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Czerwony miesiąc

Zaczął się czerwiec. Miesiąc przez wielu uwielbiany i wyczekiwany, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. W czerwcu bowiem obchodzony
jest Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci oraz zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji. Są to niewątpliwe dwa powody do
radości, no chyba, że ktoś nie otrzymał promocji do klasy następnej, ale tacy, mam nadzieję, są nieliczni.
Nazwa „czerwiec“ pochodzi z nazwy beznogiej i bezgłowej larwy muchówek zwanej czerwem, który był zbierany właśnie w tym
miesiącu. Dawni Słowianie czerwony barwnik do tkanin wyrabiali z tejże larwy.
Na przełomie 21 i 22 czerwca w tzw. noc Kupały następuje letnie przesilenie Słońca - kończy się wiosna i zaczyna lato. Wtedy to dzień
trwa najdłużej, a noc jest najkrótsza. Dawniej tej nocy było obchodzone pogańskie święto Słowian. Kościół katolicki, nie mogąc go
wykorzenić, ustanowił konkurencyjną lub alternatywną, jak kto woli, nazwę tej nocy w wigilię imienin św. Jana (23/24 czerwca), potocznie zwaną nocą świętojańską.
W przyrodzie w tym czasie toczy się bardzo bujne życie. Będąc na biwakach, rajdach czy wycieczkach rozejrzyjcie sie uważnie dookoła.
Najbliższa okazja to święto naszego hufca, które odbędzie się w Starej Dąbrowie na terenie Puszczy Kampinoskiej. Spójrzcie, jak pięknie
kwitnie wiele drzew, krzewów i innych roślin. Większość ptaków kończy już wysiadywanie jaj. Pojawiają się pisklęta. W lasach możemy
spotkać młode sarny, jelenie, łosie, lisy a nawet wilki.
Uwaga! Na leśnych ścieżkach możemy spotkać również wygrzewające się na słońcu żmije. Jest to dla nich bardzo aktywny miesiąc życia. Pamiętajcie, aby ich nie zabijać, a jedynie wypłaszać kijem. Żmije sa naszymi sprzymierzeńcami w usuwaniu szkodników, ponieważ
żywią się prawie wyłącznie myszami. Wybierając się w okolice, gdzie żyją żmije, np. w Bieszczady, trzeba pamiętać o poruszaniu się
w odpowiednim obuwiu.
W czerwcu jest jeszcze jedno ważne święto, a mianowicie Dzień Ojca.
W Polsce obchodzone jest od 1965 r. i pomimo że nie cieszy się tak wielką popularnością jak Dzień Matki, to jednak jest to bardzo dobra
okazja do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla swojego taty. Pamiętajmy o tym.

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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Szczep w sieci – zdjęcia
Zbliżają się wakacje, podczas których spędzicie dużo czasu ze swoimi
zuchami i harcerzami. Będzie to okazja do zrobienia wielu zdjęć. Tylko
jakie to mają być zdjęcia i jak je wykorzystać?
Nie będę opisywał zasad kompozycji, wykorzystania światła czy obróbki zdjęć, ponieważ jest wiele poradników na ten temat. Przede
wszystkim robiąc zdjęcia czy poddając je selekcji trzeba stwierdzić, co
chcemy poprzez nie przekazać. Wydział Promocji GK w Księdze
Identyfikacji Wizualnej określa pewne zasady dotyczące, co powinno,
a co nie powinno być na zdjęciu, by było ono zgodne
z wizerunkiem organizacji.
Zdjęcie powinno być poprawne technicznie, przedstawiać harcerzy
(w schludnych mundurach, chustach lub koszulkach drużyny/
szczepu), jednoznaczne i ciekawe. Powinno przedstawiać:
•
aktywność, ruch
•
uśmiech, radość
•
przyjaźń, braterstwo
•
naukę, najlepiej przez zabawę
•
profesjonalizm
•
służbę, postawę obywatelską, radosny patriotyzm
•
młodość, spontaniczność
•
różnorodność (np. osoby różnej płci, w różnym wieku)
•
wychowanie
Nie powinno natomiast być na nich
•
statyczności, nudy
•
smutku, przygnębienia
•
tylko dorosłych
•
militaryzmu
•
sztuczności, pozowania
Pod żadnym pozorem zdjęcia nie mogą uwłaczać lub obrażać kogoś,
pokazywać nagości lub częściowej nagości – bielizny, przemocy, niezdrowego trybu życia, nie mogą być dwuznaczne, utrwalać stereotypów, pokazywać infantylizm, zachowania i zabawy nieodpowiednie
dla wieku. W tej sytuacji nie chodzi tylko o to, że kompromitujemy
nasze środowisko i ZHP, ale też przedstawiamy w Internecie naszych
wychowanków w negatywnym świetle. Aktualnie za moim oknem
wisi baner nowego filmu, którego hasłem przewodnim jest: „Wszystko,
co zrobisz w sieci, zostanie użyte przeciwko tobie”, a kilka miesięcy
temu media donosiły o 18-letniej dziewczynie, która wytoczyła proces
rodzicom za wrzucenie jej zdjęć do Internetu. W Polsce ochrona wizerunku wynika z art. 23 kc, jak i ustawy o ochronie danych osobowych,
a deklaracje przynależności do ZHP zgodnie z art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych zawiera w sobie fakultatywna
zgodę na wykorzystanie wizerunku (osoba może być pokazywana
w większej grupie lub, nie rzucając się w oczy, w tle, z zachowaniem
godnego przedstawienia).

Czy w ogóle publikować zdjęcia w sieci?
Jak najbardziej, tylko jak napisałem wyżej - z głową. Treści ze zdjęciem
czy filmem przyciągają zdecydowanie więcej uwagi i lepiej przedstawiają, co się dzieje, niż sam tekst. Osobną sprawą jest natomiast kwestia ilości i częstotliwości. Tu trzeba samemu zdecydować. Obóz i kolonia pozwala na publikację fotorelacji z każdego dnia wyjazdu. Moim
zdaniem jednak należy skupić się na kilku kluczowych wydarzeniach,
które są szczególnie atrakcyjne lub pokazują naszych wychowanków
na służbie. Myślę, że do potwierdzenia, że żyjecie, wystarczą posty co

3-4 dni. Przy zbyt dużej liczbie materiałów ich odbiorcy mogą poczuć
zmęczenie tematem i z mniejszym zainteresowaniem wysłuchają
opowieści swoich pociech, kiedy wszystko już wiedzą z Internetu.
Warto też zrobić kronikę-album ze zdjęciami lub wkleić je do kroniki
środowiska. Sam chodząc na zjazdy absolwentów zauważyłem,
że przyjemniej przekłada się strony albumu niż „skroluje”
galerię internetową.

hashtagi
Hashtagi to w portalach społecznościowych słowa poprzedzone symbolem # (czyli hash). Pozwalają one na
przypisanie konkretnej treści do zbioru treści podpisanych tym samym
hashtagiem. Na przykład gdy nasze
zdjęcie jest podpisane tagiem #scouts
to po kliknięciu w ten tag zobaczymy
wszystkie zdjęcia tak samo oznaczone, np. z Jamboree, wyjazdów skautowych, kopania studni w Nigerii
i nasze. W naszej organizacji funkcjonują okazyjnie #harcerskielato i #harcerskieferie. Dla grup wyjeżdzających do Ocypla proponujemy podpisywanie treści z tym związanych
tagami #ocypel i #slonecznarepublika. Można dodawać też swoje tagi
związane z miejscem, nazwą własną obozu czy tym, co przedstawia
oraz popularne tagi ogólne jak #follow czy #tbt (publikowane
w czwartek stare zdjęcia) i wyrażające emocje. Żeby wykorzystanie
tagów miało sens, muszą być one konsekwentnie stosowane przez
wiele osób publikujących interesujące nas treści.

Zdjęcia stockowe
Zdjęcia stockowe nie mają związku z relacją bieżącej działalności, ale
to, że będziemy mieli harcerzy 24 godziny na dobę i pewnie część dni
będzie słoneczna, warto wykorzystać dla przyszłych działań promocyjnych. Zdjęcia stockowe to bank zdjęć do późniejszego wykorzystania.
Często kojarzy się je z serwisami sprzedającymi zdjęcia do wykorzystania w biznesie, dlatego możemy zobaczyć pewnego charakterystycznego starszego pana jako lekarza, prawnika, sprzedawcę, informatyka
czy emeryta. W naszym przypadku to zdjęcia spełniające wymienione
na początku tekstu wymagania, które mielibyśmy pod ręką w razie
potrzeby. Na przykład do plakatów, ulotek, broszur promujących nasze
środowisko, na stronę internetową i media społecznościowe. Nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić idealne zdjęcie naszym podopiecznym,
zauważmy też, ze często swoje mundury kryją pod kurtkami i polarami. Bank zdjęć daje nam pewność, że mamy co dodać do treści. Tworząc bank zdjęć trzeba się zastanowić nad wszystkimi sytuacjami,
w jakich mogą być przedstawieni harcerze, zebrać ludzi mających
zgody rodziców, którzy sami wyrazili na to zgodę i wyglądają odpowiednio, do sesji zdjęciowej. Oczywiście trzeba mieć odpowiedni
sprzęt. Telefon raczej się do tego nie nadaje, ale jeżeli chodzi o aparaty
kompaktowe, to przy odpowiednich warunkach można nimi zrobić
świetne zdjęcia. Natomiast gdy jesteście pasjonatami fotografii i macie
dobry sprzęt, to na pewno lepiej ode mnie wiecie, co robić. Wszystkie
zdjęcia warto opatrzeć znakiem wodnym, czyli małym półprzezroczystym podpisem w rogu, który chroniłby zdjęcie przed wykorzystaniem
przez kogoś innego.
Na koniec życzę wam przyjemnego wyjazdu, z którego przywieziecie
masę wspomnień, jak i materiałów do promocji waszego szczepu. By
w styczniu z waszego profilu na Facebooku wasi harcerze, a nie Emil
Górski uśmiechali się walcząc o jeden procent podatku dochodowego.

pwd. Bogdan Ciechomski
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Heblowanie
Liczy się charakter

