święte z okazji zlotów Święta Hufca, 

HAL i innych; 
• Coroczne przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju do 

kościołów, szkół i urzędów państwowych; 
• Coroczne Wielkanocne Dni Skupienia; 
• Coroczny udział w drogach krzyżowych: centralnej, diecezji 

warszawsko-praskiej i parafialnej przy placu Szembeka; 
• Zajęcia o wychowaniu duchowym podczas hufcowych warsz-

tatów wędrowniczych w 2012 r.;  
• Zajęcia o medytacji w ramach zajęć ogólnoduchowych na 

kursie drużynowych w 2012 r. 
• Opracował też bilioteczkę ZWDiR oraz materiały metodyczne     

i umieścił je na stronie hufca w 2013r.  Zadbał też o wymiar 
duchowy na wigiliach hufca oraz rajdach Olszynka Grochow-
ska i Młodego Kościuszkowca oraz współorganizował startów-
kę instruktorów hufca w Pniewniku w 2016 r. 

 
 
 
Miejmy nadzieję, że działalność zespołu nie zaniknie. Wiele osób z na-
szego hufca jest zdania, że taki zespół jest nam potrzebny i powinien 
dalej  działać. Zobaczymy, co przyniesie czas. 
 
 

hm. Jacek Czajka 

Szczep w sieci 

25 kwietnia br. strona Szczepu 288 WDHiGZ  obchodziła swoje piętna-
ste urodziny. Zaczynała na jednej z nieistniejących platform blogo-
wych, ale to była tylko tymczasowa wersja przed opublikowaniem 
dwa miesiące później strony napisanej od zera w notatniku. Strona się 
zmieniała, ze statycznej napisanej w HTML+CSS na opartą o PHP-
Fusion i Joomlę. Tutaj trzeba przyznać, ze strona ta jednak trochę pod-
upadła, od dwóch lat nie były publikowane aktualności, a jedynie 
zmiany kadrowe. Choroba ta dopadła prawie wszystkie inne strony 
środowisk i tylko strona 296 jest aktualizowana na bieżąco.  
 
Na spotkaniu w sprawie odrodzenia Zespołu Promocji i Informacji 
pochylono się nad tym problemem. Pytanie tylko, czy strony interne-
towe są dziś potrzebne. Wiele młodych osób korzysta głównie 
z mediów społecznościowych – Facebooka, Instagrama i Snapchata, 
coraz częściej używając do tego nie komputera, a telefonu i stamtąd 
śledzą aktualności. Niemal wszystkie szczepy i kilka drużyn w nich 
działających mają na Facebooku swoje strony, cztery mają profile na 
Instagramie. Część komend szczepów i rad drużyn używa grup na 
Facebooku jako miejsca komunikacji. 
 
Portale społecznościowe to jednak niewystarczające źródło informacji, 
skupiają się na pokazywaniu ostatnich wpisów. Ponieważ ich właści-
ciele starają się selekcjonować informacje, w związku z ich liczbą, to       
i z tym nieraz jest ciężko. W mediach społecznościowych trudno wró-
cić do wiadomości, która pojawiła się jakiś czas temu i nieszczególnie 
nadają się do przedstawiania stałych informacji, które wymaga od nas 
Główna Kwatera (a wymaga ich nie po to, by utrudnić życie, tylko by 
być bardziej przejrzystym i usprawnić komunikację z naszymi partne-
rami), czyli: 
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• Pełna nazwę ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego 

• Pełna nazwa jednostki 
• Logo ZHP i link do strony zhp.pl 

• Dane komendy szczepu: imiona, nazwiska, stopnie 
• Obszar działania jednostki  

• Telefon  i adres e-mail do komendanta szczepu 
• Dane i kontakt do osoby prowadzącej stronę. 
 
 
W ramach Zespołu promocji i informacji hufca określiliśmy, że dodat-
kowo na stronie szczepu powinny się znaleźć informacje o drużynach 
– miejscu działania, godzinach zbiórek, stopniu, imieniu i nazwisku 
drużynowego wraz z kontaktem do niego, a także logo/godło hufca       
i odnośnik do jego strony. Zalecamy również publikację na stronie 
konstytucji szczepu, rozkazów i uchwał.  
 
