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Usłyszeć jesień

No i cóż? Zimno? W szafach szukamy czapek, szalików, rękawiczek... Może jeszcze nie całkiem, jeszcze słońce walczy i odpędza chmury, ale jesień w każym bądź razie już widać, słychać i czuć. Daje o sobie znać coraz bardziej.
W lasach i parkach, na skwerach i w ogrodach przybywa żółtych i czerwonych liści. Grzyby – nieodłączny atrybut jesieni –
zasypały w tym roku leśny kobierzec i w niektórych miejscach można kosić! Poranne mgły snujące się niekiedy aż do
południa i rosa na szybach samochodów to również jesienne sygnały.
Uwaga! Przed nami liczne rajdy, wycieczki i wyjazdy. Nie siedźmy w domu. Weźmy w nich liczny udział. Ale pamiętajcie,
oprócz wypełniania na nich różnych harcerskich zadań koniecznie pospacerujcie po szeleszczących kolorowych liściach,
to naprawdę coś wyjątkowego. Zobaczycie, ile taki spacer sprawi Wam radochy.
A po co ja o tym wszystkim piszę? Przecież to tematy znane od zawsze. No właśnie, więc piszę po to, aby w Waszym
świecie nasyconym elektroniką i internetem, w tym sztucznym otaczającym Was świecie zwrócic uwagę na przyrodę
w „realu“. Warto ją zobaczyć, że istnieje i ma się dobrze. Że jest częścią nas samych. Że bez niej świat byłby do kitu!
Pamiętajcie również, że do kontaktu z przyrodą obliguje nas szósty punkt Prawa Harcerskiego: Harcerz miłuje przyrodę
i stara się ją poznać. W myśl tej zasady chciałbym, abyście wszystkimi zmysłami potrafili jesień posmakować, powąchać,
dotknąć ją i usłyszeć.

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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Święto Chorągwi Stołecznej
ZHP im. Bohaterów Warszawy
Jak co roku, pierwszego października w rocznicę odsłonięcia pomnika
Małego Powstańca, harcerze Chorągwi Stołecznej obchodzili swoje
święto.Tym razem święto było również inauguracją obchodów 50lecia nadania chorągwi imienia Bohaterów Warszawy.
Zuchy, harcerze i instruktorzy spotkali się w piękny,
słoneczny, niedzielny dzień
i wzięli udział w grze
"Śladami Powstania Warszawskiego". Do wyboru
było kilka wariantów gry
w każdej metodyce. Cele to
oczywiście
wychowanie
patriotyczne poprzez poznanie historii miasta, upamiętnienie walk powstańczych a także budowanie
tożsamości i wspólnoty chorągwianej. Do zdobycia i zrealizowania
była odznaka PTTK "Mały Powstaniec", sprawności zuchowe i harcerskie oraz miniprojekt starszoharcerski i wyczyn wędrowniczy.
O godz.15:00 na pl. Zamkowym odbyło się podsumowanie gry i integracja jej uczestników oraz gromad, drużyn i instruktorów nie biorących udziału w grze. O godz.16:00 odbył się apel a następnie uroczysty przemarsz pod pomnik Małego Powstańca i złożenie tam kwiatów. Święto zakończył wspólny krąg na pl. Zamkowym.

Krótka historia Pomnika małego Powstańca
Pomnik został zaprojektowany przez
Jerzego Jarnuszkiewicza już w roku
1946 ale realizacji doczekał się blisko
czterdziesci lat później. Powstał z inicjatywy harcerzy naszej chorągwii w ramach obchodów 15 rocznicy nadania jej
imienia. Autor nieodpłatnie ofiarował
harcerzom swój projekt. Pieniądze na
pokrycie kosztów prac związanych
z odlaniem i ustawieniem monumentu
(około 1 mln. złotych) zostały zebrane
przez harcerzy.

Odsłonięcie pomnika nastąpiło 1 października 1983 roku i przybrało
formę uroczystej zbiórki harcerskiej. Odsłonięcia dokonał harcerzpowstaniec warszawski Jerzy Świderski (w czasie powstania 14-letni
łącznik „Lubicz”, w batalionie „Gustaw” AK) w obecności setek harcerzy
z Warszawy i innych miast Polski, a także przedstawicieli władz oraz
mieszkańców stolicy. Wartę honorową przed pomnikiem zaciągnęli
rówieśnicy najmłodszych żołnierzy powstania warszawskiego. Rzeźba
z brązu przedstawia kilkuletniego chłopca w opadającym na czoło
niemieckim hełmie z orzełkiem i namalowaną biało-czerwoną opaską,
w za dużych butach i panterce oraz z pistoletem maszynowym przewieszonym przez ramię.
Na koniec warto wiedzieć, że podczas uroczystości odsłonięcia pomnika, Jerzemu Świderskiemu towarzyszył wspólnie z dh. Katarzyną
Wilczyńską ówczesny harcerz a dzisiejszy instruktor naszego hufca
hm. Krzysztof Rudziński.

Na Święcie Chorągwi nie zabrakło również naszego hufca. Reprezentowały go środowiska: 112 WGZ Kraina Fantastów, 112 WDH Czirokezi,
160 WDSH Silva, 288 WWDH Włóczykije oraz przedstawiciele kadry
szczepu 288 WDHiGZ.

Redakcja "Praskiego Świerszcza"
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Heblowanie
Do jednej bramki

Żyjemy w trudnych czasach, w czasach, gdzie coraz bardziej widoczne
są podziały. Na każdym kroku można znaleźć ludzi, którzy toczą ze
sobą walkę z różnych względów. A nasza władza wcale nie pomaga
zmienić tej sytuacji. Paradoks jest taki, że od jakiegoś czasu w naszym
hufcu jest odwrotnie. Jeszcze trzy lata temu głośno mówiłem, że więcej nas dzieli niż łączy, że nie tworzymy wspólnoty. Teraz coraz bardziej widać i czuć, że wszystkim nam chodzi o to samo, w głowach
wielu instruktorów w końcu dojrzała myśl, że przecież jesteśmy jednym hufcem, więc powinniśmy żyć w jedności. W głowach innych
instruktorów ta myśl dopiero kiełkuje, powoli, ale jednak nieśmiało ich
zwoje mózgowe wypuszczają intelektualne pąki niczym bazie kwitnące na wiosnę.