Dziś chcę się podzielić moimi spostrzeżeniami dotyczącymi instruktorów, którzy pełnią różne funkcje w naszym hufcu w zespołach,
w szczepach, drużynach itd. Rzecz w tym, że nie zawsze na odpowiednie funkcje mianowane są odpowiednie osoby. No bo czy w zespole
programowym może być osoba, która nie myśli o programie hufca
jako całej naszej wspólnoty, tylko i wyłącznie o swoim środowisku?
Czy kształceniowcem może być osoba, która na co dzień nie ma kontaktu z młodzieżą, nie umie z nią rozmawiać i zwyczajnie nie ma drygu
do kształcenia? Komendantem szczepu przecież nie może być osoba,
która nie ma charyzmy, która autorytet posiada jedynie u dzieci do
dziesiątego roku życia. Do pełnienia konkretnych funkcji i zajmowania
miejsc w zespołach trzeba mieć odpowiedni charakter.
Tak. Koło nas jest sporo osób, które są na niewłaściwym miejscu. Dużo
dobrych chęci, predyspozycje, wyksztalcenie itp. To wszystko bardzo
ważne aspekty, które warunkują pełnienie przez kogoś jakiejś funkcji,
ale czy aby na pewno to wystarczy? Współpracując z różnymi instruktorami w wielu zespołach lub rozmawiając z harcerzami, którzy mieli
możliwość uczestniczyć w kursach, przekonałem się, że często dobieramy do konkretnych zespołów przypadkowe osoby.
Wrócę do kształcenia. Nie czepiam się naszego hufcowego zespołu,
nic nie mam też do poszczególnych osób, ale najłatwiej zaprezentować mi moje przemyślenia na tym właśnie przykładzie. No bo załóżmy, że jest instruktor, który pracę z młodzieżą zakończył kilka lat temu.
Był drużynowym przez jakiś czas, ale w pewnym momencie przestał
nim być i od tamtej pory nie ma do czynienia z kadrą i harcerzami.
Przecież taka osoba raczej nie będzie wiedziała, jakie potrzeby mają
obecnie młodzi ludzie, nie będzie wiedziała, jakim językiem z nimi
rozmawiać, bo on się ciągle zmienia. Kursanci nie będą tej osoby znały
nawet z widzenia, bo nigdzie wcześniej jej nie spotkały. Będzie on, jak
to się teraz mówi w gimnazjum, „no nejmem”. A jeśli dodatkowo jest
to osoba bez charyzmy i nie umiejąca wiedzy przekazać w atrakcyjny
sposób, to mamy do czynienia z „instruktorem masakratorem”,
czyli takim, którego szybko powinno się przesunąć do robienia
innych rzeczy.
Znam bardzo wielu dobrych instruktorów z odpowiednią ilością cech
i doświadczenia na tyle, żeby w znacznym stopniu nasza organizacja
miała z nich pożytek. A jednak w wielu przypadkach są pomijani nawet w momencie, kiedy mogą robić coś, w czym są specjalistami.
Wiem, ktoś zapyta, co ja robię w radzie namiestnictwa albo zespole ds.
zastępów, przecież od trzech lat nie jestem drużynowym. Owszem,
z tym nie będę polemizował, ale pamiętajmy, że regularnie mam kontakt z harcerzami, ciągle z nimi rozmawiam, jestem z nimi na biwakach i obozach, wspieram mocno moich drużynowych. Nie wypadłem z „obiegu”, więc moja obecność w tych zespołach ma sens.
Ostatnio miałem okazje organizować szesnastogodzinny kurs pierwszej pomocy. Ponieważ od długiego czasu sam nie byłem na żadnym
kursie czy obstawie medycznej i generalnie nie kształcę się już specjalnie w tym kierunku, postanowiłem poprowadzić najprostsze zajęcia,
niewymagające znajomości najnowszych trendów i wytycznych. Nie
pchałem do prowadzenia zajęć na tematy, które nie są mi bardzo dobrze znane. Oddałem je osobom, które na co dzień mają do czynienia
z pierwszą pomocą i o wiele lepiej ode mnie w zmianach w ratownictwie się orientują.

Zastanawiam się, czy mamy w ZHP jakieś standardy wyboru ludzi na
funkcje lub doboru do zespołów. Z tego, co wiem, u nas w hufcu chyba takich standardów nie ma, a przynajmniej ja o nich nie wiem. Przypomina mi się trochę sytuacja, kiedy wybieraliśmy ostatnio delegatów
w naszym hufcu na jeden ze zjazdów. Poproszono mnie o zgłoszenie
swojej kandydatury, co też uczyniłem. Zrobiłem to w poczuciu, że
naprawdę miałbym tam wiele do powiedzenia i mógłbym śmiało zabrać głos w dyskusji. Jednak nie zostałem delegatem na ten zjazd, bo
spora część naszej kadry zwyczajnie wybrała wariant bezpieczny. Czyli
wybrała instruktorów, którzy albo nie powiedzą na takim zjeździe nic
i będą tam tylko siedzieć, albo powiedzą coś, co i tak właściwie nic do
dyskusji nie wniesie i nikt nie zauważy ich obecności. U nas w hufcu
często wybieramy warianty bezpieczne, często wolimy osoby, które na
spotkaniu się nie odezwą, nie sprzeciwią się niczemu, nie będą forsowały swojej wizji i wszystko grzecznie zaakceptują.
Warto czasami pochylić się nad sobą i zastanowić, czy aby na pewno
jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. Pamiętajcie, że oprócz
posiadania wiedzy, umiejętności, doświadczenia przede wszystkim
liczy się charakter. I przypominam wam, drogie koleżanki i mili koledzy, że wszystko, co robimy, to robimy dla naszych wychowanków
a nie dla siebie.

phm. Jan Korkosz
komendant szczepu 160 WDHiGZ
Od redaktora. Miły Druhu, zapominasz, że w każdym przypadku to, co
mówimy (na kursie, na zbiórce namiestnictwa, na zjeździe chorągwi)
musi być mądre i skuteczne. Po prostu mądre. To, co napisałeś, to nieporozumienie. Studentów kształcą profesorowie mówiąc do nich językiem nauki a nie codziennym językiem, jakim porozumiewają się młodzi ludzie. Popatrz na nasz hufcowy skład zespołu kształcenia. Dwoje
namiestników, dwoje szczepowych, troje członków KSI, członek KR,
członek sądu, szefowa biura hufca, drużynowy. No i nowa szefowa
zespołu. Będzie koordynatorem naszej pracy. Ośmioro z dziesięciorga
członków zespołu ma lub będzie miało w ciągu miesiąca Odznakę
Kadry Kształcącej. Popatrz na wiek członków zespołu. Popatrz na stopnie instruktorskie. Zły zespół? Ludzie bez charakteru? Tak myślisz? ACz.

Powiedzonka druha H
Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład,
prawdziwość czynów, odpowiedzialność,
porządek i konsekwencja."

--

hm. Stefan Mirowski
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Świat okiem Kamienia

Dobre rady druha ACz. (25)

Zaufaj zastępowemu swemu, jak sobie samemu

Jaki drużynowy, taka drużyna

Wyobraźmy sobie dwie różne drużyny harcerskie: Świtezianki i Puszczę. Obie działają w podobnych środowiskach – współpraca ze szkołą
układa się na poziomie dobrym, rodzice biorą udział w życiu drużyny,
dzieciaki w szkole są zainteresowane harcerstwem. Jest ok. Jedyną
różnicą jest współpraca drużynowego z jego „starszym bratem”.

Na stronie hufca przeczytacie różne informacje, generalnie staramy
się, aby ukazywały się newsy o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach, jakie mają u nas miejsce. Nie będę tu ich wymieniał, bo jaki
jest koń, każdy widzi.

Drużynowa Świtezianki jest pod stałym i czujnym okiem jej poprzedniczki. Była drużynowa przychodzi na większość zbiórek, rozwiązuje
w drużynie konflikty, wspiera pisanie planu pracy, itp., itd. Oddała drużynę, ale nie do końca. Natomiast aktualny drużynowy Puszczy usłyszał, że jest gotowy sam prowadzić drużynę. Dobrał więc sobie nowych przybocznych i jako młody mistrz rozpoczął pracę wychowawczą. Ani były drużynowy, ani komendant szczepu nie uczestniczą
w zbiórkach, jedynie dyskutują z nim o sytuacji w drużynie i są do jego
dyspozycji w trudnych chwilach.
Zastanówmy się proszę,
w której z tych dwóch
sytuacji chcielibyśmy się
znaleźć – kontrolowani jak
dzieci, czy potraktowani
jak dorośli ludzie. Myślę, że
mogę obstawiać, iż jednak
chcemy być traktowani
poważnie, dostać drużynę
i panować nad nią samodzielnie. Skoro tak, rodzi
się takie pytanie – czemu nie zawsze traktujemy w ten sposób naszych
zastępowych? Przypomnijmy sobie nasze dziecięce lata, ile byliśmy
w stanie zrobić - taki 12-to latek jest już osobą myślącą, świadomą
i w miarę odpowiedzialną. Nie raz nasi podopieczni zaskakują nas tym,
jak rozwiązują swoje problemy. Musimy jednak choć trochę im zaufać. Jeżeli będziemy traktować ich tak, jak to działo się w wymyślonej
Świtezi, to jak możemy oczekiwać, by zastępy działały samodzielnie?
Zbierzcie po prostu odpowiedzialnych i aktywnych członków Waszych drużyn i powiedzcie – to Wy kierujecie drużyną. I faktycznie
oddajcie im tę kontrolę. Pozwólcie na samodzielne zbiórki i plany. Obdarzcie ich też odpowiedzialnością – zastępowi mogą np. zaliczać
zadania na stopnie swoich harcerzy, opiniować realizację prób harcerskich, zatwierdzać nowych zastępowych, itp. Niech to oni dowodzą!
Ale pamiętajcie też, że powiedzenie: Ot dziś sami wszystko robicie –
nie wystarcza. Tu potrzebne zarażenie pasją.
A jak tego dokonać? Bardzo prosto – zastanówcie się skąd Wy ją macie. Drużynowi poświęcają czas na zbiórki, biwaki, rajdy, akcje, obozy
całkowicie za darmo, a czasem nawet dopłacamy! Skąd ten harcerki
świr, to zacięcie, ta chęć do działania? Spójrzcie w głąb siebie, znajdźcie
odpowiedź i zróbcie to samo z zastępowymi. Odkryjcie ich pasję do
działania. Macie moje słowo, że „zajaranie” drużyną wzrośnie Wam
o 100%. Bo prowadzić zbiórki to ciekawa rzecz, ale prowadzić prawdziwą drużynę harcerską razem z młodymi partnerami – to jest rzecz
magiczna i niesamowita.