Logo ZHP (i aktualnie bardziej rekomendowany identyfikator) wraz         
z nazwą i odnośnikiem do strony organizacji są elementami marki 
Związku Harcerstwa Polskiego, którego szczepy i drużyny są częścią. 
Marka to element produktu świadczący o jego jakości (został on stwo-
rzony według określonych norm), jak i element, z którym utożsamia 
się odbiorca (chce z niego korzystać, by być z daną marką kojarzony). 
By kontrolować spójność wizualną całego Związku, została stworzona 
księga identyfikacji, której zapisy również obowiązują przy projektowa-
niu strony, jak i są cennymi wskazówkami co do tego, jak promować 
harcerstwo. 
 
W tym przypadku należy użyć tradycyjnej strony internetowej. Strona 
internetowa, dzięki możliwości wydzielania działów/podstron, daje 
szansę wyróżniania informacji, które nie muszą konkurować z innymi, 
w strumieniu treści pozwala naszym harcerzom i ich rodzicom łatwe 
uzyskanie informacji na dany temat. Na przykład w Szczepie 288 są 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, opis munduru, informa-
cje o możliwości przekazania 1% i darowizny czy zachęcenie do wo-
lontariatu. 
 
Nowa strona 288 powstaje na popularnym Wordpresie – łatwym            
i szybkim w użyciu systemie zarządzania treścią i z wykorzystaniem 
jednego z wielu darmowych motywów. Dla szczepów, który by chcia-
ły wrócić lub rozpocząć prowadzenie stron Zespół promocji i informa-
cji może utworzyć taką stronę i dostosować dany motyw do barw 
środowiska. Co do treści i aktualności danych na stronie, to tym musi 
się zająć członek szczepu, ale nie należy się zniechęcać tym, że to mu-
sisz być Ty – niewyspany, dzielący czas pomiędzy życie, pracę i harcer-
stwo komendant szczepu czy drużynowy. Taką stronę może prowa-
dzić każdy, kto potrafi pisać, a danie jej pod opiekę zwykłemu harce-
rzowi może pomóc mu rozwijać umiejętności, które mogą przydać 
mu się w późniejszej karierze zawodowej.  
 
Nie pozwólcie jednak, by harcerz zajął się tylko tym jednym polem 
służby, bo wyrośnie z niego drugi Bogdan, a tego byście nie chcieli. 
 
 
 
 
 

pwd. Bogdan Ciechomski  
instruktor  szczepu  288 WDHiGZ 

Oczami komendanta szczepu 

Kształćmy się! 

22 kwietnia odbyła się nasza hufcowa Sobotnia Akcja Szkoleniowa, 
zakończyliśmy także kurs drużynowych „Wakan Tanka”, a dopiero co 
w lutym przyznaliśmy ponad dwadzieścia dyplomów ukończenia 
kursu przewodnikowskiego. Czy można zatem powiedzieć, że w ob-
szarze kształcenia w naszym hufcu źle się dzieje, albo że całkowicie nic 
się nie dzieje? Raczej nie! Co chwila kształceniowe wydarzenie, za 
chwilę organizujemy kurs pierwszej pomocy. Wiele wymagamy od 
naszej młodej kadry i namawiamy ją do stałego rozwoju.  
 
Zastanówmy się jednak, czy podobnie rozwijanie własnej wiedzy trak-
tuje nieco starsza kadra, ta, która posiada już stopień instruktorski? Czy 
prawdą jest, że komendanci szczepów, instruktorzy hufca lub prowa-
dzący zajęcia na kursach nie muszą się dalej kształcić?! Oczywiście że 
nie, wszak jesteśmy zobowiązani do pracy nad sobą.  
 
W jaki sposób rozwijać się mogą dalej instruktorzy? Możliwości jest 
kilka. Po pierwsze uczestniczyć mogą w kursach odpowiadających 
kolejnym zdobywanym stopniom instruktorskim – kursie podharcmi-
strzowskim czy harcmistrzowskim; można też rozwijać się biorąc 
udział w kursach, warsztatach, szkoleniach dotyczących programu; są 
też kursy specjalnościowe, są kursy poza organizacją, na koniec zosta-
wiam taką formę, jak kurs kadry kształcącej.  
 