Sam o wiele mocniej niż kiedykolwiek czuję się częścią tego hufca.
Z dużą przyjemnością obserwuję zmianę wzajemnych zachowań.
Przykłady można mnożyć, fakt jest taki, że ludziom zaczęło się chcieć
być częścią hufca. Najbardziej cieszy widok młodej kadry, która licznie
i chętnie angażuje się w życie hufca. Niemała tutaj zasługa starszyzny.
Idealnym przykładem jest nasze namiestnictwo zuchowe tutaj ukłon
w kierunku namiestniczki i całej rady, bo robią naprawdę kawał dobrej
roboty. Na ostatniej zbiórce namiestnictwa były dwadzieścia dwie
osoby. Sądząc po relacjach uczestników oraz zdjęciach, bawili się
świetnie. Dobrze czują się we własnym gronie i chętnie angażują się
w życie namiestnictwa. Mamy sytuację, gdy nie ma podziałów, każdy
z młodych czuje autentyczne zainteresowanie i opiekę starszych instruktorów. Brawo! O to chodzi, tak właśnie powinno to działać. Dużo
czasu zajęło dojście do takiego stanu, jaki jest teraz, ale najważniejsze,
że się udało. Namiestnictwo zuchowe powinno podzielić się dobrymi
praktykami i pomóc innym dojść do takiego stanu, jaki jest u nich.
Wiadomo - nie da się pewnych zjawisk wyeliminować całkowicie
i dlatego czasami nadal miewam poczucie ograniczenia umysłowego
niektórych osób w naszym hufcu. Ale może „matrix ich więzi”, więc to
nie ich wina. Potwierdzeniem tego, że istnieje wspólnota w naszym
hufcu, jest zakończony właśnie zjazd hufca. Zjawiła się na nim duża
ilość młodych instruktorów, co w ostatnich latach wcale nie było takie
powszechne. Pokazaliśmy, że da się bez podziałów bez kłótni i konstruktywnie wyznaczać kierunki, którymi wszyscy chcemy podążać.

Nastąpiła wyraźna przemiana w zachowaniu, w myśleniu, w postrzeganiu rzeczywistości. Odnoszę wrażenie, że teraz większość z nas myśli na początku o innych, o hufcu, a dopiero na końcu o sobie. Mało
tego - dużo więcej osób skłonnych jest do kompromisów, poprawiła
się komunikacja między ludźmi. Wreszcie pewna grupa instruktorów,
która wcześniej była nieco na marginesie, zaczyna być traktowana
poważnie, a ludzie liczą się z ich zdaniem.
Zmierzamy w dobrym kierunku, sporo pracy w stan obecny włożyła
też komenda hufca. Dba ona o to, żebyśmy wszyscy grali do jednej
bramki. Sama też daje nam przykład, jak ta gra powinna wyglądać.
Najważniejsze teraz to nie zepsuć tego, co udało się wypracować.
A jeśli pokaże się ktoś, kto dokona jakiegoś rozłamu, nasza reakcja
musi być szybka i stanowcza. Nie może być miejsca na podziały i tworzenia harcerstwa A i harcerstwa B. Po nas przyjdą ci, którzy dopiero
uczą się bycia harcerzami, i to, czy przejmą po nas hufiec zjednoczony
i mówiący jednym głosem, zależy tylko od nas. Głęboko wierzę, że
tak właśnie będzie. Zaślepieni odzyskają wzrok, zacietrzewieni
odpuszczą, pyszni spokornieją. Takiego hufca chcę i jestem gotów taki
hufiec tworzyć.

phm. Jan Korkosz
komendant szczepu 160 WDHiGZ
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Szczep w sieci III -

Dobre rady druha ACz. (27)

Social Media

Wspólnota…

Media społecznościowe to internetowe aplikacje oparte na web 2.0,
czyli współuczestniczeniu w tworzeniu treści przez użytkowników
danego serwisu internetowego. Web 2.0 zakłada powstawanie społeczności wokół danych serwisów i powstanie serwisów opartych
wyłącznie na społeczności użytkowników. Za ludźmi poszedł drugi
sektor (biznes) skutecznie wykorzystujący możliwości portali do reklamy i budowania marki, a za nimi pojawił się wzorujący się na nim trzeci sektor (NGO). Dzisiaj mówi się, że jeśli nie ma cię w internecie, na
facebooku, to nie istniejesz, co nie jest do końca prawdą. Jednak nie da
się ukryć, że aktywność w internecie, a szczególnie aktywność młodych użytkowników, skupia się wokół portali społecznościowych.
Z drugiej strony uważam, że działając lokalnie w wąskim środowisku najczęściej w szkole, nasz marketing tak naprawdę opiera się na tzw.
marketingu szeptanym, czyli poleceniach. (Tu odniosę się do tego, że
niekoniecznie trzeba być na FB, by istnieć, znam artykuły na temat
rzemieślników, którzy nie inwestują czasu i pieniędzy w reklamę. Oni
mają pełne obłożenie tylko dzięki poleceniu). Skuteczny jest też ambient marketing, czyli niestandardowe akcje marketingowe, do których można zaliczyć rozstawienie obozu na korytarzu czy zjazdy na
linach na boisku.

Pamiętamy, cytujemy, powtarzamy przy różnych okazjach: „Hufiec
jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów…”. I drugi cytat:
„Hufiec tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych przez
budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn
i kręgów”. Tak, to pierwsze zdania paragrafu 33 Statutu ZHP.