phm. Stanisław Matysiak
namiestnik harcerski

I widzi też informacje, co w ostatnim czasie wydarzyło się w jednej
naszej drużynie. Czytamy więc, że „Wir” bierze udział w Legionowie
w konkursie wokalnym, że jedzie na biwak do Sztokholmu, że jako
jedyna drużyna naszego hufca bierze udział w Święcie Chorągwi Stołecznej. Piotr tu, Piotr tam, niedługo wyjdzie z naszej hufcowej lodówki. Niebywałe. Powiecie, że o innych drużynach też można przeczytać,
bo wzięły udział (a niektóre zwyciężyły) w Olszynce Grochowskiej, bo
uczestniczyły, i to aktywnie, w Powitaniu Zieleni. Tak. Tylko czy to jest
to samo? Udziału w imprezie organizowanej od lat i wyjazdu do Sztokholmu nie da się porównać. To dwa różne harcerskie światy. 296 skupia pewnie koło czterdziestu członków.
Na początku maja uczestniczyłem w interesującej instruktorskiej rozmowie. Miała ona miejsce po wizycie (wizytacji, hospitacji…) w drużynie, prowadzonej przez młodego drużynowego – z doświadczeniem
podobnym do doświadczeń Piotra z „Wiru”. Opinia, jaką usłyszałem,
była bardzo optymistyczna – zbiórka dobrze przygotowana, przeprowadzona w dobrym tempie, drużynowy ma dobry kontakt z harcerzami, zna się na metodzie harcerskiej i jej stosowaniu. Zadałem w związku z tym pytanie o to, czym ta drużyna wyróżnia się na tle innych drużyn hufca, co tam u nich jest „wow”. O czym dzieciaki w tej drużynie
pamiętać będą jako największej przygodzie swego życia. Nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie. Jeżeli jakieś nadzwyczajne zbiórki
są, to drużynowy je skrzętnie ukrywa. Podejrzewam, że ta i inne dobrze przygotowane zbiórki tłumu dzieci do wstąpienia do drużyny
nie zachęcają.
Przed miesiącem byłem (tym razem na własnych nogach) na zbiórce
drużyny starszoharcerskiej. W drużynie tej Dagmara przekazuje harcerkom i harcerzom własne pasje. Pokazuje je, proponuje współudział
w zadaniach. Nie jest to ważne, czy jest to tresura psów, czy szeroko
rozumiane ratownictwo. Coś, co wyróżnia ten zespól gimnazjalistów?
Może fakt, że Dagmara wzięła sobie na głowę przygotowywanie wielkich zawodów - R-ki - i można na jej aktywność patrzeć z podziwem
z otwartymi ustami? A może wyróżnia tę drużynę zaplanowany wyjazd na Intercamp, na który nie zawsze środowiskom naszego hufca
udawało się zakwalifikować? Ostatnio zapytałem Dagmarę, czy od
czasu mojej wizyty na jej zbiórce wstąpili do drużyny nowi harcerze,
usłyszałem odpowiedź, że tak, że dwóch.
Dobre rady, jakimi chciałbym zakończyć ten tekst, są trzy:

• Tylko instruktor z pasją będzie miał właściwe efekty wychowawcze.

Odrobina szaleństwa, jaką prezentuje drużynowy, a którą widzą
harcerze, powoduje wzmocnienie ich aktywności i chęci do autentycznej pracy.
• Sukces drużynowego wzmacnia drużynę, sukces drużyny wzmacnia drużynowego, w efekcie obie strony nakręcają się i działają coraz lepiej. Widać to w „Wirze”, widać w drużynie „Wataha”, którą
prowadzi Dagmara.
• Konieczne, ale to konieczne jest, by w planie każdej drużyny znalazło się zadanie, projekt, impreza, które będą dla harcerek i harcerzy
wielkim przeżyciem. O czym będą marzyć przez pół roku a później
wspominać przez kolejne lata. Bez owego „wow” będziemy mieli
dobrych drużyn z aktywnymi harcerzami.
Jakie to proste.

hm. Adam Czetwertyński
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Władze i zespoły
Komisja Stopni Instruktorskich

Z hufcową KSI spotyka się większość naszej kadry. Część to opiekunowie osób zdobywających stopień przewodnika i podharcmistrza,
część to ci, którzy są w centrum zainteresowania komisji – osoby stopień zdobywające. Co miesiąc (w czerwcu dwukrotnie) komisja czeka
w siedzibie hufca na tych, którzy chcą próbę otworzyć, zamknąć lub
porozmawiać o jej przebiegu.
W sześcioosobowej komisji pracuje (z mniejszą lub większą intensywnością) sześcioro instruktorów – czworo w stopniu harcmistrza, dwoje
to podharcmistrzowie z otwartą próbą harcmistrzowską. Liczę, że nasi
podharcmistrzowie w najbliższym czasie zamkną swe próby i komisja
będzie działać w gronie instruktorów z czerwonymi podkładkami pod
krzyżami. To ważne, gdyż KSI musi się składać z samych mistrzów
naszego harcowania. Wszak członkowie komisji współodpowiadają za
poziom naszej kadry instruktorskiej. Modyfikują próby, starają się wpływać, aby były ona na jak najwyższym poziomie.

winny do komisji wpływać w formie elektronicznej na dwa tygodnie
przed spotkaniem. Chcemy spokojnie materiał przeczytać, ocenić
i ewentualnie zaproponować poprawki. Osoba otwierająca próbę też
musi mieć kilka dni na poprawienie swojego materiału. To samo dotyczy zamykających próby.
W efekcie kilkakrotnie musieliśmy w ostatnim roku harcerskim przełożyć o miesiąc otwarcie czy zamknięcie próby. To dla nikogo nie
jest miłe.
A największa radość? Zawsze wtedy, gdy możemy – członkowie komisji – uścisnąć dłoń osobie zdobywającej stopień, gdy możemy powiedzieć: - Gratulujemy. – I gdy zobowiązujemy opiekuna do przygotowania uroczystego złożenia Zobowiązania Instruktorskiego lub wręczenia zielonej podkładki. Obyśmy jak najczęściej mogli się cieszyć
i szczerze gratulować naszym instruktorom.

hm. Adam Czetwertyński

Oczami komendanta szczepu

Skład Komisji Stopni Instruktorskich:

Nasze "mistrzostwo"
hm. Krzysztof Rudziński
– przewodniczący

hm. Adam Czetwertyński
– wiceprzewodniczący

phm. Piotr Piskorski –
sekretarz

hm. Grażyna Kozińska członkini

hm. Ewa Lachiewicz-Walinska
– członkini

phm. Joanna Stefaniak
- członkini

Stopnie przewodnika zdobywają tak młodzi – uczniowie liceów, jak
i starsi kandydaci na instruktorów. Stopnie podharcmistrza – ze zrozumiałych powodów – instruktorzy nieco starsi – co najmniej studenci.
Wszystkie nazwiska oraz nazwiska opiekunów można przeczytać
w zakładce komisji stopni instruktorskich na stronie hufca. Na tej stronie znajduje się także „Umównik”, w którym zapisać się można na spotkania z komisją.
Największy kłopot? Niepunktualne składanie materiałów. Przyjęliśmy
zasadę, że projekty kart prób oraz raporty z prób zrealizowanych po-

Druhny i Druhowie, czy zastanawialiście się kiedykolwiek, ile czasu
w swoim życiu tracicie na marudzenie? Czy próbowaliście policzyć
wszystkie minuty, godziny, dni, w czasie których w Waszych myślach,
słowach pojawia się narzekanie? Przeszukałem ostatnio zakamarki
internetu i niestety nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Nie da się
jednak ukryć, że jest tego czasu stanowczo zbyt wiele! Czasem mam
wrażenie, że gdyby marudzenie było konkurencją olimpijską, to mielibyśmy złoty medal - mówię tu o naszej instruktorskiej, hufcowej braci
i nie wykluczam tu własnej osoby, bo też wiem, że nie raz można usłyszeć moje malkontenckie wypowiedzi - ale walczę z tym.
Z marudzeniem spotykamy się na każdym kroku - na zbiórkach, radach szczepu, odprawach, rajdach, zlotach, obozach, zimowiskach praktycznie na co dzień. A to ktoś nie przyszedł na imprezę - marudzimy; a to nie podoba mu się trasa rajdowa - narzekamy; a to nie chce
jechać na obóz w wybrane przez większość miejsce; powodów jest
wiele i choć zabrzmię jak romantyczny poeta - czy rzeczywiście nam
tego trzeba?
Czy nie marnujemy czasu na malkontenctwo? Czy kiedyś tak było pewnie tak, ale może nie w tym stopniu, może fala narzekania nie wylewała się na każdym kroku, bo internet i facebook nie były tak popularne. Dawniej rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, tworzyliśmy wspólnotę. Mijaliśmy się na korytarzu w hufcu, rozmawialiśmy, dzwoniliśmy do
siebie z pytaniami, gdy czegoś nie wiedzieliśmy.
Teraz jakże prosto jest odpalić internet, otworzyć facebook i za zasłoną
mądrych słów wytykać błędy, narzekać. Czy naprawdę to musi tak
wyglądać? Oczywiście możemy swoje lamenty podeprzeć argumentem dobra wspólnego, tylko czy nie można najpierw spytać a potem
napisać coś pozytywnego?
Ostatnio rozmawiałem na ten temat z hm. Ewą Lachiewicz-Walińską.
Dostrzegliśmy wspaniałą tendencję - gdy ktoś nie odpowiedział na
wiadomość e-mail, to nadawca nie raczył wysłać wiadomości z upomnieniem „Czy wreszcie odpiszesz”, lecz wysłał pytane „Czy czytałeś
może moją ostatnią wiadomość?”. Nie brzmi to lepiej? Szkoda, że nie
była to sytuacja z naszego hufca, bo u nas chyba rzeczywiście planujemy zdobyć złoto w marudzeniu, a może nie?

phm. Piotr Piskorski
komendant szczepu 211 WDHiGZ
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PP - Przemyślenia Piotra
Biwak w Szwecji
296 Warszawska Wodna Drużyna Harcerska „Wir” w terminie
28 kwietnia – 2 maja 2017 r. wybrała się na biwak do stolicy
Szwecji – Sztokholmu.
Było to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne – na wyjazd jechało
14 uczestników oraz 4 osoby kadry. Transport odbywał się samolotem
linii Ryanair z lotniska Warszawa-Modlin do lotniska SztokholmSkavsta. Po raz pierwszy lecieliśmy drużyną samolotem!

Harcerze i rodzice jednogłośnie uznali ten biwak za wspaniały, co zakomunikowali mi w prawie dziesięciu mailach podziękowań! Ale ten
biwak nie jest moją zasługą. Biwak ten w największej mierzę organizował ćw. Marek Mróz – zajął się on wszystkimi kwestiami organizacyjnymi i logistycznymi i to bez jego pracy nigdzie byśmy nie pojechali.
Dlatego chciałbym mu tu, na forum, podziękować za pracę włożoną
w organizację biwaku w Sztokholmie. Dziękuje również pozostałej
kadrze, której zaangażowanie również sprawiło, że był to jeden z lepszych biwaków naszej drużyny!
Gorąco zachęcam wszystkie drużyny, do organizacji biwaków zagranicznych. My już planujemy kolejny biwak zagraniczny – tym razem
chcielibyśmy wybrać się do Londynu, albo do Szwecji!

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

Zakwaterowani byliśmy w domkach należących do Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego "LS - Kaszuby", których standard przewyższał
nasze najśmielsze oczekiwania – domki były ogrzewane, czyste,
schludne, ale z bijącym polskim charakterem. Domki położone były na
terenie rezerwatu przyrody, nad kryształowo czystym jeziorze. Wodę
na codzienny potrzeby czerpaliśmy ze studni oddalonej o około 500
metrów od bazy.
Była to dla harcerzy wspaniała szkoła samodzielności i braterstwa –
starsi harcerze szykowali posiłki dla całego biwaku, młodsi zbierali
drewno na ognisko, czy kuchnie polową. Sam program na biwaku
właściwie nie był realizowany. Programem było to biwakowe życie,
które lepiej spełniało swoją rolę niż najlepsze „zajęcia programowe”.