Właśnie w KKK dane mi było wziąć udział wraz z dwiema instruktorka-
mi Szczepu 32 WDHiGZ – phm. Karoliną Kubicką i phm. Kingą Żele-
chowską. Długo poszukiwaliśmy kursu kadry kształcącej, jedne trwały 
cały tydzień – na udział w nich nie pozwalały nam obowiązki poza 
harcerskie; inne kolidowały z imprezami organizowanymi przez nasze 
środowiska. W końcu znaleźliśmy kurs Chorągwi Gdańskiej. Szybka 
decyzja, zakup biletów, pakowanie rzeczy i w drogę. Pierwszy zjazd 
odbył się w Domu Harcerza w Gdańsku – idealna lokalizacja, gdyby 
ktoś szukał noclegu przy gdańskiej Starówce. Drugi zjazd kursu -            
w Pucku w Harcerskim Ośrodku Morskim, z którego widok z okien 
wychodzi wprost na Zatokę Pucką.  
 
Podczas kursu mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami kształ-
ceniowymi z instruktorami z województwa pomorskiego, dostaliśmy 
porcję nowej wiedzy i umiejętności. Czy są efekty tego kursu? Oczywi-
ście – takie widoczne to bez wątpienia 
kurs przewodnikowski i kurs drużyno-
wych „Wakan Tanka”, w którego ka-
drze mieliśmy okazję być także              
w związku z wymaganiem dotyczą-
cym ukończenia naszego kursu. Ale 
dodatkowo nasz hufiec wzbogacił się    
o czwórkę instruktorów posiadających 
Brązową Odznakę Kadry Kształcącej 
(poza naszą trójką odznakę uzyskała 
phm. Justyna Piwowar)!  
 
Czy zatem warto się kształcić? Oczywiście, w dodatku należy to robić 
stale, aby nie wypadać z „obiegu”. Dlatego, drogi instruktorze, zasta-
nów się, kiedy ostatni raz byłeś na szkoleniu, warsztacie czy kursie;        
a  kiedy myślałeś o realizowaniu próby na kolejny stopień? Bo czy to 
właściwe, że wymagasz od swoich podopiecznych rozwoju, a sam 
stoisz w miejscu? 
 
 

phm. Piotr Piskorski 
komendant szczepu  211 WDHiGZ 
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Kobiety w ciąży i osoby otyłe  

Ponieważ uciskanie nadbrzusza nie jest możliwe, wykonuj uderzenia 
w okolicę międzyłopatkową naprzemiennie z uciśnięciami klatki pier-
siowej w tym miejscu, które uciska się w trakcie reanimacji. 
Jeżeli uderzenia i uciśnięcia nie pomogły, poszkodowany stracił przy-
tomność lub przestał oddychać, natychmiast wezwij pogotowie i roz-
pocznij RKO 
 

Dzieci poniżej pierwszego roku życia 

1. Jeśli niemowlę kaszle efektywnie, dodatkowe działania są ZBĘDNE. 
Obserwuj. 

2. Jeśli dziecko jest przytomne, ale nie kaszle lub kaszel jest nieefek-
tywny, wykonaj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową: 

• ułóż dziecko głową w dół na swoim przedramieniu, 

• chwyć kciukiem i palcem za żuchwę (nie za szyję!), 
• wykonaj do 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem drugiej 

ręki w okolicę międzyłopatkową, 
• po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce zostało usu-

nięte. 
3. Jeśli uderzenia w okolicę międzyłopatkową są nieskuteczne, wyko-

naj 5 uciśnięć klatki piersiowej: 
• obróć niemowlę na wznak głową skierowaną w dół na wol-

nym przedramieniu i obejmij ręką jego potylicę, 
• wyznacz miejsce jak do uciskania klatki piersiowej - dolna 

połowa mostka, szerokość około jednego palca powyżej 
dolnego końca mostka, 

• wykonaj 5 uciśnięć klatki piersiowej podobnie jak przy uci-
skaniu klatki piersiowej; wykonuj je wolniej, ale bardziej 
energicznie. 

4. Kontynuuj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową na przemian        
z 5 uciśnięciami klatki piersiowej do czasu usunięcia ciała obcego. 

 
Jeżeli niemowlę straciło przytomność, rozpocznij reanimację. 

Zadławienie 

Zadławienie należy do tych stanów zagrożenia życia, z którymi można 
się spotkać na co dzień. Do niedrożności dróg oddechowych może 
doprowadzić szybkie, łapczywe spożywanie pokarmów, połknięcie 
przez dziecko małego przedmiotu oraz wiele innych sytuacji. 
Wczesna interwencja może zapobiec utracie przytomności. 