Promując szczep, drużynę w mediach społecznościowych należy
stworzyć strategię odpowiadając sobie na pytania: jaka jest misja tego
działania, do kogo promocję kierujemy, jaka jest nasza sytuacja wyjściowa, ustalić mierzalne cele i na tej podstawie zdecydować o kanale
komunikacji oraz opracować harmonogram publikacji. Najpopularniejszym portalem jest Facebook. Pozwala on na publikację tekstów,
zdjęć, filmów, odnośników, dlatego często traktowany jest jako substytut strony internetowej (jednak strona w jakiejś formie istnieć powinna,
o czym pisałem w pierwszym artykule z serii) i jeżeli decydujemy się na
promocję przez SM, to na pewno z niego powinno się korzystać
(z resztą do kogo ja to piszę, kiedy strony na portalu ma hufiec, szczepy, część drużyn, a nawet zespoły instruktorskie). Stronę na Facebooku
można uzupełnić profilem na Instagramie - serwisie społecznościowym skupionym na publikacji fotografii i krótkich filmików. Zdjęcia
z Instagrama można automatycznie publikować na Facebooku, jednak
ma on minus, że nie można ustawić dla profilu kilku prowadzących go
osób i ustawiać poziomu dostępu dla nich.

Siedziałem na zjeździe hufca i w trakcie jego trwania ostatecznie musiałem stwierdzić: - Tylko część drużyn, gromad i kadry jest dziś i będzie w najbliższym czasie wspólnotą. Dwie grupy są poza hufcem i ja
szans na scalenie z nami (chyba mogę użyć tu liczby mnogiej) nie
widzę. Bowiem w zjeździe nie uczestniczyli instruktorzy Nieprzetartego Szlaku (kilkanaście osób reprezentował druh Namiestnik) oraz
przedstawiciele kręgu „Romanosów” (tu ani jednego delegata z kręgu
nie było).

Z Instagramem konkuruje Snapchat. Jest to komunikator stawiający
na prostotę i ulotność, gdzie użytkownicy głównie komunikują się za
pomocą zdjęć i filmików, ma on również opcje społecznościowe pod
postacią ogólnodostępnych stories - zdjęć i filmików znikających po
24 godzinach. Oprócz nich są portale z filmami YouTube i vimeo,
z kolekcjami pomysłów grafik tumbrl i pinterest, informacyjny twitter
i wiele więcej.
Powyższy artykuł, jest tylko wstępem do tematyki mediów społecznościowych. Z niego najbardziej warto wziąć sobie do serca akapit o strategii, bo czasem warto sobie zadać pytanie “dlaczego coś publikuję i co
to da?”. W przyszłości pewnie rozwinę temat konkretnych portali, ich
możliwości i tego, jak na nich publikować. Mam tylko nadzieję, że nie
będzie jak w kawale i na moje stwierdzenie, że porozmawiamy o mediach społecznościowych, wy odpowiecie “a co chcesz wiedzieć?”.

Słowo wspólnota wpisane jest tam trzykrotnie. Dość świadomie autorzy tego najważniejszego dokumentu naszej organizacji odeszli od
poprawności stylistycznej na rzecz wydobycia tego, co dla hufca jest
tak istotne – nasze drużyny i gromady mają mieć wspólne cele, podejmować wspólne działania, budować jedność wokół wspólnego bohatera, spotykać się na wspólnych imprezach, których jest kilka w ciągu
roku harcerskiego. Podobnie kadra – powinna się znać, przyjaźnić,
rozumieć i współpracować ze sobą na różnych płaszczyznach.
Siedziałem na wrześniowym zjeździe hufca i muszę przyznać, że było
mi smutno. Nie dlatego, że komenda hufca za daleko poszła z planem
manipulowania salą i uczestnikami zjazdu. Każdy ma prawo popełniać
błędy, pogubić się, być nieprecyzyjnym i interpretować jakieś zapisy
po swojemu. (Może jednak zrzucanie na jedną osobę kilku zadań nie
było najlepszym pomysłem?). Nie dlatego, że w efekcie przyjętych
uchwał komenda będzie miała dużo dodatkowej pracy. Za dużo.

Jak to może być, że dwa tak ważne (nie mówię tu o liczbach, choć NS
to duży procent członków naszego hufca) zespoły instruktorskie tak
totalnie lekceważą sobie funkcjonowanie hufca? Że nic ich nie interesuje poza własnym namiestnictwem i własnym kręgiem? Czy rzeczywiście nie mają zamiaru, nie chcą wpływać na to, kto ich reprezentuje
na zjeździe ZHP? Nie chcą tych osób znać? Nie chcą ich akceptować
lub odrzucić?
Jak mówić o wspólnocie hufca, jeżeli nawet przy takiej okazji, gdy
mamy tak ważnych pięć projektów uchwał, ta część naszej kadry nie
chce w podejmowaniu decyzji uczestniczyć? Bo przecież wiadomo
było, jak one mogą zmienić funkcjonowanie hufca. Fakt, że członkowie drużyn NS nie płacą składek, nie zwalnia drużynowych od wzięcia
odpowiedzialności za hufcową wspólnotę i za decyzje o charakterze
gospodarczym. Bo nie do przyjęcia jest konstatacja: NS ma własną
bazę, ma własne finanse, własną fundację i własną radę, zatem hufiec
jest NS-owi do niczego niepotrzebny. Uchwały zjazdu hufca nas nie
dotyczą.
No i doszliśmy do sedna sprawy (to po części także dotyczy
„Romanosów”). Nie będzie wspólnoty hufca. Całego hufca. Nie będzie
wspólnej „Olszynki”, wspólnego zlotu hufca, wspólnego powitania
zieleni, wspólnej startówki instruktorskiej itd., itd. Będziemy „my” i „oni”.
Będą „oni” i „my”. I dlatego na zjeździe hufca było mi tak smutno.
Wspólnotą nie jesteśmy.

hm. Adam Czetwertyński
pwd. Bogdan Ciechomski
instruktor ZPI

PS Gdzie tu dobre rady? No, zawsze może nastąpić przełom, zawsze
możemy zacząć działać po nowemu. Zawsze, zawsze jest jakaś szansa
na odmianę sytuacji. Trzeba tylko chcieć.
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Kurs wachtowych „Rejs”