Podstawowe informacje o Szwecji
• Szwecja jest jednym z większych krajów Europy o powierzchni 450

•
•
•

•
•

•
W Sztokholmie byliśmy przez trzy dni i udało nam się nawet płynąć
promem! Byliśmy na zmianie wart przed Zamkiem Królewskim, wiedzieliśmy Stare Miasto, udało nam się również wjechać na wieżę widokową. Harcerze starsi drugiego dnia biwaku, udali się na drugi koniec
Sztokholmu na biwak NHHP „LS-Kaszuby” gdzie poznali się z polskimi
harcerzami ze Szwecji. Sądząc po opowieściach i ilości żartów jakie ze
sobą przywieźli było to świetne spotkanie! Stwierdzili nawet, że na
obozach z innymi drużynami, tak się niezintegrowali jak ze
„Szwedami” przez jeden wieczór. Muszę przyznać, że postawę harcerską „Szwedzi” wykazywali wspaniałą! Zawsze chętni do pomocy, do
wsparcia nas, do pokazania miasta. Nie spotkałem się jeszcze z taką
otwartością u nas, co mam nadzieję z czasem się zmieni.

•
•
•

tys. km2. Jednakże gęstość zaludnienia jest bardzo niska, ponieważ
żyje tu tylko 9 milionów mieszkańców, z tego większość w południowej części kraju.
Stolicą jest Sztokholm, gdzie mieszka około 1,5 miliona osób. Do
innych największych miast szwedzkich należą: Geteborg , Malmö,
Uppsala, Linköping.
Odległość z południa na północ kraju wynosi aż 1600 km, a ze
wschodu na zachód 500 km.
Bardzo długa linia brzegowa, bogata w wiele niedużych archipelagów. W okolicach Sztokholmu liczba wysepek dochodzi do 25 tysięcy. Do Szwecji należą również dwie duże wyspy na Bałtyku: Gotlandia i Olandia
Ogromna część Szwecji pokryta jest lasami i ponad 100 tysiącami
jezior, a największe z nich to: Vänern, Vättern i Mälaren.
W Szwecji istnieje bardzo wyjątkowe prawo wstępu na cudzy teren
(allämansrätt). Wszyscy mogą bez ograniczeń przebywać na łonie
natury. Można chodzić i jeździć rowerem wszędzie z wyjątkiem
obszaru położonego najbliżej domów mieszkalnych. Na drodze
prywatnej nie wolno jeździć samochodem ale wolno chodzić lub
jeździć rowerem. Na obszarach należących do osób prywatnych
dozwolone jest zbieranie kwiatów, grzybów czy jagód. W lesie
można rozpalić ognisko używając leżących na ziemi szyszek czy
gałęzi. Nie wolno natomiast w tym celu ścinać drzew czy krzewów.
Zawsze trzeba pozbierać po sobie śmieci. Dozwolone jest też rozbicie namiotu na prywatnym terenie na kilka nocy. Przy dłuższym
pobycie niezbędne jest uzgodnienie z właścicielem terenu.
Szwecja jest podzielona tradycyjnie na 52 prowincje oraz administracyjnie na 21 województw. W szwedzkim parlamencie zasiada
349 posłów. Państwo szwedzkie jest neutralne, nie jest członkiem
NATO, ale od 1995 roku wchodzi w skład Unii Europejskiej.
Kraj jest monarchią konstytucyjną, w którym rola króla jest wyłącznie symboliczna. Obecny król to Karol XVI Gustaf.
Główną religią jest protestantyzm.
Przeciętne zarobki w Szwecji wynoszą około 25 000 koron. Walutą
jest wciaż korona szwedzka.

Źródło:
www.naukaszweckiego.pl
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Odeszli na Wieczną Wartę

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny ZHP "Gawęda"
Ile razem dróg przebytych...?
W Gawędowych zajęciach, występach, obozach i zabawach uczestniczyło ok.16 tysięcy dzieci.

hm. Andrzej Kieruzalski (1928-2017)
3 maja 2017 r. zmarł w Warszawie hm. Andrzej Kieruzalski – plastyk,
lalkarz, inscenizator i reżyser; pedagog, instruktor harcerski, twórca
i kierownik Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego ZHP „Gawęda”.
Urodził się 27 sierpnia 1928 r. w Warszawie. Od najmłodszych lat związany był z harcerstwem. Przed II wojną światową wstąpił do 22 Warszawskiej Drużyny Zuchowej na warszawskim Grochowie. Od dziecka
kochał teatr. W czasie okupacji organizował w swoim mieszkaniu, dla
młodszych dzieci teatrzyki kukiełkowe „Mara” i „Skrzat”. Należał do
Szarych Szeregów, w których działał pod pseudonimem "Flis". Był patrolowym patrolu „Orłów”, pełnił obowiązki drużynowego 19 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Zawisza” oraz kronikarzem Roju „Orły
Podolskie” w Hufcu Prasko-Grochowskim. Po 1944 r. został drużynowym 22 Warszawskiej Drużyny Harcerzy. W 1952 r. założył w Domu
Harcerza na Pradze (przy ul. Siedleckiej 39) teatrzyk kukiełkowy
„Gawęda”, z którego powstała później 170 WDH im. Stanisława Wyspiańskiego a następnie Zespół Artystyczny ZHP „Gawęda”. Przez wiele
lat siedzibą „Gawędy” był warszawski Pałac Młodzieży.

"Gawęda":
•
Zorganizowała 14 letnich obozów i 3 zimowiska
•
Uczestniczyła w kilku akcjach harcerskich, takich jak "1001
Frombork", "Północ", "Spis samochodów", "Bieszczady 40",
"Arsenał".
•
54 razy wyjeżdżała ze swymi koncertami do bliskich i bardzo
dalekich państw całego niemal świata.
•
Śpiewała przed "głowami państw" Stanów Zjednoczonych,
Francji, Rosji, Kuby, Niemiec, Danii i Tajwanu.
•
Była pierwsza grupa harcerska, którą przyjął Ojciec Święty
w Castel Gandolfo. "Gawęda" odwiedziła Papieża jeszcze dwukrotnie: w Klinice Gemelli i na specjalne zaproszenie – na nowo
otwarciu Domu Pielgrzyma w Rzymie.
•
Tworzyli dla "Gawędy" najlepsi poeci, kompozytorzy, choreografowie i scenografowie.
•
Za swa pracę i szerzenie Polskiej Kultury w kraju i na świecie
otrzymała najwyższe nagrody i odznaczenia państwowe.
•
Nagrała ponad 350 piosenek i wystąpiła na scenach polskich
i zagranicznych prawie 5 tysiecy razy.
•
Założyciel "Gawędy" pobił rekord (chyba światowy)... zapału
i chęci do pracy na tym samym stanowisku kierując zespołem
52 lata! Wydaje się, że jeszcze nikt nie prowadził zespołu, teatru
czy orkiestry nieprzerwanie przez tyle lat!
•
"Gawęda" posłużyła jako materiał do napisania kilkunastu prac
magisterskich i jednej doktorskiej. Dokumentowano w nich
wartości wychowawcze i artystyczne.

W „Gawędzie” druh Andrzej wychował kilka pokoleń młodzieży, łącznie około szesnastu tysięcy osób. W zespole występowali m.in. Wojciech Mann, Anna Nehrebecka, Marek Kościkiewicz czy Magdalena
Mielcarz. Druh Andrzej był często dla swoich wychowanków pierwszym prawdziwym nauczycielem życia. Uczył ich poszanowania wartości, gotowości do działania na rzecz drugiego człowieka oraz miłości do ojczyzny.
W 1956 roku ukończył studia na Wydziale
Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Architektury

Odznaczony między innymi Orderem Uśmiechu i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był laureatem Nagrody m.st. Warszawy dla zasłużonych w dziedzinie upowszechniania kultury.

Opracował hm. Jacek Czajka
Źródło:
pl.wikipedia.org
wpolityce.pl
fakt.pl
Żródło:
hm. Andrzej Kieruzalski, "Małe Wspomniena...",Biuletyn Historyczny
Chorągwi Sołecznej ZHP nr.1 (48), Warszawa 2004.
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O zlocie

Tegoroczny zlot odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2017 roku, na terenie Ośrodka Szkolenia
Wolontariuszy „Dąbrowa”, w Starej Dąbrowie. Nawiązuje on tematyką do 4 żywiołów występujących na ziemi:

wody, ognia, ziemi i powietrza.
Bocian biały

Na każdej z tras uczestnicy będą mogli poznać w/w żywioły z bliska i odkryć jak bardzo nas one
otaczają. Harcerze i harcerze starsi w piątek i sobotę będą mogli uczestniczyć w czterech tematycznych blokach programowych a zuchy w sobotę oraz niedziele.

Bocian czarny

Czajka

Przez cały czas trwania zlotu będzie do dyspozycji kawiarenka, dla spragnionych odpoczynku
lub chętnych porozmawiać. W sobotę wieczorem dla uczestników zlotu przewidzieliśmy możliwość uczestnictwa w śpiewankach przy ognisku lub w jedynej w swoim rodzaju harcerskiej
strefie kibica w której będziemy oglądać mecz polskiej reprezentacji w piłkę nożną.
W niedziele w ramach podsumowania propozycji programowej hufca odbędzie się służba na
rzecz ośrodka na terenie którego będziemy przebywać.
Serdecznie zapraszamy!
Zespół Organizacyjny

Czapla siwa

Dzięcioł duży

Kaczki krzyżówki

Kos

Krogulec
Orzeł bielik

Strona B

Sikorka bogatka

Sójka

Szpak

Wróbel

Praski Świerszcz

Nr 19

Nr 34 Czerwiec 2017

Styczeń 2016
Miejsce zlotu

W tym roku na zlocie hufca spotykamy się w niezwykłym miejscu, czyli w Ośrodku Szkolenia
Wolontariuszy „Dąbrowa”, w Starej Dąbrowie. Jest to mieszczący się w samym sercu Kampinoskiego Parku Narodowego ośrodek Chorągwi Stołecznej ZHP, zatem będziemy cieszyć się otaczającą przyrodą, oraz pięknymi widokami.

Zając

Ośrodek, znajduje się na ogrodzonym terenie. Baza noclegowa składa się z budynku głównego: 7 pokoi 4 osobowych, 1 pokój
16 osobowy oraz 1 pokój 2 osobowy, a także z domku letniskowego 6 osobowego z łazienką. Budynek główny wyposażony
jest w 6 węzłów sanitarnych (z wc, natryskiem oraz umywalkami), salę kominkowo – konferencyjną (kominek, projektor multimedialny), stołówkę na 70 osób oraz świetlicę (stół do ping-ponga, gry planszowe, sofy), do dyspozycji gości jest również kawiarenka gdzie przez całą dobę jest dostęp do wrzątku, kawy, mleka, herbaty i cukru. Teren zewnętrzny to boisko do piłki plażowej, pole namiotowe oraz miejsce ogniskowe.

Żubry

Borsuk

Bóbr

Puszcza Kampinoska stwarza ogromne możliwości programowe. Przy Ośrodku ma swój początek i koniec jedna z kampinoskich ścieżek dydaktycznych – ścieżka „Wokół Bieli” . Ścieżka wiedzie wokół obszaru ochrony ścisłej „Biela”, o niezwykle zróżnicowanej rzeźbie terenu. Wspina się na wał wydmowy, jeden z najwyższych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i
dalej prowadzi przez bory sosnowe z fragmentem starodrzewia w obszarze ochrony ścisłej „Wilków”, brzeziny, lasy olchowe i
zarośla wierzbowe. W czasie wycieczek możemy zaobserwować zmiany jakie zaszły w przyrodzie w ostatnich latach.