 

Objawy 

Niedrożność dróg oddechowych wskutek zadławienia:  
• Częściowa (łagodna) – światło dróg oddechowych nie jest 

zamknięte przez ciało obce i przepływ powietrza do dróg od-
dechowych oraz z dróg oddechowych jest możliwy – poszko-
dowany jest w stanie oddychać. Charakterystyczny dla nie-
drożności łagodnej jest naturalny odruch obronny organizmu, 
czyli kaszel. 

• Całkowita (ciężka) – ciało obce zamyka światło dróg oddecho-
wych. W takim przypadku zagrożenie życia poszkodowanego 
jest dużo większe – nie jest on w stanie mówić, kasłać ani od-
dychać. Początkowo słyszalne świsty oddechowe z upływem 
czasu cichną i człowiek traci przytomność. 

 
 

Pamiętaj!  

Wczesna pomoc poszkodowanemu z objawami zadławienia pozwala 
ograniczyć skutki niedotlenienia powodującego utratę przytomności, 
a w dalszej konsekwencji zgon. 
 
 

Dorośli 

1. Jeśli poszkodowany z objawami częściowej niedrożności dróg od-
dechowych kaszle i może oddychać, zachęcaj go do kaszlu i nie rób 
nic więcej. 

2. Jeśli poszkodowany ma objawy całkowitej niedrożności (przestał 
kasłać), ale jest przytomny, zastosuj do 5 uderzeń w okolicę między-
łopatkową: 

• stań z boku i nieco z tyłu za poszkodowanym, 
• podłóż jedną dłoń pod mostek poszkodowanego, pochyl go 

do przodu, 
• wykonaj do 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem 

w okolicę międzyłopatkową, 
• po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce zostało usu-

nięte. 
3. Jeżeli 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową nie spowoduje usunię-

cia ciała obcego, zastosuj 5 uciśnięć nadbrzusza zgodnie z zasadami: 
• stań za poszkodowanym i obejmij go ramionami na wyso-

kości nadbrzusza, 
• pochyl go do przodu, 

• zaciśnij pięść i umieść ją pomiędzy pępkiem i dolnym koń-
cem mostka, 

• wolną ręką obejmij zaciśniętą pięść i silnie pociągnij do we-
wnątrz i ku górze, 

• powtórz tę czynność do 5 razy. 

 

 

Ratownik radzi i uczy  
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 Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Tomasz Kucharski – bur-
mistrz Dzielnicy Praga-Południe, Michał Wieremiejczyk – zastępca 
burmistrza, Jerzy Gierszewski – rzecznik Urzędu Dzielnicy Praga-
Południe, phm. Krystyna Mamak – komendantka hufca, prof. dr hab.   
n. med. Anna Dobrzańska – przewodnicząca Rady Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski, Małgorzata Rosa – dyrektorka Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 89 z ul. Skaryszewskiej oraz Beata Domańska – dyrektorka 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 91 z ul. Weterynaryjnej. 
 
 
Wieczornica rozpoczęła się od rozpalenia obrzędowej świecy symboli-
zującej ognisko przez Komendantkę Hufca oraz wspólnego odśpiewa-
nia „Płonie ognisko i szumią knieje”. Część oficjalna była bardzo uro-
czysta. Burmistrz Tomasz Kucharski wręczył specjalne medale wybite 
z okazji 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do 
Warszawy prof. Annie Dobrzańskiej, Małgorzacie Rosie, Beacie         
Domańskiej oraz phm. Janowi Cedro. 
 

 
Wieczornicę poświęconą tradycjom harcerskim brawurowo popro-
wadziły instruktorki z 161 WDH: pwd Joanna Legdowicz i Kornelia 
Dziewulska. Dowiedzieliśmy się dużo o powstaniu skautingu i pierw-
szych drużyn harcerskich w Polsce. Wiadomości teoretyczne były 
przeplatane wspólnym śpiewaniem piosenek harcerskich. Najciekaw-
sza jednak była część, w której prezentowały się przybyłe na wieczor-
nicę środowiska harcerskie. Każde środowisko musiało się przedsta-
wić, podając numer swojej drużyny lub szczepu, jej nazwę, wyjaśnić, 
co ta nazwa oznacza, zaśpiewać piosenkę drużyny lub przedstawić 
ulubiony pląs. Wszyscy zaśpiewaliśmy wiele harcerskich piosenek           
i poznaliśmy kilka nowych pląsów. Ale nam się podobało, ajajajajaj, 
dobre było, ale mało… Reprezentanci drużyn musieli  również  odpo-
wiedzieć na kilka pytań dotyczących symboliki krzyża harcerskiego, 
lilijki, hymnu harcerskiego i hymnu Nieprzetartego Szlaku. Następnie 
wysłuchaliśmy kilku piosenek harcerskich w wykonaniu zespołu 
„Śpiewograjki” z 425WDH z ul. Weterynaryjnej. Wieczornicę zakończył 
obrzędowy krąg harcerski i piosenka „Bratnie słowo…” 
 