Krakowska przygoda

Jak powinien wyglądać kurs zastępowych? Czego powinniśmy uczyć
przyszłych zastępowych? Co możemy pominąć? Ostatnio w naszym
hufcu ma miejsce bardzo gorąca dyskusja odnośnie idei, programu
oraz formy realizacji kursów zastępów. Artykuł piszę z pozycji praktyka,
a nie teoretyka. W tym roku będziemy organizować już trzeci kurs
wachtowych, tym razem dla wachtowych wszystkich drużyn wodnych z Warszawy, także mam różne swoje przemyślenia i wnioski.
Wiem też, że kursy organizowane przez nasz Szczep spełniają swój cel,
bo w „Wirze” system małych grup funkcjonuje i ma się świetnie.

namiestnictwa zuchowego

Jaką formę powinien przybrać taki kurs? Czy powinien to być rozłożony w ciągu roku cykl spotkań, czy może wystarczą dwa biwaki? A może potrzeba więcej czasu, aby przekazać przyszłemu wachtowemu
odpowiednią wiedzę i narzędzia?
Moim zdaniem najbardziej odpowiednią formą kursu są właśnie dwa
biwaki. Można się obruszyć, że w cztery dni nie nauczymy harcerzy
być dobrymi zastępowymi. No i tu się zgadzam. Ale kurs nie jest od
tego. Kurs ma dać harcerzom pewną podstawową wiedzę i umiejętności do prowadzenia zastępu. Nie wysyłamy ich na studia!
„Studiować” będą dopiero w drużynie. W każdej dobrze funkcjonującej
drużynie działa zastęp zastępowych, który „na bieżąco” podnosi kwalifikację swoich zastępowych, stąd też powielałby się formą i celem
z kursem całorocznym.
Poza tym nie wierzę, że 12-letni zastępowy, w tak pędzącym świecie,
znalazłby czas na 10 biwaków w ciągu roku. Taki kurs trzeba przeżyć.
Jeśli rozwleczemy kurs na milion spotkań, biwaków, akcji, zbiórek to
ostatecznie sama idea takiego kursu się rozmyję i chodzić będzie już
tylko o papierek.
No i chyba najważniejsze. Najczęściej szkolimy wachtowych, aby
w danym roku harcerskim prowadzili wachtę. Szkolenie ludzi „na zapas” (aby mogli prowadzić zastępy jakie przechodzą z gromad zuchowych), wypaczy idee systemu małych grup i rokrocznie będzie burzyło
pracę drużyny.
A czemu nie na przykład trzy biwaki? Z tego samego powodu – nie
wysyłamy ich na studia. Dwa biwaki to nie jest ani za dużo, ani za krótko. Idealny czas, aby przekazać wiedzę i jednocześnie nie zanudzić
naszych podopiecznych żmudnymi wykładami o harcerstwie.
Jeśli chodzi o program takiego kursu, to oczywiście powinien on zawierać wszystkie „podstawowe” informacje. Zatem na program takiego kursu powinny składać się następujące treści: obrzędowość i jej
rola, Prawo Harcerskie, ogólna idea metody harcerskiej, zasady dobrej
zbiórki, wiedza o ZHP, plan pracy i konspekt, wachtowy jako lider,
techniki harcerskie i żeglarskie (na poziomie wywiadowcy/tropicielki),
dokumentacja wachty, harcerskie formy pracy, bezpieczeństwo na
zbiórkach, trudne sytuacje w wachcie oraz system stopni i sprawności.
Tak naprawdę do prowadzenie zastępu nic więcej nie jest potrzebne.
Możemy poszerzyć kurs o milion treści, wydłużyć każde zajęcia o godzinę, zrobić naście godzin tylko o technikach harcerskich, ale wraca
pytanie.. po co?

pwd. Piotr Michalak HR
komendant Szczepu 296 WWDHiGZ „Palmiry”
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Miesiąc temu rozpoczął się kolejny rok harcerski. W szkołach ruszyły
nabory, zebrania z rodzicami, zaczęły się zbiórki. Tego czasu nie mogła
zmarnować kadra namiestnictwa zuchowego. Jeszcze pod koniec
ubiegłego roku szkolnego wspólnie podjęliśmy decyzję o wyjeździe na
kadrową startówkę namiestnictwa do Krakowa i Energylandii. W podróż wyruszyliśmy w piątek 8 września 2017 r. Pociąg mknął po torach
niczym błyskawica. W Krakowie byliśmy już po trzech godzinach.
Jeszcze tylko podróż do miejsca noclegu i można było śmiało stwierdzić – dojechaliśmy. Pomimo późnej pory (do Krakowa dojechaliśmy
o 22.00) mało kto chciał kłaść się spać. Do późnych godzin nocnych
trwały rozmowy, gry, śpiewy. Następnego dnia po pobudce ochoczo
spożyliśmy posiłek i udaliśmy się w drogę do Zatoru, gdzie stał przed
nami otworem Park Rozrywki Energylandia. Po szybkim rozeznaniu
terenu i podziale na mniejsze grupy wyruszyliśmy korzystać z miejscowych atrakcji. Do wyboru było sporo rollercoasterów i kolejek górskich. Z każdej wychodziliśmy z coraz większym uśmiechem na twarzy i coraz liczniejszymi wspomnieniami. Po każdej atrakcji można
było obejrzeć zdjęcia wykonywane podczas przejazdu. Była to istna
„karuzela śmiechu” – trudno uwierzyć, że człowiek może zrobić tak
dziwne miny. Najwięcej zabawy mieliśmy jednak podczas jazdy samochodzikami. Udało nam się wejść na tę atrakcję prawie całą grupą.
W parku spędziliśmy praktycznie cały dzień. Po powrocie czekała na
nas prawdziwa pizzowa uczta! A po niej ponownie gry, śpiewy, rozmowy do późnych godzin
nocnych. Ostatni dzień naszego pobytu rozpoczęliśmy od
zjedzenia śniadania na trawie
u stóp wzgórza wawelskiego.
Następnie udaliśmy się na
rynek, gdzie odbyła się gra. Po
kilku godzinach pełnych wrażeń powróciliśmy do szkoły po
bagaże, po czym wyruszyliśmy w drogę powrotną do
Warszawy. Tego czasu także
nie zmarnowaliśmy – rozmowy, gry, śpiewy umilały czas
zarówno nam, i jak i pozostałym współpasażerom. Podróż
przebiegła przez to wyjątkowo
szybko. Ze smutkiem żegnaliśmy się na dworcu w Warszawie. Wierzę, że ten pierwszy wspólny
wyjazd nie był ostatnim! Przed namiestnictwem rok pełen wyzwań –
zmieniona została legenda namiestnictwa; wprowadzona nowa kategoryzacja; wprowadzony nowy system wizytacji; wierzę, że ten wyjazd i duch wspólnoty, który po nim pozostał, mocno zwiąże naszą
kadrę i wszystkie tegoroczne działania namiestnictwa zuchowego.