Dziki

Jeleń

Jeż

Lis

Łasica
Łoś
Wydry

Wilki

Sarny

Ryś
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Regulamin Zlotu Hufca ZHP
Warszawa Praga-Południe
aktualizacja 25 maja 2017 r.
I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1.
Organizatorem zlotu hufca jest sztab organizacyjny złożony z
instruktorów Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe;
2.
Zlot odbędzie się w dniach 09 – 11 czerwca br. na terenie
Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy Dąbrowa, Stara Dąbrowa 17,
05-155 Górki, gm. Czosnów.
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
Warunkiem wzięcia udziału w zlocie jest zgłoszenie patrolu do
1czerwca br. poprzez elektroniczny formularz
https://goo.gl/forms/WHhZiDNb8JmqEHM83 - trasa starszoharcerska
https://goo.gl/forms/6MG5TtfL827ZnCaf2 - trasa harcerska
https://goo.gl/forms/A3HvOjhMPGUiwGvI2 - trasa zuchowa
https://goo.gl/forms/734iYlNb3jXPdugh1 - trasa instruktorska
Na cel organizacji zlotu od uczestników i kadry pobierana jest dodatkowa składka członkowska (kwota w zależności od trasy). Pieniądze
należy wpłacać do dnia 1 czerwca br. na konto projektów specjalnych:
PEKAO S.A. 84 1240 1095 1111 0010 3803 5352
Chorągiew Stołeczna ZHP, ul. Piaskowa 4, 01-067 warszawa
tytułem: DSCZ 3/04/2017, nazwa jednostki, imię nazwisko opiekuna
Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres filip.skura@zhp.net.pl
Potwierdzenie przyjęcia patrolu na określoną trasę zostanie przesłane
na podany przez zgłaszających adres e-mail do 05.06.2017r., po zgłoszeniu patrolu przez formularz oraz przesłaniu potwierdzenia przelewu.
Każdy uczestnik zlotu – członek ZHP – musi być wpisany do Ewidencji
ZHP.
Osoby pełniące w patrolu funkcję opiekuna zobowiązane są do wpłacenia 25,00 zł. niezależnie od wybranej trasy.
III. PROGRAM ZLOTU
1. Apel zlotu na terenie zlotu: sobota godz. 15:00;
2. Zróżnicowane pod względem trudności i fabuły trasy:
• Trasa zuchowa – start w sobotę ok. godz. 07:30, koniec
niedziela ok. godz. 13:00; ilość uczestników: 10 osób plus
opiekun pełnoletni; koszt: 60,00 zł./osobę wyposażenie
patrolu:
◊ menażka, niezbędnik, kubek;
◊ pełne umundurowanie;
◊ kostium kąpielowy, klapki;
◊ ręcznik, myjoły;
◊ nakrycie głowy;
◊ ubrania dostosowane do pogody;
◊ okulary przeciwsłoneczne;
◊ wspólny element patrolu;
◊ uśmiech, dobra energia ;-)
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• Trasa harcerska – start w piątek ok. godz. 16:30, koniec
niedziela ok. godz. 14:30; ilość uczestników: 10 osób plus
opiekun pełnoletni; koszt: 70,00 zł./osobę wyposażenie
patrolu:
◊ menażka, niezbędnik, kubek;
◊ pełne umundurowanie;
◊ kostium kąpielowy, klapki;
◊ ręcznik, myjoły;
◊ nakrycie głowy;
◊ ubrania dostosowane do pogody;
◊ okulary przeciwsłoneczne;
◊ wspólny element patrolu;
◊ uśmiech, dobra energia ;-)

• Trasa starszoharcerska – start w piątek ok. godz. 18:30;
koniec niedziela ok. godz. 14:30; ilość uczestników: 10 osób
plus opiekun pełnoletni; koszt: 70,00 zł./osobę wyposażenie patrolu:
◊ menażka, niezbędnik, kubek;
◊ pełne umundurowanie;
◊ kostium kąpielowy, klapki;
◊ ręcznik, myjoły;
◊ nakrycie głowy;
◊ ubrania dostosowane do pogody;
◊ okulary przeciwsłoneczne;
◊ wspólny element patrolu;
◊ uśmiech, dobra energia ;-)

• Trasa instruktorska – start w sobotę ok. godz. 09:00; koniec

sobota ok. godz. 16:00; ilość uczestników: 3-5 osób w patrolu; koszt: 25,00 zł./osobę wyposażenie patrolu:
◊ wspólny znak patrolu,
◊ telefon z internetem i aplikacją snapchat,
◊ energia i dobry humor ;-)

IV. NOCLEG, WYŻYWIENIE, TRANSPORT
1. Uczestnicy tras zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej nocują w
namiotach turystycznych w specjalnie wydzielonych przez organizatorów sektorach na terenie zlotu. Organizacja transportu oraz
zapewnienie odpowiedniej ilości namiotów leży po stronie uczestników.
2. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie (śniadania, obiad,
kolacje) (prosimy o przekazanie informacji o ewentualnych dietach) oraz dostęp do ciepłych napojów przez cały czas trwania
zlotu.
3. Organizatorzy zapewniają transport na i z terenu zlotu dla uczestników tras zuchowej, harcerskiej i starszoharcerskiej.

V. INFORMACJE PORZĄDKOWE
1. Uczestnicy oraz kadra zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także postanowień wynikających z
Obietnicy Zucha, Prawa Harcerskiego, Kodeksu Instruktorskiego.
2. Na terenie zlotu obowiązuje cisza nocna w godz. 23:00 – 07:00.
3. Na terenie zlotu zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, palenie artykułów tytoniowych (dotyczy także papierosów
elektronicznych), zażywanie substancji odurzających i psychoaktywnych.
4. Uczestników obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się od
swojego patrolu, bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania
zgody osoby odpowiedzialnej za dany patrol.
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5. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz używania ognia, rozpalania ognisk
poza miejscem do tego przeznaczonym, po uprzednim uzyskaniu
zgody organizatorów.
6. Niedozwolone jest przebywanie w wodzie, zażywanie kąpieli w miejscach do tego nie przeznaczonych i bez opieki ratowników wodnych
zlotu.
7. Zakazane jest posługiwanie się przedmiotami niebezpiecznymi, mogącymi spowodować zagrożenie zdrowia, bądź życia uczestników i kadry.
8. Podczas zlotu zabronione jest posiadanie i posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi i wybuchowymi.
9. Uczestnicy i kadra biorący udział w zlocie poprzez dokonanie zgłoszenia potwierdzają zapoznanie się oraz zobowiązują się do stosowania
postanowień wynikających z niniejszego regulaminu.
10. W przypadku niestosowania się postanowień regulaminu może nastąpić dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu. Dyskwalifikacja jest równoznaczna z wykluczeniem ze zlotu i utratą praw do wszelkich świadczeń.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu uczestnicy będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji
regulaminu.

VII. 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
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Opisy tras

TRASA ZUCHOWA
Podczas tegorocznego zlotu zuchy na całodniowej trasie zmierzą się ze złym „Żywiołakiem”. Porwał on naszą Matkę Naturę i jeżeli jej nie pomożemy,
to nie ujrzymy już więcej kwiatów i roślin. Niestety nie jest to proste zadanie. „Żywiołak” włada wszystkimi żywiołami, więc żeby go pokonać i my musimy posiąść nad nimi władzę. Inaczej nie damy rady! Na zajęciach odwiedzą nas stworzenia, które są ekspertami od żywiołów. Flora zapozna nas z żywiołem ziemi, Zefir z powietrzem, Iskierka z ogniem, a Nimfa z wodą. Przez cały dzień będziemy przygotowywać się do ostatecznego starcia, odwiedzając wysłanników, którzy przekazywać nam będą tajemna wiedzę. Nie będzie łatwo, ale równocześnie zadbamy o świetną zabawę.
Czy uda nam się pokonać „Żywiołaka” i uwolnić Matkę Naturę? Wierzymy, że nasze ochocze zuchy dadzą radę! W końcu kto inny miałby ocalić świat?

TRASA HACRERSKA
Wszystko się zmieniło. Świat nie jest już spokojny tak jak dawniej. Cztery żywioły współzawodniczą ze sobą. Naród Ognia, Plemię Wody, Nomadowie
Powietrza oraz Królestwo Ziemi dążą do zdobycia jak największej władzy nad krainą Avatara.
Każdy patrol wcieli się w jeden z żywiołów i wraz ze swoimi pobratymcami musi zaprowadzić swój żywioł do potęgi, poprzez rozbudowanie na specjalnej planszy swojego królestwa.
Harcerze- jesteście gotowi na prawdziwe wyzwanie?
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Opisy tras

TRASA STARSZOHACRERSKA

TRASA INSTRUKTORSKA
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Organizatorzy zlotu

Komendantka zlotu:
phm. Monika Bajkowska
Kwatermistrz zlotu:
pwd. Jan Śmiechowski
Program:
pwd. Mateusz Kowalczyk
Biuro zlotu:
ćwik Filip Skura
Trasa zuchowa:
sam. Weronika Zych
Trasa harcerska:
pwd. Piotr Michalak
Trasa starszoharcerska:
ćwik Krzysztof Kiersnowski
Trasa instruktorska:
phm. Piotr Piskorski
Promocja:
och. Zoﬁa Majcherek

sam. Joanna Łokieć
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Pokłosie Zjazdu
Po dziesiąte abstynencja?

Jak pewnie wielu z was się domyśla, chcę napisać co nieco o zmianie
przez Zjazd ZHP dziesiątego punktu Prawa Harcerskiego. Dla tych, co
jeszcze nie wiedzą (chociaż pewnie takich nie ma), albo dla tych, co
zapomnieli, poprzednio punkt brzmiał „ Harcerz jest czysty w myśli
mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych”.
Po zmianie brzmi on „ Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli,
mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów”. Zdania co do tej zmiany
są podzielone i to akurat było wiadomo. Ja uważam, że to zmiana na plus,
bo nie będę wreszcie musiał oszukiwać harcerzy, że nie nigdy nie piję
alkoholu. Nie będę musiał im ściemniać, że gdy na weselu wszyscy piją
szampana, to ja mam w kieliszku sok
jabłkowy. Oczywiście nie dopuszczam
sytuacji, w której ktoś spożywa alkohol
na wyjeździe harcerskim mając pod
opieką dzieci, to jest zachowanie karygodne i zawsze musi być piętnowane.
Wszystko trzeba robić z umiarem, więc jeśli spożywamy alkohol robiąc
to z „głową”, to mamy do tego pełne prawo. Dlatego uważam, że powinniśmy mówić harcerzom, że nie można go nadużywać i jest on
tylko da osób pełnoletnich. Zamiast bycia hipokrytami (jak do tej pory
zmuszał nas do tego Związek), lepiej bądźmy edukatorami.
Zwrot że „… jest czysty w myśli mowie i uczynkach” jest na tyle aktualny i uniwersalny, że dobrze uczynił zjazd zostawiając go w niezmienionej formie.