Harcerskie spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2017 było tak uda-
ne, że wejdzie ono na stałe do kalendarza corocznych wspólnych spo-
tkań środowisk Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga-Południe. 
 
 
 

phm. Tamara Uliasz 
instruktorka NS 

 

Jeszcze o DMB 

Dzieci powyżej pierwszego roku życia 

1. Dziecko z objawami częściowej niedrożności dróg oddechowych – 
kaszle, może oddychać – zachęcaj do kaszlu i nie rób nic więcej. 

2. Jeśli dziecko ma objawy całkowitej niedrożności (przestało kasłać), 
ale jest przytomne, zastosuj do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatko-
wą: 

• stań z boku i nieco z tyłu za poszkodowanym dzieckiem, 

• podłóż jedną dłoń pod mostek dziecka, pochyl je do przodu, 
• wykonaj do 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem 

w okolicę międzyłopatkową, 
• po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce zostało usu-

nięte. 
3. Jeżeli po 5 uderzeniach w okolicę międzyłopatkową ciało obcego 

nie zostało usunięte, zastosuj 5 uciśnięć nadbrzusza zgodnie 
z zasadami: 

• stań za dzieckiem i obejmij je ramionami na wysokości nad-
brzusza, 

• pochyl je do przodu, 
• zaciśnij pięść i umieść ją pomiędzy pępkiem i wyrostkiem 

mieczykowatym, 
• wolną ręką obejmij zaciśniętą pięść i silnie pociągnij do we-

wnątrz i ku górze, 
• powtórz tę czynność do 5 razy. 

4. Kontynuuj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową na przemian         
z 5 uciśnięciami klatki piersiowej do czasu usunięcia ciała obcego. 

 
phm. Rafał Molasy 

Ratownik Medyczny – Warszawskie Pogotowie Ratunkowe 

29 marca 2017 r. harcerki i harcerze z 15 środowisk działających             
w ramach Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku przybyli do Zespołu 
Szkół nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8. To była bardzo ważna uroczy-
stość. Spotkali się na wieczornicy w ramach Dnia Myśli Braterskiej 2017. 
Wieczornica była poświęcona tradycjom harcerskim. Przybyli na nią 
przedstawiciele szczepu 2 DH Powstańczych Oddziałów Specjalnych 
„Jerzyki” z Leszna, 7 WDH „Waganci” z Michalina, 53 DH z Piaseczna, 
111 WDH „Zielona łąka” z ul. Paska, 161 WDH im. Krystyny Krahelskiej 
„Słoneczni wędrowcy” z ul. Skaryszewskiej (gospodarze spotkania), 244 
WDH „Patrioci” z Miedzeszyna, 246 WDH „Ptasie Radio” z ul. Białobrze-
skiej, 255 WDH z ul. Namysłowskiej, szczepu 419 WDH i GZ „Leśne 
Bractwo” z ul. Przedwiośnie, 421 WDH „Żółte Pióra” z ul. Bełskiej, 422 
WDH „Knieja” z Helenowa, 425 z ul. Weterynaryjnej, 426 WDH 
„Płomienie” z ul. Bachusa oraz z próbnej WDH z ul. Elektoralnej. 
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Moi kochani czytelnicy:  
 
Pijmy dużo wody, gdyż jest dobra na wszystko i na prawdę poprawia 
przemianę materii!  
 
Zachęcam osobiście, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pwd. Katarzyna Mamak HO 

#MadyKatty 
 

 

 

 

 

Specjalnie dla pierwszej zachwyconej czytelniczki kolejne pyszności! 
Tym razem: „Bakłażan Zapiekany”, czyli zdrowo, kolorowo i na wiosnę 

akurat!  