hm. Piotr Piskorski
komendant Szczepu 211 WDHiGZ
instruktor namiestnictwa zuchowego „Praski Świerszcz”
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Ratownik radzi i uczy
Harcerskie Ratownictwo
Na poziomie Centralnym:
Harcerska Szkoła Ratownictwa (HSR)
Harcerska Szkoła Ratownictwa (HSR) jest
wydziałem Głównej Kwatery Związku
Harcerstwa Polskiego, odpowiedzialnym
za to wszystko co w harcerstwie, dotyczy
promocji zdrowego trybu życia oraz nauczania i udzielania pierwszej pomocy.
Misją ZHP jest wychowanie młodego
człowieka i wspieranie go we wszechstronnym rozwoju, a HSR realizuje tę misję prowadząc swoją działalność.

Na poziomie Chorągwi:
Inspektorat Ratowniczo-Medyczny Chorągwi Stołecznej ZHP
Stołeczny inspektorat ratowniczy powstał
w 2001 roku dzięki inicjatywie instruktorów Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP.
Od tamtego czasu niezmiennie realizuje
stawiane sobie cele, dzięki czemu dzisiaj
jest najliczniejszym inspektoratem w całym ZHP. W skład stołecznego inspektoratu wchodzą czynni (zweryfikowani) instruktorzy HSR oraz szefowie jednostek
ratowniczych działających na terenie
Chorągwi Stołecznej ZHP.
Harcerska Grupa Ratownicza "Bemowo"
Największa działająca Grupa Ratownicza
w Chorągwi Stołecznej, założona 15 lat
temu. Jest to jednostka współpracująca
z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Pełni ratowniczą służbę podczas
imprez masowych, współpracuje z profesjonalnymi służbami. Ciągle się doszkalają
oraz uczą pierwszej pomocy.
Obecnie skupia ok. 30 ratowników. Na co
dzień współpracują m.in. z Muzeum Powstania Warszawskiego i Biurem Polityki
Zdrowotnej m.st. Warszawy.

Harcerska Grupa Ratowniczo-Medyczna „Piaseczno”
HGR-M „Piaseczno" powstała 20 września
2001 roku rozkazem Komendanta Hufca
ZHP Piaseczno. Jest Harcerskim Klubem
Specjalnościowym działającym w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego. Zrzesza harcerki i harcerzy, wędrowniczki
i wędrowników oraz instruktorki i instruktorów zajmujących się ratownictwem
i pierwszą pomocą.

Pełnią służbę organizując zabezpieczenia medyczne uroczystości
miejskich, imprez kulturalnych oraz imprez masowych. Organizują
również pokazy ratownicze i szkolenia, które mają na celu przekazanie
wiedzy i umiejętności potrzebnych do ratowania życia osobom niezajmującym się zawodowo ratownictwem. Organizują kursy Pierwszej
Pomocy HSR dla środowisk harcerskich oraz kursy Podstaw Pierwszej
Pomocy HSR dla harcerzy i osób niezrzeszonych. Posiadają
również własną, bardzo szeroką ofertę szkoleniową, którą starają się
stale rozwijać
Od 2016 roku HGR-M "Piaseczno" jest jednostką wsparcia systemu
PRM (Państwowego Ratownictwa Medycznego).
Harcerski Klub Ratowniczy "Ochota"
HKR "Ochota"jest zespołem ludzi z pasją,
chcących rozwijać swoje umiejętności
ratownicze. Stawia sobie za główny cel
edukację młodzieży z zakresu pierwszej
pomocy - przeprowadza pokazy i zajęcia
z obszaru podstawowych technik
ratowniczych.
Klub prowadzi także zabezpieczenia imprez miejskich i kulturalnych w charakterze pierwszej pomocy przedmedycznej
na terenie Warszawy i okolic.
Harcerski Klub Ratowniczy „Wawer”
HKR „Wawer” jest klubem koedukacyjnym zrzeszającym wędrowników i wędrowniczki z Hufca Warszawa Wawer.
Spotkania Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Wawer” odbywają się co dwa
tygodnie w poniedziałki. Podczas zbiórek członkowie HKRu utrwalają posiadaną już wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Spotkania HKRu odbywją się
w zależności od potrzeb – w plenerze,
szkole, siedzibie OSP w Radości lub innym miejscu. Poza tym raz w miesiącu odbywają się spotkania mające na celu podniesienie kondycji fizycznej członków klubu.
Ponadto członkowie HKRu uczestniczą w manewrach, szkoleniach,
kursach pierwszej pomocy jako kadra pomocnicza, zabezpieczeniach
(tzw. obstawach ratowniczych, zarówno tych lokalnych, jak i centralnych), a także w zawodach ratowniczych.
Ratownicy ze względu na wędrowniczy wiek pracują w patrolach kilku (4-6) osobowych zespołach, w których działają zarówno na zbiórkach klubu, jak i podczas zawodów i zabezpieczeń imprez masowych.