Sztandary Hufca (14)
Sztandar Szczepu 247 Warszawskich Drużyn Harcerskich
im. dr Tytusa Chałubińskiego (starszoharcerski)
1. DANE HISTORYCZNE
Szczep został powołany rozkazem z dnia 20 stycznia 1968 roku. Sztandar wręczono razem z nadaniem imienia w dniu 26 stycznia 1975
roku. Brak danych na temat fundatorów sztandaru. Funkcję komendanta szczepu podczas wręczenia sztandaru i nadania imienia pełnił
phm/hm Wiesław Rąbalski.

2. DANE TECHNICZNE
Płachta o wymiarach 97 x 97 cm, obszyta z trzech stron srebrnymi
frędzlami.
Technika: haft chorągiewny, haft wypukły, haft bajorkami.
Aplikacja tworzywo: ryps, tafta, nici metalizowane, nici z włókna syntetycznego, frędzle metalowe, nici bawełniane.
Brak danych na temat drzewca i nasady.
Treść na sztandarze:
Strona prawa - rewers: płachta w kolorze czerwonym, pośrodku haftowany srebrny orzeł bez korony, nad nim napis w półkolu: „Związek
Harcerstwa Polskiego”, pod nim napis prostopadły do drzewca:
„Hufiec Praga Południe”.
Strona lewa - awers: płachta w kolorze zielonym, pośrodku haftowany
srebrny krzyż harcerski ze złotą lilijką, nad nim napis: „Szczep 247
WDH”, pod nim w półkolu: „im. dr. Tytusa Chałubińskiego”.

Na końcu „…jest wolny od nałogów” i to jest sformułowanie wieloznaczne, ilu ludzi, tyle interpretacji. Co jest nałogiem a co nim nie jest,
kiedy stwierdzić, czy to już nałóg, co to znaczy być od nich wolnym?
Czy jest jakaś różnica od ulegania nałogowi a bycia od czegoś uzależnionym? Czy jeśli ktoś pali paczkę papierosów dziennie, to jest uzależniony, a ten, który pali paczkę w dwa dni, nie jest? Czy jeśli co miesiąc
wydaję 1/3 wypłaty na ubrania, to jestem nałogowcem czy nie? Czy
osoba grająca w gry przez 20 godzin w weekend uległa nałogowi a ta,
która gra codziennie po 2 godziny, nie?
Widzicie - trudno odpowiedzieć na te pytania i trudno stwierdzić, czy
zapis o byciu wolnym od nałogów jest właściwy. Ja bym napisał „jest
wolny od nałogów i uzależnień”, bo to de facto uzależnienia są groźniejsze. Myślę, że drużynowi mogą mieć spory problem z właściwą
interpretacją tej części dziesiątego punktu i nie wszyscy będą wiedzieli,
jak mają go interpretować.
I jeszcze uwaga na marginesie. Szkoda, że zjazd nie wprowadził alternatywnej roty Przyrzeczenia - to też jest konieczna zmiana. Powoli
i nieśmiało wieje w naszej organizacji wiatr odnowy, i to akurat jest
dobry znak. Mam nadzieję, że wiać nie przestanie i obrady kolejnych
zjazdów będą równie ciekawe i udane.

phm. Jan Korkosz „Hebel”

3. UŻYTKOWANIE
Sztandar nie jest używany. Przekazany do Muzeum Harcerstwa przez
Komendę Hufca ZHP Warszawa Praga Południe im. 1WDP "Tadeusza
Kościuszki", Sztandar zewidencjonowany w Muzeum Harcerstwa
pod numerem inwentarza MH/154/ZG. Przechowywany jest
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
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Ratownik radzi i uczy
Pierwsza pomoc w urazach

Stabilizacja kręgosłupa po urazach
Nie zaleca się rutynowego zakładania kołnierza ortopedycznego przez
osoby udzielające pierwszej pomocy. W przypadku podejrzenia urazu
kręgosłupa szyjnego należy ręcznie stabilizować głowę, ograniczając
ruchy aż do przybycia doświadczonej pomocy medycznej.

Kontrola krwawienia
Jeśli to możliwe, należy zastosować bezpośredni ucisk na miejsce
krwawiące przy użyciu opatrunku lub bez niego. Nie należy podejmować prób tamowania znacznego krwawienia zewnętrznego poprzez
ucisk obszaru bliżej serca do miejsca krwawiącego czy też przez unoszenie kończyny. Jednakże, w przypadku niewielkiego krwawienia lub
krwawienia zamkniętego w obrębie kończyn, może być korzystne
miejscowe schłodzenie miejsca krwawienia z dodatkowym uciskiem
lub bez.
Użycie opaski uciskowej
Jeśli bezpośredni ucisk nie tamuje silnego krwawienia zewnętrznego
w obrębie kończyny należy użyć opaski uciskowej. W celu bezpiecznego i skutecznego zastosowania opaski uciskowej potrzebne jest
odpowiednie przeszkolenie.

Rozpoznanie wstrząśnienia mózgu
Mimo że system oceny wstrząśnienia mózgu pomógł-by osobom
udzielającym pierwszej pomocy w jego rozpoznaniu, nie ma jednak w
obecnej praktyce prostego, walidowanego narzędzia tego typu. Ocenę
osoby z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu powinien przeprowadzić
personel medyczny.
Chłodzenie oparzeń
Oparzenia termiczne należy jak najszybciej aktywnie chłodzić wodą
przez co najmniej 10 minut (zalecane 15-20).

Stosowanie wyciągu przy złamaniach z przemieszczeniem
Nie należy stosować wyciągu w przypadku złamań kości długich
z przemieszczeniem. Należy zabezpieczyć uszkodzoną kończynę poprzez unieruchomienie w szynie. Wyciąg w przypadku złamań powinny wykonywać tylko osoby przeszkolone w zakresie tej procedury.
Złamanie kończyny
Nie jesteśmy w stanie w wielu przypadkach stwierdzić jakiego rodzaju
jest uraz, jeżeli podejrzewamy złamanie musimy unieruchomić najlepiej w pozycji zastanej poprzez użycie wszelkiego rodzaju dostępnych
unieruchomień lub w przypadku braku kończynę górną
przywiązać do ciała, zrobić temblak a kończynę dolną zgodnie
z zasadą zdrową do chorej.
Złamania otwarte
Należy zabezpieczyć wystającą część kości opatrunkiem jałowym, nie
próbować na siłę wciskać kości z powrotem pod skórę. Po nałożeniu
gazika należy unieruchomić kość „na studzienkę” i w dalszych czynnościach unieruchomić jak złamanie.
Pierwsza pomoc w otwartych ranach klatki piersiowej
Otwartą ranę klatki piersiowej należy pozostawić bez opatrunku
(swobodny kontakt ze środowiskiem zewnętrznym) lub założyć opatrunek nieokluzyjny, jeśli potrzeba. Należy kontrolować miejscowe
krwawienie poprzez ucisk bezpośredni.

Opatrunek na oparzenie
Po okresie chłodzenia oparzenia powinny być zabezpieczone luźnym,
jałowym opatrunkiem.
Wybicie zęba
Jeśli ząb nie może być natychmiast reimplantowany, należy go przechować w zbilansowanym roztworze soli. Jeśli nie jest on dostępny,
pełnego mleka lub soli fizjologicznej i skierować poszkodowanego jak
najszybciej na konsultację stomatologiczną.
Uraz oka spowodowany substancją chemiczną
W przypadku urazu oka spowodowanego działaniem substancji chemicznej należy jak najszybciej przepłukać oko ciągłym strumieniem
czystej wody w dużej objętości (lać od nosa w stronę ucha), a następnie skierować poszkodowanego na konsultację specjalistyczną.
Przy tworzeniu materiału zostały wykorzystane materiały z wytycznych ERC 2015.

phm. Rafał Molasy
Ratownik Medyczny – Warszawskie Pogotowie Ratunkowe
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Wyjęte z Lamusa

Poniższy tekst znalazłem na naszym niefunkcjonującym aktualnie
Instruktorskim blogu na stronie hufca. Tekst autorstwa Oli Wojciechowskiej opowiada o wizerunku harcerstwa i jest na tyle interesujący,
że warto go przypomnieć raz jeszcze, tym razem na łamach "Praskiego
Świerszcza". Po przeczytaniu zastanówcie się i spróbujcie odpowiedzieć na pytanie - czy zmieniło się coś po pięciu latach?
Jacek Czajka