 
- Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni Celsjusza -  

 
Składniki: 
• 2 nieduże bakłażany  

• 3 ząbki czosnku  
• 1 cebula  

• 500 g sosu pomidorowego  
• 500 g mięsa mielonego z indyka 

• 2 białe mozarellę 
• świeże zioła: mięta, bazylia, tymianek cytrynowy 

• łyżka oliwy,  
• sól, pieprz do smaku. 
 
 
Co i jak, czyli przepis krok po kroku:  
 

- Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 200 stopni Celsiusa - 
 

Bakłażany przekroić, wydrążyć łyżka, posolić oraz odstawić na bok. Na 
patelni rozgrzać łyżkę oliwy z oliwek, posolić ją, popieprzyć, wrzucić 
liście bazylii. Cebulę i czosnek pokroić w kostkę, następnie zeszklić na 
patelni. Dorzucić mięso - dusić pod przykryciem 5 min. Dodać sos 
pomidorowy, tymianek, mięte i bazylię. Dusić przez ok 10-12 min.  
 
Mozarellę kroimy w talarki lub rwiemy na malutkie kawałeczki - nawet 
lepiej bo się ładniej rozpuszcza ;).  
 
Gotowy farsz przełożyć do wydrążonych bakłażanów, zapiekać przez 
12-15 min. Wyciągamy bakłażany z piekarnika, układamy na nich mo-
zzarellę i zapiekany ponownie prze 5 min.  
 
Całość wyciągami, przekładamy na talerz ozdabiamy liściem świeżej 
bazylii i smacznego!  
 
#bakłażan #włoskie #kolacja #MadyKatty ❤ 
 

Kącik Kulinarny 

Droga Redakcjo! 
 
Bardzo dziękuję za nowy numer Praskiego Świerszcza i ogromnie się 
cieszę z umieszczenia w nim moich wierszy.  Nawet nie przypuszcza-
łam, że mały Kącik Poetycki w Waszej Gazetce to taki duży, aż na całą 
stronę. Jestem mile zaskoczona i jeszcze raz bardzo Wam  dziękuję. 
Będę miała wspaniałą pamiątkę i materiał do swojej kroniki, którą pro-
wadzę. 
 
Piękna gazetka, bardzo ciekawe teksty. Każdy może znaleźć coś dla 
siebie. Mnie zainteresował podany w niej przepis na pizzę. Chyba ją 
jutro zrobię!!! 
 
Nigdy nie byłam harcerką więc też dużo dowiedziałam się z gazetki na 
ten temat. 
 
Fajnie, że istnieje "Praski Świerszcz" , to wielka rzecz. Gratuluję.  
Wiele serdeczności i pozdrowień. 
 
Jolanta Grotte. 

Napisali do nas  
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życie to jest dar od losu 

(kocha się za nic) 
 
dla każdego ma dobre słowo 
chociaż nie rozpieszczało życie 
w oczach niebo już lekko spłowiało  
i na twarzy odcisnął swój ślad czas 
 
żona która kiedyś ślubowała  
nie zostawić za nic w świecie 
już od dawna mieszka w zaświatach 
już tylko czasem odwiedza w snach 
 
dzieci rozjechały się po szerokim świecie 
mają swoje życie nie piszą nie dzwonią 
w domu patrzą z ram na ścianie 
takie małe bezradne na spacerze z żoną 
 
często siada na tarasie w ogrodzie 
a kieszenie ma wypchane okruszkami 
karmi głodne okoliczne gołębie i wróble 
słucha plotek które przynoszą mu w zamian 
 
nie narzeka, nie zrzędzi nie gdera 
z pokorą przyjmuje to co niesie los 
chociaż palce wykręcił artretyzm 
a na plecach z wolna rośnie garb 
wciąż wita z uśmiecham każdy dzień  
jak największy w swoim życiu skarb 
 
 

szczęście jak kromka chleba 

zabierz mnie na spacer nad rzekę 
na tą łąkę przytuloną do jej brzegu 
tam gdzie w górze śpiewa słońce 
i gdzie wiatr mi sukienkę podwiewa 
 
zerwij dla mnie bukiet polnych kwiatów 
wpleć weń miłość z różową wstążką 
na ławeczce pod wonnym jaśminem 
czytaj wiersze napisane wiosną 
 
a wieczorem wróćmy do domu 
wysłuchajmy kołysankę na świerszcze 
pod tym niebem które nam sprzyja 
zjedzmy chleb który pachnie szczęściem 
 