Obecnie największym przedsięwzięciem które jest na terenie Chorągwi Stołecznej są Stołeczne Mistrzostwa Ratownicze które odbędą się
15 października 2017 roku.

phm. Rafał Molasy
Ratownik Medyczny – Warszawskie Pogotowie Ratunkowe
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Twórcy harcerstwa
Hm. RP Jadwiga Falkowska (1889-1944)

W latach dwudziestych była dwukrotnie komendantką Chorągwi
Warszawskiej Harcerek, a także w latach 1926-1927 pełniła funkcję
Naczelniczki Głównej Kwatery Żeńskiej ZHP. 7 grudnia 1927 roku
otrzymała nowy stopień harcmistrzyni Rzeczypospolitej, nadany jak sie
później okazało, jednorazowo. W 1928 roku była komendantką II Ogólnopolskiego Zlotu Harcerek. Uczestniczyła w VIII Światowej konferencji WAGGGS w Szwajcarii, w 1934 roku.
Po napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku, pracowała
w Szpitalu Polowym przy ulicy Kopernika 11/13 zorganizowanym przez
Komendę Chorągwi Harcerek. Po kapitulacji Warszawy, kierowała tym
szpitalem. Funkcję tę pełniła do 10 października 1939 roku. W czasie okupacji działa w konspiracji. Była członkiem Związkiem Walki
Zbrojnej a następnie żołnierzem Armii Krajowej. W latach 1941 -1942
prowadziła pierwszy okupacyjny kurs podharcmistrzowski "Stare Miasto". W sierpniu 1943 roku prowadziła w Izabelinie obóz kursu drużynowych „Plejady”. W latach 1942-1944 była zastępczynią szefa
Wojskowej Służby Kobiet AK.

Pseudonimy: „Jaga”, „Ludwika”, „Zdzisława” . Urodziła się 13 listopada
189 roku w Twerze, w Rosji.

Zginęła 7 sierpnia 1944 roku podczas powstania warszawskiego, zastrzelona
przez
rosyjskich
i
ukraińskich
zbrodniarzy
z brygady RONA przy al. Niepodległości 223,
Spoczywa
w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach,
w kwaterze 27A.

Ojciec Stanisław był właścicielem apteki i dyrektorem banku oraz
działaczem społecznym wybranym przez społeczność polską na
sędziego pokoju. Matka Leontyna z domu Kraszewska, dbała o dom
rodzinny, który był ośrodkiem życia społecznego i narodowego Polaków, którzy w tym czasie przebywali w Twerze. Miała siostrę Wandę
brata Alfreda. Uczęszczała do twerskiego rosyjskiego maryjnego gimnazjum żeńskiego, które ukończyła z wyróżnieniem otzymując złoty
medal. Od 1908 roku studiowała we Lwowie, na Uniwersytecie Jana
Kazimierza. Wiosną 1911 roku wstąpiła do Tajnej Organizacji Armii
Polskiej wyodrębnionej z "Zarzewia". Po rocznym kursie zdała egzamin
na podoficera. W tym samym roku zetknęła się po raz pierwszy
ze skautingiem żeńskim. Poznała tam Olgę Drahonowską i Andrzeja
Małkowskiego. Pracując jako nauczycielka rozpoczęła już w 1911 roku
organizację dziewczęcych drużyn skautowych w Małopolsce. W 1912
roku została komendantką drużyn żeńskich, objęła też po Oldze
Drahonowskiej III Lwowską Drużynę Skautową im. Emilii Plater.
Przed wybuchem I wojny światowej organizowała żeńskie drużyny
w Wilnie, Poznaniu i Warszawie. Organizowała również żeńskie kursy
skautowe. W latach 1915
–1918
przebywała
w Moskwie, gdzie organizowała
polskie
drużyny na wychodźstwie. Równolegle do
pracy społecznej kontynuowała
studia
z zakresu fizyki. Po
powrocie do kraju weszła w 1919 roku w skład
pierwszego Naczelnictwa ZHP. Kontynuowała
studia i prace naukowe
z
dziedziny
fizyki,
najpierw na Uniwersytecie Stefana Batorego
w Wilnie a później na
Uniwersytecie
Warszawskim.
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hm. Róża Karwecka
Fragmenty broszury pt." Harcmistrzyni Rzeczypospolitej Jadwiga

Falkowska (1889-1944)".
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Władze i zespoły

Sztandary Hufca (16)

Sąd Harcerski

Szczep 67 Warszawskich Drużyn HSPS
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala
Hufiec ZHP Warszawa Praga-Południe

W cyklu "Władze i zespoły hufca" przedstawiamy kolejną grupę
instruktorów naszego hufca. Tym razem
instruktorzy Sądu
Harcerskiego.
Sąd Harcerski wspólnie z Komendą, Komendantem Hufca oraz Komisją Rewizyjną stanowi władze hufca.
Artykuł 55 Statutu ZHP mówi, że do zadań sądu harcerskiego należy
rozpatrywanie spraw naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz
hufca przez starszyznę, instruktorów i kadrę, z wyłączeniem członków
władz hufca, oraz rozpatrywanie spraw odwoławczych i spornych
dotyczących członkostwa instruktorów.
Zjazd hufca może podjąć decyzję o niepowoływaniu sądu, wówczas
sądem właściwym dla hufca jest sąd harcerski chorągwi. Sąd Harcerski hufca powinien liczyć co najmniej 3 członków, tak jak ma to miejsce w naszym hufcu.

1. DANE HISTORYCZNE
Brak danych. Szczep powstał 22 marca 1969 roku.

2. DANE TECHNICZNE
Płachta sztandaru o wymiarach 98 x 98 cm. , obszyta z trzech stron
srebrnymi frędzlami.
Drzewce dwudzielne, wykonane z jasnego drewna o długości łącznej
246 cm (118+128 cm). Nasada w postaci metalowej (stalowej) lilijki,
w kolorze srebrnym, o dł. 19 cm. Nasada jest odrębną częścią
Treść na sztandarze:
Strona prawa (awers) - kolor płachty czerwony, po środku srebrny
orzeł bez korony, haftowany srebrną nicią, zbrojony w dziób i pazury
haftowane nicią złotą. Bez regaliów i bez napisów.