Harcerstwo, czyli stereotypy
Jaki jest dziś wizerunek harcerstwa? Co społeczeństwo o nas myśli?
Opinie są skrajne. Niektórzy ludzie uważają harcerstwo za dziecinną
zabawę. Nazywają harcerzy „cnotkami”, bo nie piją i nie palą, czyli
w ich mniemaniu nie są już „fajni”. Śmiejąc się powtarzają „jedenasty
punkt prawa harcerskiego”: „Harcerz pije i pali, tak żeby go nie złapali”.
Przed rajdem wędrowniczym „Czarny Szlak” jednym z zadań było
przeprowadzenie rozmowy na temat harcerstwa, dlatego porozmawiałam nie tylko z moją drużyną, ale również z różnymi ludźmi z mojego otoczenia. Było to dość ciekawe, bo także dowiedziałam się sporo
o tym, jak postrzegają mnie jako harcerkę moi przyjaciele i znajomi.
Zdziwił mnie fakt, że nie spotkałam się z pośrednimi odpowiedziami.
Ludzie albo uważają, że harcerstwo jest genialne, albo zupełnie odwrotnie. Próbowałam doszukać się jakiejś reguły, związku między
ludźmi, którzy myślą podobnie. Nie udało się jednak takowej odnaleźć.
Nie jest tak, że bogaci ludzie bądź osoby uboższe źle widzą działalność
harcerską. Nie ma na to też wpływu to, czy ktoś ma przyjaciół wśród
harcerzy lub ktoś w rodzinie jest członkiem organizacji.
Wiele osób dziwi się, jak można wytrzymać miesiąc w środku lasu bez
zasięgu, bez facebooka, budując sobie samemu pryczę i nie myjąc się
w ciepłej wodzie. Postrzegają harcerzy jako dziwaków, leśnych zielonych ludzi z dziwnymi upodobaniami. Dziwnymi, czyli niezrozumiałymi, a więc i nielubianymi. Szczególnie w wieku gimnazjalnym trudno
jest przyznać się do przynależności do ZHP, ponieważ jest się automatycznie wyśmianym i odrzuconym. Tak przynajmniej wspominają
czasy gimnazjum znajomi harcerze. A jak z licealistami? Nie jest lepiej.
Może nie harcerze nie są wyśmiewani wprost, ale pojawia się tu jeszcze większe zdziwienie - jak można wytrzymać bez cywilizacji? U studentów jest ponoć nieco lepiej. Nie śmieją się już, a nawet z chęcią
słuchają różnych opowieści z rajdów i zbiórek.
„Idzie banda zielonych z flagą na kiju i śpiewa leśne piosenki”- tak mówi moja znajoma o harcerzach biorących udział w grach terenowych.
Denerwują ją nasze zachowania. Sama jest ratowniczką medyczną
i miała z harcerzami do czynienia w czasie różnych akcji, więc nie
można też powiedzieć, że opinię o nich ma bezpodstawną. „Ani razu
współpraca z harcerzami nie była udana, a nie było to raz czy dwa.
Wiele razy obstawialiśmy wspólnie z nimi różne eventy i już się przekonałam, że nie można na nich polegać”. Smutne.
Moja inna znajoma, z którą mam świetny kontakt, na moje pytanie, co
myśli o harcerzach, nieco się zmieszała, ale doczekałam się w końcu
szczerej odpowiedzi, która brzmiała mniej więcej tak- „Przerażają
mnie. Są dziwni… nie lubię ich”.
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Często spotykam się z poglądem, że w harcerstwie są „lamy i niezaradne sieroty”. Jak się okazało, łatwo jest zmienić trochę tę opinię. Wystarczy zapytać takiego drwiącego delikwenta, czy sam potrafiłby postawić namiot czy zbudować własne łóżko. Jak to określił kolega z drużyny: „Z reguły wtedy nie wdają się w dalszą dyskusję i są nieco zbici
z tropu”.
Jednak w większości przypadków spotykam się z pozytywnym odbiorem faktu, że jestem harcerką. Większość pytanych o opinię osób
z mojej szkoły mówiła o ZHP jak najlepiej. „Harcerstwo uczy szlachetnych wartości, pomocy innym i przetrwania” - tak określiła to Natalia,
która sama nigdy harcerką nie była, ale przypadkiem pojechała kiedyś
na kilka dni obozu, który bardzo dobrze wspomina. Ludzie podziwiają
nas za zapał, zainteresowania i hobby, że mamy coś, co nas interesuje
i kultywujemy się w tym. Kontynuowanie tradycji również jest zauważane i pozytywnie odbierane przez „cywili”.
Nasuwa się pytanie, na które już częściowo została udzielona odpowiedź: co wpływa na konkretny sposób postrzegania harcerzy? Zauważyłam, że im ktoś więcej widzi harcerzy przy różnych akcjach, tym
ma o nas lepsze zdanie. Nie mówię tu o sprzedawaniu zniczy i staniu
na kasach, ale o akcjach stworzonych z myślą o społeczeństwie. Ania,
obok której działa bardzo dobrze prosperująca drużyna, ma o harcerstwie bardzo dobrą opinię, ponieważ harcerze organizują różne wydarzenia w ratuszu, festyn na dzień dziecka, uczestniczą w ważnych
świętach, pomagają m.in. organizując drogę krzyżową dla parafian.
Nie wszystkie akcje jednak są mile widziane. Często ludzie reagują
bardzo negatywnie na akcje w sklepach, bo „harcerze nie umieją pakować zakupów”. Ludzie też zazwyczaj nie wiedzą, na jaki cel zbierane są
pieniądze i jest to widziane jako wyłudzanie pieniędzy.
Zgodnie w drużynie doszliśmy do wniosku, że najbardziej negatywnie
na opinię Związku wpływa ogólna niewiedza. Ludzie nie mają pojęcia,
czym ZHP się zajmuje i jak działa. Cały czas myślą stereotypami: harcerz się nie myje, przeprowadza staruszki przez jezdnię, modli się do
szyszek, i ratuje żuczki. Same stereotypy.
Drugim, najważniejszym zaraz po niewiedzy czynnikiem, składającym
się na opinię o harcerstwie, jest brak zrozumienia. Nasz Związek jest
zbiorowiskiem dość specyficznych ludzi i niektóre nasze zachowania
mogą w oczach innych wyglądać „dziwnie”, jak to najczęściej określają. Harcerz nie potrzebuje ławki, żeby usiąść. Gdy mu zimno, nie ma
oporów przez pląsaniem na przystanku autobusowym. Gdy ma problem, pyta - potrafi podejść do przechodnia i zarzucić go pytaniami
potrzebnymi do ankiety. Generalnie jest bardzo otwarty na ludzi, co
jest w XXI wieku rzadko spotykaną cechą.
Bardzo duże znaczenie mają dawne doświadczenia. Parę znanych mi
osób nie lubi harcerzy, bo kiedyś byli w ZHP i mieli fatalnych drużynowych. Ludzie, którzy mają miłe wspomnienia ze swoim niekiedy bardzo krótkim z różnych przyczyn stażem w ZHP, wyrażają się o harcerstwie pozytywnie. Uważajmy więc, komu pozwalamy prowadzić drużynę, bo niekoniecznie wpłynie to dobrze dla szczepu ani szeroko
rozumianego środowiska.
Nasuwa się pytanie, co i w jaki sposób zmienić, żeby było lepiej, a zarazem, jakiego wizerunku harcerstwa oczekujemy za 10 lat? Wszyscy
chcieliby, aby harcerstwo było jak najlepiej postrzegane i zrzeszało jak
największą liczbę osób. Słyszałam wiele głosów za potrzebą zmienienia metodyki starszoharcerskiej, bo w wieku gimnazjalnym dzieciaki
zazwyczaj odchodzą, więc najwyraźniej ZHP nie wychodzi naprzeciw
ich oczekiwaniom. Trzeba się też dobrze reklamować. Może trzeba
pomyśleć, co my – harcerze - możemy zrobić, aby nasz Związek był
lepiej widziany w oczach innych. Harcerstwo, szczególnie pion wędrowniczy, wymaga od nas służby, czemu więc tej służby nie widać
wśród ludzi? Działamy, przecież robimy dość dużo ciekawych rzeczy,
ale nie widać, że robią to harcerze. W mundurze niewygodnie - fakt,
ale przecież można w inny sposób zaznaczyć przynależność do ZHP.
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Może nie należy się skupiać tylko nad tym, jak przyciągnąć nowe osoby i zmienić wizerunek wśród cywili, ale też popracować nad wizerunkiem wśród samych harcerzy. Po rozmowach z wieloma osobami
z różnych hufców dowiedziałam się, że bardzo często ich komendy są
niezorganizowane, zniechęcające czy leniwe. Ludzie chcący otworzyć
lub zamknąć stopnie muszą miesiącami czekać na zebranie się kapituły, a gdy potrzebne są jakieś papiery, trzeba się przypominać instruktorom kilka razy dziennie. Tak jak napisałam, są również drużynowi, którzy nie wiadomo czemu powadzą jednostki, ich zbiórki są nieatrakcyjne lub małoharcerskie i przez to dzieciaki odchodzą z harcerstwa.
Trudno się potem dziwić, że opinie na temat ZHP są negatywne. Często też doświadczeni instruktorzy mają problem z zaakceptowaniem
nowych metod wychowania i pomysłów. Może czasem warto wprowadzić do pracy środowisk coś nowatorskiego, przecież na tym właśnie polega postęp i rozwój.
W mojej drużynie dzięki tej dyskusji podjęliśmy decyzję, aby zacząć
działać nie tylko na rzecz naszych dzieciaków, ale również dla szkoły,
której dyrekcja nie za bardzo za nami przepada. Może po zorganizowaniu dnia dziecka lub dzielnicowego festynu na rozpoczęcie lata
dyrekcja spojrzy na nas łaskawszym okiem? Może jakaś gra miejska
organizowana przez harcerzy spowoduje, że gimnazjaliści pomyślą, że
harcerstwo nie jest dziecinną zabawą?
Chcielibyśmy, aby ludzie za kilka lat nie myśleli już o nas stereotypowo.
Harcerstwo w oczach społeczeństwa musi wreszcie wyjść poza ramy
opisane słowami „leśne brudasy” i stać się dobrze prosperującą organizacją zrzeszającą osoby aktywne, kochające zarówno przyrodę,
jak i ludzi.

Aleksandra Wojciechowska
296 GWDH „Mich”

Uroczystość zgromadziła blisko 70 uczestników. Wśród przybyłych
zaproszonych gości byli m.in.: hm. Włodzimierz Paszyński - zastępca
prezydenta m.st. Warszawy, hm. prof. Grzegorz Nowik - od 2016 r.
przewodniczący ZHR, hm. Andrzej Borodzik - przewodniczący ZHP
w latach 2005-2007, hm. Marian Raczyński - komendant chorągwi
w latach 1965-1969, hm. Julian Kędzierski - komendant chorągwi w
latach 1969-1973 oraz wielu innych zasłużonych dla Chorągwi Stołecznej instruktorów, w tym nasz honorowy komendant hufca hm.
Stefan Romanowski. Na spotkanie przybyła również komendantka
chorągwi hm. Paulina Gajownik.
Podczas konferencji został zaprezentowany dorobek naszej chorągwi
z okresu minionych 50 lat. Spotkanie było świetną okazją poznania
i wysłuchania instruktorów, którzy tworzyli stołeczne harcerstwo
i mieli wpływ na jego obecny kształt. Podczas wystąpień mówiono nie
tylko o idei przyjęcia imienia przez chorągiew, ale także o przyjęciach
imion przez stołeczne hufce, w tym
również i o naszym. Spotkanie uzmysłowiło zebranym, jak bardzo ważna
jest pamięć o historii.
Na koniec wszyscy uczestnicy odśpiewali 200-lat hm. Michałowi Najgrakowskiemu, który za dwa dni
ukończy 90 lat życia. Druh Michał,
aktualnie instruktor Chorągwi Wielkopolskiej, przez trzydzieści lat był
instruktorem naszego hufca, pełniąc
w nim różne funkcje, prowadząc
obozy i kursy.
Spotkanie zakończyło się złożeniem kwiatów pod pomnikami Małego
Powstańca oraz Warszawskiej Nike.

hm. Jacek Czajka

Konferencja instruktorska
„Ocalić od zapomnienia”
27 maja 2017 roku w Stołecznym
Centrum Edukacji Kulturalnej przy
ul. Jezuickiej 4 odbyła się konferencja instruktorska „Ocalić od zapomnienia”.
Konferencję zorganizowała w ramach obchodów 50-lecia przyjęcia
przez chorągiew imienia Bohaterów Warszawy, Chorągwiana Komisja Historyczna pod przewodnictwem hm. Barbary Prószyńskiej,
komendantki chorągwi w latach
1974-1981. Konferencję prowadził
hm. Adam Czetwertyński.
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Kącik Kulinarny

Pudding z nasion CHIA - z musem truskawkowym :)
Ostatnio bardzo popularny stał sie dietetyczny pudding z nasion chia.
Sama osobiście sie w nim zakochałam od razu po pierwszy razie gdy
go zjadłam. Z tej racji postanowiłam przekazać Wam (moim kochanym czytelnikom) przerobiony przeze mnie przepis. To na prawdę nie
jest trudne!
Składniki - na 3 deserki:
•
600 ml mleka kokosowego
•
300 ml mleka krowiego
•
9 łyżek nasion chia
•
3 łyżki syropu klonowego lub miodu - zależy jaka słodycz Cię
interesuje.