 

w objęciach Królowej Śniegu 
 
wpadłaś w objęcia Królowej Śniegu 
wyszłaś na spacer i porwał cię wiatr 
pchnął na sanie mknące od zachodu 
wcisnął w posłanie mięciutkie tych sań 
i zapomniałaś o mnie zapomniałaś 
serce gorące ostygło zamarzło 
dziś sopel lodu nosisz w sobie 
uszy nie słyszą w tłumie mego głosu 
oczy mej twarzy nie poznają w tłumie 
 
poczekam tutaj na ciebie kochanie 
usiądę nad brzegiem rzeki zwanej życiem 
poczekam sobie aż twoje serce odtaje 
może doczekam zanim odejść przyjdzie 

moja miłość najpierwsza 

(Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu) 
 
ty wiedziałeś że będę istniała 
zanim moja gwiazda rozbłysła na niebie 
i że będę czytała wiersze 
napisane dla mnie przez ciebie 
 
skąd wiedziałeś jak ubrać w słowa 
to co tak ukochało serce 
jak zamienić przymrozki grudniowe 
w środek lata w dolinie nad Dnieprem 
 
kto był zdradził ci moje marzenia 
mojej duszy najskrytsze sekrety 
kto nauczył zamykać w wierszach 
najcudniejsze kwiatów bukiety 
 
odkąd tylko pamięcią sięgam 
idziesz ze mną razem przez życie 
wiem że nigdy mnie nie zdradzisz 
a to tak jest potrzebne kobiecie 
 
zawsze jesteś w pełni gotowy 
by przytulić się do mojego serca 
Ildefonsie poeto cudny 
moja miłości ostatnia i pierwsza 
 
 

Fryderyk dziś gra piano 

tak wyszedłeś by nigdy nie wrócić 
a fortepian wciąż na ciebie czeka 
moje skrzypce z rozdartym sercem 
przykleiły się czule do wieka 
i te nuty Chopina gotowe 
aby zacząć nasz koncert na serca 
 
w kryształowym wazonie róże 
pamiętałeś że lubię czerwone 
za oknem zmierzch miękko się skrada 
omijając uliczne latarnie 
i herbata zrobiona dla dwojga 
 
ciebie nie ma 
 
znowu święta pukają do drzwi 
jak do stołu mam zasiąść sama 
na talerzu z opłatkiem łzy 
i Fryderyk dzisiaj gra piano 
 
 

kolejny list 
 
piszę do ciebie kolejny list 
wybaczę wszystko 
i ból i zwlekanie 
przyjdź w końcu do mnie 
nie tylko w snach 
połóż swą głowę  
na moich kolanach 
powiedz co boli 
wypłacz się wykrzycz 
i 
zostań 

Kącik Poezji 
Bożena Helena Mazur-Nowak 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich O/Warszawski II, Związku Pisarzy Pol-
skich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, 
Academy of American Poets. 
 
Poetka zadebiutowała jako tłumaczka. Prze-
kłada nie tylko swoje wiersze, ale również 
poezję „kolegów po piórze”. 
 
W 2014 roku za wiersz „Sunrise at the seaside” 
otrzymała Poet Gratitude Award (USA). Za rok 
2015 Kapituła Nagrody Pracy Organicznej im. 
Marii Konopnickiej przyznała autorce swoje 
wyróżnienie za „zasługi dla kultury polskiej”. 
Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stani-
sława Moniuszki przyznało Bożenie Helenie 
najwyższe wyróżnienie - statuetkę 
za ,,wierność Polsce w swojej twórczości oraz 
jej rozpowszechnianie na obczyźnie”. 
 
Poetka wydała sześć tomików wierszy, dwa 
zbiory opowiadań w języku angielskim oraz 
powieść „Błękitny domek nad strumieniem”    
w 2014 (Kanada). Jej poezje można znaleźć    
w kilkudziesięciu międzynarodowych, anglo-
języcznych antologiach oraz na portalach          
i w periodykach poetyckich. 
 