W skład sądu wchodzą:

Strona lewa (rewers) – kolor płachty zielony, po środku krzyż harcerski,
nad nim napis: ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC WARSZAWA PRAGA-PŁD. pod nim SZCZEP 67 WARSZAWSKICH DRUŻYN
HSPS IM. MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO – HUBALA,

przewodniczący hm. Marek Medyński

członkini hm. Grażyna Kozińska

członek hm. Adam Czetwertyński

W okresie od października 2015 r. do września 2017 r. do Sądu Harcerskiego hufca nie wpłynęła żadna sprawa co może być powodem do
zadowolenia, że w hufcu jest wszystko w porządku.

3. UŻYTKOWANIE
Sztandar nie jest używany.
Przechowywany jest w oszklonej gablocie , w harcówce wodniackiej
na terenie siedziby Hufca ZHP Warszawa Praga Południe.

Zespół Historyczny Hufca

4. KONTAKT
phm. Krystyna Mamak
komendantka Hufca ZHP Warszawa Praga -Południe

Zespół Historyczny Hufca
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ZLOT ZHP - GDAŃSK 2018

Kącik Poezji

W przyszłym roku od 6 do 16 sierpnia odbędzie się na wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku zlot Związku Harcerstwa Polskiego! Będzie to
kolejna wielka impreza (ostatnia taka była w 2010 r.), a co za tym idzie,
wspaniała okazja, by spotkać się z harcerzami z całej Polski, wziąć
udział w interesujących i świetnie przygotowanych ścieżkach programowych, realizujących kierunki programowe, takie jak "sprawności na
całe życie", "aktywność społeczna" czy "ciekawość świata". W zlocie
moga wziąć udział wszystkie piony metodyczne! Program jest przygotowany dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych oraz wędrowników
(poniżej 18 roku życia).

Daria Jolanta Strumiłło

Jeżeli ten zlot połączymy z Rajdem Odkrywców (patrz ostatni numer
„Czuwaj“) możemy mieć całkiem niezłą Akcję Letnią, trwającą łacznie16 dni!
Nasz hufiec brał udział w dotychczasowych zlotach: Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego "Zegrze 1995", Światowym Zlocie Harcerstwa
Polskiego "Gniezno 2000", Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego "Kielce
2007" i Jubileuszowym Zlocie Stulecia Harcerstwa "Kraków 2010".
W przyszłym roku w Gdańsku też nie może naszabraknąć!
Szczegółowe informacje znajdziecie w Biuletynie Hufca, na stronach
www hufca, chorągwi i GK ZHP.

Redakcja "Praskiego Świerszcza"

Urodzona 27.12.1995 roku w Olsztynie. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie.
Obecnie studiuje w Warszawie na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; specjalność fizyka medyczna na UW. W harcerstwie
od 2015 roku. Ma otwartą próbę przewodnikowską. W tym roku została mianowana na funkcję drużynowej 32 WGZ „Bajkolandia”. Ma duże
poczucie humoru, a swoją wrażliwość i kreatywność przejawia w poezji. Najbardziej lubi pisać tą skierowaną do dzieci. Ma na swoim koncie
parę osiągnięć w dziedzinie literackiej oraz recytatorskiej, między innymi wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie poetyckim Laur Wierzbaka w roku 2007. Interesuje się także sportami wodnymi, szczególnie
żeglarstwem oraz kulturą włoską.

ZAWODNIK
Biegnie, sapie i wzdycha... Do licha!
Upadł, ale się nie poddaje... Wstaje!
Biegnie dalej z wyczuciem, wyprzedza zawodników.
W piach wpatrzony ze złością, bo piach go darzy miłością.
Stopy jego otula, wpadając do jego buta.
Pot mu się leje po twarzy, ten o wygranej marzy
I nic więcej nie czuje.

DO MEWY
„O Mewo, czemuś uciekła na drzewo?
Czy zapomniałaś jak bardzo płakałaś, gdy odchodziłem?
Ja wiem, że dom twój to morze…
ale nam już nic nie pomoże...
O Boże !
Jeśli mnie nie kochasz, to leć.”
I odleciała,
Więcej jej nie zobaczyłem.
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OPOWIEŚCI DZIWNEJ TREŚCI O PRZYGODACH DZIELNEGO RYCERZA BUCZYSŁAWA I
JEGO WIERNYCH PRZYJACIÓŁ
Posłuchajcie moi mili,
to opowieść jest niemała,
O przygodach Buczysława,
co by go niejedna chciała.
Rycerz dzielny to był, prawda.
Sławny w całej swej krainie.
Pech chciał, że zaczarowaną,
raz poderwał cud dziewczynę.
Białe lica i blond włosy.
Jej na imię było Mary.
Niosła radość słodkim głosem,
uśmiech miała bardzo szczery.
Dawno temu, zła królowa
urok nań raz dwa rzuciła.
Odtąd dziewczę każdej nocy
było ptakiem, moja miła.
Mówiąc ściśle kowalikiem,
co niebieskie przybrał piórka.
Mary była nieszczęśliwa,
gdy ją ta zdobiła skórka.
A nasz rycerz, tym przejęty
chciał odmienić los dziewczyny.
Wybrał w podróż się daleką,
do nieznanej mu krainy.
W dzikiej puszczy, gęstym lesie,
tam mieszkała ta zielarka,
co dla niego była druhem,
córka przystojnego Darka.
Moc potężną ona znała,
sił natury i przyrody.
Pomoc, dobroć i braterstwo,
u niej to nie wychodziło z mody.
Dała mu magiczne zioła,
bo to pilna była sprawa.
By ten urok odczarować,
rzekła tak do Buczysława :
"Słuchaj teraz mnie uważnie,
lek ten działa jednej nocy.
Kiedy księżyc będzie w pełni,
dasz jej ziele o północy.
Śpiesz się drogi przyjacielu,
wola nieba właśnie taka,
byś miał znowu swą dziewczynę,
nie zaś niebieskiego ptaka."
Cztery noce się tułając,
tnąc na wskroś okropne chaszcze,
( Tego jeszcze nie mówiłam,
ale Rycerz strasznie mlaszcze... )
Doszedł w końcu do doliny,
gdzie mieszkały kowaliki,
nimfy, elfy, krasnoludki,
no i inne też chochliki.
Można było tam usłyszeć,
kiedy słońca zachodziły,
słodkie dźwięki saksofonu,
co by nawet lód stopiły.
Grał je młody chłopaczyna,
by zleciały się doń ptaki.
Karmił je i ich doglądał,
czyniąc przy tym różne znaki.