- Mus truskawkowy! -

Składniki:
500 g truskawek (świeżych lub mrożonych)
1 łyżka syropu klonowego
3 krople cytryny

•
•
•

Wykonanie:
Truskawki umieść w misce (jeśli używasz tych mrożonych, wyjmij je
z zamrażalki na 15 min przed). Następnie dodaj syrop oraz cytrynę.
Chwyć blender w rękę i rozejrzyj wszystko na gładką masę!
Przekładamy mus na gotowe chia, zdobimy listkiem świeżej mięty
i cieszymy się pyszną chwilą.
Uwierz mi to jest najlepszy deser jaki jadłam! :)

Dodatkowo przygotuj wybrane pucharki

Wykonanie masy:
Mleka wlewany do większej miseczki. Mieszamy. Dosypujemy nasiona
i za pomocą trzepaczką do jajek mieszamy wszystko przez około
2 min. Energicznie, ale tak żeby nic sie nie wylało. Dodajemy syrop
klonowy (lub miód), mieszamy raz jeszcze - tym razem krócej. Przelewamy do przygotowanych szklaneczek, pucharków i odstawiamy do
lodówki na okres około 8h lub do zgęstnienia przygotowanej masy. Na
pewno zauważysz kiedy będzie gotowe! :)

Smacznego!
pwd. Katarzyna Mamak HO
#MadyKatty

Dla ciekawych:
22.06.2017 roku o godzinie 20:00 w 10 odcinku ZHP Dobry Wieczór
będę gotować na żywo "Obozowe Przysmaki". Zapraszam serdecznie!
Bądźmy razem na www.youtube.com/ZHP360
Do zobaczenia!
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Kącik Poezji
Elżbieta Czajka

Urodzona w Józefówku k / Radomia w 1961
roku. Od 35 lat mieszka i pracuje w Warszawie. Poetka, animatorka kultury, wolontariuszka. Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki
Stosowanej i Zarządzania przy PAN w Warszawie. Należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Warszawski II i Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”.
Wydała wiersze dla dorosłych „Odcienie
uczuć” i wiersze dla najmłodszych
„Wierszowanki dla dzieci małych i dużych”(sfinansowana przez Fundację PKO BP
SA) oraz "Rymowanki Warszawianki" (sfinansowana przez Firmę KR Group). Poza
tym jej wiersze znajdują się w czternastu antologiach i wydaniach pokonkursowych. Z jej
pomysłu, i z udziałem dziewiętnastu współautorów, została wydana antologia „Ostatni
Świadkowie” – wspomnienia i wiersze o II
wojnie światowej (Wydawnictwo Księży Młyn
z Łodzi). W próbach różnych form literackich
(sonet, limeryk, lepiej, palindrom), jej utwory
są zauważane przez odbiorców.
Od siedmiu lat organizuje spotkania poetycko
– muzyczne w Domu Kultury „Wygoda” . Wyróżniona przez władze Dzielnicy Warszawa
Rembertów dyplomem uznania za społeczną
działalność artystyczną i literacką na
rzecz dzielnicy.
Uczestniczyła w III i IV Międzynarodowych
Zlotach Poetów Polskiego Rodowodu w Wilnie.Wielokrotna uczestniczka biegów Powstania Warszawskiego, Konstytucji 3-go Maja,
Niepodległości i innych.
W latach nauki w V Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta należała do 44
Radomskiej Artystycznej Drużyny Harcerskiej.
M.in. brała udział w Harcerskich Festiwalach
Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach odnosząc sukcesy w konkursach teatralnych.

Wiersze dla zuchów

Gdzie szukam wierszy

Byłam królową

Pierwszy znalazłam na spacerze.
Drugi po kraksie na rowerze.
Trzeci... był w aucie czy tramwaju.
Czwarty w podróży po naszym kraju.
Dwa wystawały z piaskownicy
a pięć na amen spało w piwnicy.
Dziesięć leżało sobie na trawie.
To prawda. Cała! Nie? Ale prawie...
Jakie są wiersze? Każdy jest inny.
Jeden dorosły, drugi dziecinny.
A inspiracją – ludzie, zwierzęta,
ptaki i kwiatki. Trudno spamiętać.
Każdy piszący ma sekret w głowie.
Szczegółów raczej ci nie dopowie.
Lecz...można kupić wiersze gotowe
od tych , co lubią bawić się słowem.

Byłam królową w Królewskim Zamku
z berłem, z koroną, z paczką sezamków.
I częstowałam swoich podwładnych
nie patrząc przy tym brzydki, czy ładny.
Nie wyróżniałam niskich, wysokich
ani pań ślicznych, co mają loki.
Nie uważałam ładnie ubranych
i nie ganiłam skromnie odzianych.
Sponsor zakupił mi pantofelki
i suknię długą - Królowej Elki.
Korona z tłumu mnie wyróżniała.
Berło królowi wnet przekazałam.
Królową można być w każdej chwili.
Zabawą życie ludziom umilić.
I sobie także, przyjmując role.
Masz wtedy wielkie popisu pole.

O zwyczajnych mrówkach

Lis i człowiek

Pracowite mrówki wcześnie rano wstają.
Biorą się do pracy nic nie zakładając
Nie ma w założeniach wariantu pogoda:
czy słońce przypiecze, czy zmoczy je woda.
Nie zmieniają co dzień ubranek na nowe.
Prawie całe gołe, ale do pracy gotowe.
Dźwigają na sobie największe ciężary.
Nie chwytają siebie za uszy , za bary.
Złapią, prawie w locie coś do pokrzepienia
i pracują dalej do dnia zakończenia.
Biegają z budulcem w jedną, drugą stronę.
Nie są przemęczone ani przepocone.
Wnet wybudowały z igieł domek duży.
Będzie im i dzieciom długo domek służył.
Morał z opowieści? Tylko ciężka praca
rozum uszlachetnia i życie wzbogaca

Na skraju wioski, pod ciemnym borem
mieszkał dziadunio z tłustym gąsiorem
A w mrocznym lesie, gdzie stare dęby,
lis na gęsiora ostrzył swe zęby.
Chciał uśpić czujność starszego pana
i gęś udusić wczesnego rana
Gospodarz nie był od lisa głupszy
i choć nieduży i nieco chudszy
zastawił cichcem przy drzwiach pułapkę
taką malutką, na jedną łapkę.
I złapał lisa lisim fortelem wyprawił skórkę już na niedzielę.
Ta historyjka jest ku przestrodze,
że chytrość może nam dopiec srodze.
Kiedy po cudze wyciągasz łapkę
możesz wpaść w całkiem przykrą pułapkę.

O Syrence
Gdy syrenkę widzisz, czy wiesz, że to Krysia?
Która dzieckiem będąc tuliła też misia?
Miała proste sukienki, w groszki i bławatki.
I lubiła na łące zrywać polne kwiatki.
Miała dwa warkocze, w nie wplecione
wstążki.
Bawiła się z dziećmi i czytała książki.
Aż urosła z czasem na pannę Krystynę.
Dostała miecz, tarczę i dorodną minę.
Profesor ją dostrzegła. W brązie zatrzymała.
Dla nas Krystyna jest wielka... a kiedyś była
mała.
A czy wiesz, że Krystyna piosenki, wiersze
pisała?
A w Powstaniu Warszawskim życie swoje
oddała?
Była szarą harcerką, sanitariuszką młodą.
Nadal najdzielniej trzyma straż nad wiślaną wodą.

O moim psie “Amisie”
Mam psa... I ciągle zapominam jaka to rasa.
Język wysunięty, ale nim nic nie miele.
A ogólnie wygląda jak łaciate cielę.
Nie jest szorstkowłosy ani trochę kudłaty.
Cruella zrobiłaby z jego skóry szaty!
Naturanie zakłada czarne okulary.
Nie jest już szczeniakiem ani nie jest za
stary.
Uszy u niego niewielkie, miękkie falbanki.
Lubią go wszystkie dzieci. Ma dwie nowe
fanki.
A ogonem merda, cieszy się bezustannie.
Nawet przy kąpieli, którą bierze w wannie.
Mój pies jest średniowysoki, przesympatyczny,
bardzo, bardzo towarzyski I naprawdę
śliczny.
Niezwykła rasa...
To jakiego ja mam psa?

Od bardzo wielu lat emocjonalnie związana z
Hufcem ZHP Warszawa Praga Południe. Często służyła pomocą w imprezach i życiu hufca, oraz w pracy Harcerskiego Teatru „Paradox”.
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?

Praktyki wakacyjne
Główna Kwatera ZHP po raz kolejny ogłasza ofertę praktyk wakacyjnych dla członków Związku Harcerstwa Polskiego! Zapraszamy osoby
pełnoletnie pragnące zdobyć cenne doświadczenie, nowe umiejętności i wiedzę na temat funkcjonowania największej organizacji wychowawczej w Polsce.
Oferta jest skierowana do członków ZHP powyżej 18 roku życia, szukających doświadczenia zawodowego i rozwoju ścieżki instruktorskiej. Praktyki wakacyjne trwają dwa tygodnie. Młodzi specjaliści mogą rozwijać się w obszarach tematycznych: komunikacja i promocja,
zarządzanie finansami, logistyka i administracja, administracja
i zarządzanie, zagranica, muzeum.
To wyjątkowe przeżycie jest w zasięgu Twojej ręki! Nie zwlekaj – zgłoś
się już dziś!

Harcbieg
Zapraszamy na dziesiątą edycję Harcbiegu, która odbędzie się 11
czerwca 2017 r. pod hasłem „Powitanie wakacji”. Dzięki Harcbiegowi w
ciągu ostatnich dziewięciu edycji uczestnicy przebiegli i przejechali
około 15.000 km.
Harcbieg łączy w sobie dwa ważne cele. Pierwszym z nich jest promocja aktywności i zachęcanie do dbania o swoje zdrowie. Drugim
celem jest pomoc potrzebującym, ponieważ poprzez uczestnictwo
dokładamy cegiełkę do kwoty, która zostanie w całości przekazana na
potrzeby potrzebujących dzieci. Od początku trwania wszyscy
uczestnicy zebrali już ponad 30 tys. zł, które zostało przekazane do
fundacji zajmujących się opieką naszych podopiecznych. Harcbieg to
wydarzenie, w którym można wziąć udział wszędzie, gdzie się akurat
będzie i o dowolnej godzinie. W najbliższej edycji zostały przewidziane: bieganie, jazda na rowerze oraz kilka dystansów
sprawiających dostępność tej imprezy niemal dla każdego. Uczestnicy
otrzymają jako pamiątkę swój własny, indywidualny numer startowy.

Czekamy na Twoją ankietę aplikacyjną pod adresem:
rekrutacja@zhp.pl do 1 czerwca 2017 roku.

Finał Festiwalu NS
13-06-2017 godz.15.50 tradycyjnie już w gmachu Ministerstwa Rozwoju, w sali ,,Pod Kopułą”, przy Placu Trzech Krzyży 3, odbędzie się
Finał 34 Przeglądu Działalności Artystycznej Drużyn NS.
Wstęp wolny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Namiestnictwo NS.

Opracował
hm. Jacek Czajka

http://www.harcbieg.zhp.pl/
https://www.facebook.com/harcbieg
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