W szkole podstawowej należała do zuchów,    
a w szkole średniej była harcerką. W klasie 
drugiej prowadziła drużynę klasową, która 
zajmowała przez cały rok pierwsze miejsce     
w rankingu najlepszych drużyn w szkole. Na-
grodą za to osiągniecie był wyjazd na obóz 
wojskowy oraz uczestnictwo w Zlocie Mło-
dzieży Polskiej w Warszawie w 1974 roku. 
Czasy odległe, ale odcisnęły piętno w sercu na 
całe życie. 
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III. PROGRAM  
(Patrz Biuletyn Informacyjny Hufca) 

 
IV. NOCLEG, WYŻYWIENIE, TRANSPORT  
1. Uczestnicy tras zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej nocują       
w namiotach turystycznych w specjalnie wydzielonych przez organi-
zatorów sektorach na terenie zlotu. Organizacja transportu oraz za-
pewnienie odpowiedniej ilości namiotów leży po stronie uczestników.  
2. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek w sobotę (prosimy o prze-
kazanie informacji o ewentualnych dietach) oraz dostęp do ciepłych 
napojów przez cały czas trwania zlotu.  
3. Organizatorzy zapewniają transport na i z terenu zlotu dla uczestni-
ków trasy zuchowej. Uczestnicy pozostałych tras zapewniają trans-
port we własnym zakresie.  
 
 
V. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI  
Komendantka zlotu: Monika Bajkowska – 
monika.bajkowska@pragapoludnie.zhp.pl  
 
Kwatermistrz zlotu: Jan Śmiechowski – 
jan.smiechowski@pragapoludnie.zhp.pl  
 
Program: Mateusz Kowalczyk – 
mateusz.kowalczyk@pragapoludnie.zhp.pl  
 
Biuro zlotu: Filip Skura – filip.skura@zhp.net.pl  
Trasa zuchowa: Weronika Zych – 
weronika.zych@pragapoludnie.zhp.pl  
 
Trasa harcerska: Piotr Michalak – 
piotr.michalak@pragapoludnie.zhp.pl  
 
Trasa starszoharcerska: Krzysztof Kiersnowski –
krzysztof.kiersnowski@zhp.net.pl  
 
Trasa instruktorska: Piotr Piskorski – 
piotr.piskorski@pragapoludnie.zhp.pl 
 
 

Sztab organizacyjny Zlotu Hufca 

 
 
I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
1. Organizatorem zlotu hufca jest sztab organizacyjny złożony z in-
struktorów Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe;  
2. Zlot odbędzie się w dniach 09 – 11 czerwca 2017 r. na terenie Cen-
trum Konferencyjno-Rekreacyjnego Promenada, ul. Spacerowa 35, 05
-127 Białobrzegi, gm. Nieporęt.  
3. Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
4. Celem zlotu jest budowanie wspólnoty hufca; integracja jednostek 
hufca; promowanie pracy ze specjalnościami; wspieranie harcerskiej 
aktywności poszczególnych metodyk.  
 
II. ZGŁOSZENIA  
1. Warunkiem wzięcia udziału w zlocie jest zgłoszenie patrolu do 21 
maja br. poprzez elektroniczny formularz: tu podajemy adres formu-
larza, jeśli jest więcej niż jeden dajemy trasa zuchowa – https://goo.gl/
forms/TWuQ5HRoHzutsADl1 trasa harcerska – https://goo.gl/forms/
jBt3EK8rDWV3wou93  
 
trasa starszoharcerska – https://goo.gl/forms/dgzVRWmKaZcWxWCS2  
trasa instruktorska - https://goo.gl/forms/T34mmwYQANrNTjsk1  
2. Na cel organizacji zlotu od uczestników i kadry pobierana jest do-
datkowa składka członkowska (kwota w zależności od trasy). Pienią-
dze należy wpłacać do dnia 21 maja br. na konto projektów specjal-
nych:  
 
PEKAO S.A. 84 1240 1095 1111 0010 3803 5352  
Chorągiew Stołeczna ZHP, ul. Piaskowa 4, 01-067 warszawa  
tytułem: DSCZ 3/04/17, nazwa jednostki, imię nazwisko opiekuna  
Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres filip.skura@zhp.net.pl  
3. Potwierdzenie przyjęcia patrolu na określoną trasę zostanie przesła-
ne na podany przez zgłaszających adres e-mail do 01.06.2017r., po 
zgłoszeniu patrolu przez formularz oraz przesłaniu potwierdzenia 
przelewu.  
4. Każdy uczestnik zlotu – członek ZHP – musi być wpisany do Ewi-
dencji ZHP.  
5. Osoby pełniące w patrolu funkcję opiekuna zobowiązane są do 
wpłacenia 25,00 zł. niezależnie od wybranej trasy.  
 
 

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

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

Regulamin Zlotu Hufca ZHP 

Warszawa Praga-Południe  