Owy muzyk no i Rycerz,
od lat paru przyjaciele,
Przez dzieciństwo i dorosłość,
przygód mieli wspólnych wiele.
Kiedy to się już ściemniało,
przy melodii, rzewnym tonie,
Przyleciały kowaliki,
gdy On grał na saksofonie.
" Wzrokiem jej tu nie rozpoznasz,
daj decyzję podjąć sercu,
Która to jest twoja miła,
z którą staniesz na kobiercu."
Po tych słowach przyjaciela,
nagle dostrzegł na gałęzi,
Słodką Mary w ciele ptaka,
co ją czar okrutny więził.
Księżyc w pełni, zaraz północ.
Gdzie te zioła? Czas ucieka,
By kochaną odczarować,
by wieść mogła los człowieka.
Ptaszek zjadł posłusznie ziółka,
od zielarki z dzikiej puszczy,
Już po chwili było widać,
że się skóra jego łuszczy.
U tych dwojga zakochanych,
radość była przeogromna!
Zjedli obiad u muzyka,
lecz to uczta była skromna.
Gdy wracali już do domu,
wraz ze swoim przyjacielem,
Zatrzymali się w gospodzie,
gdzie Dan Wiech był właścicielem.
On ugościł ich uprzejmie,
wszak się znali od lat wielu,
Nie brak było dań wytwornych,
stał na stołach napój z chmielu.
Byli wszyscy tam znajomi,
przyjaciele i rodzina
Tam pół wioski się zabrało,
aby uczcić wspólny ﬁnał.

TYGRYS
Ja tygrysa wam przedstawię,
Który leży dziś na trawie.
Nos jak jabłko lub cytrynka,
A na morde śmieszna minka.
Oczy jasnym blaskiem świecą,
Centki zaraz już odlecą.
Wąsy długie jak spaghetti.
Strach by poczuł nawet yeti.
W dżungli po cichutku kroczy,
Nic tu dzisiaj nie przeoczy.
Sierść się jeży mu na grzbiecie,
Co za tygrys! - dziś powiecie.
Jest to zwierzak bardzo śmiały,
Jego rozum niebywały.
Gdy na nocne rusza łowy,
Strach opada nawet sowy.
Ten nasz tygrys tak naprawdę,
Kratę drapałby zajadle,
Lecz nie może, mój kochany,
Bo on jest namalowany.

PAŹDZIERNIK II

Już nie mam siły
na kłótnie, Miły,
To wszystko zlewa się w jedno,
PAŹDZIERNIK I
Gdy idę wieczorem,
Tuż nad jeziorem,
I liście mi chrzęszczą pod stopą,
Gdy idę samotnie,
na deszczu moknę,
To myśli me za mną się wloką.
Już głowa mnie boli,
dosyć mam doli,
która spotkała mnie w życiu,
Jestem w potrzebie.
Już lepiej u Ciebie,
na zawsze zostanę w ukryciu.

Lecz może zostanę
I zrobię śniadanie.
Bo teraz wiem to na pewno,
Że lepiej nie będzie,
Choć widzę cię wszędzie,
a w sercu mam ciągle bałagan,
To daj mi minutę,
Na myśli nie snute.
To wszystko na nowo układam.

hm. Jacek Czajka
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
Capstrzyk na Powązkach
14 października 2017 roku, w sobotę spotkamy się na capstrzyku, na
wojskowym cmentarzu na Powązkach, by oddać hołd żołnierzom
1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, której imię nosi nasz hufiec.
Zbiórka o godz. 17.30 przy bocznej bramie cmentarza od strony parkingu.
17.40 – spacer, odwiedzenie grobów harcerzy pochowanych na
cmentarzu: komendanta szczepu 31 WDHiGZ hm. Dariusza Oporskiego, żołnierzy batalionu „Zośka” i „Parasol”, naczelnika Szarych Szeregów hm. Stanisława Broniewskiego „Orszy”, przewodniczącego ZHP
hm. Stefana Mirowskiego…
18.30 – uroczystość w kwaterze kościuszkowców.
Prosimy o przyniesienie zniczy, które zapalimy na grobach. Mile widziane wiązanki kwiatów.
Zespół Programowy

Las Vegas
Jak co roku na jesieni zapraszamy wędrowników i kadrę naszego
hufca na ekstremalną grę. W tym roku jest to Las Vegas - edycja 24godzinna. Zaczynamy 20 października 2017 r. około godz. 23.00
(dokładna godzina i miejsce startu zostaną podane po zgłoszeniu się
patrolu) i kończymy w nocy z 21 na 22 października 2017 roku. Patrole
2-4-osobowe. Rajd z założenia jest ekstremalny – może naruszyć
dobry smak, humor i zdrowie uczestników. Uczestnicy (urodzeni
w roku 2001 i starsi) biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Zgłoszenia przez ankietę przyjmowane są do 14.10.17, godz. 23.59.
Koszt: 5 zł, które potrzebne są na materiały. Szczegółowe informacje
(w tym o tytule wpłat) zostaną podane zgłoszonym patrolom. Część
zostanie podana również na stronie facebook: Las Vegas.
Organizatorzy:
Krzysztof Zulu Kowalczyk, Adrian Rozbit Rozbicki,
Mateusz Misiek Kowalczyk, Stefan Bogata Klata Matysiak,
Stanisław Buldożer Matysiak.
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