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Co nas nie złamie, to nas wzmocni
Jesień na półmetku, niebawem nadejdzie zima, a właściwie to jest już ona bliżej jak dalej. Za pasem święta Bożego
Narodzenia, a w dalszych planach karnawał...

Nadchodzi nieuchronnie trudny okres przedświątecznych przygotowań, zakupów, porządków. Czas nerwowych gonitw
za zakupami, stresów przy wyborze właściwych prezentów pod choinkę czy stresów związanych z wyborem imprez
wigilijnych, na które nas zaproszono a które odbywają się w kilku miejscach naraz o tej samej porze.
W takich sytuacjach puszczają ludziom nerwy i bardzo często dochodzi między nimi do ostrych, niepotrzebnych spięć
i kłótni, na przykład w sklepowych kolejkach, w środkach komunikacji miejskiej czy na jezdni wśród użytkowników ruchu
drogowego. Niekiedy ludzie zapominają o nadchodzących świętach i stają się dla siebie delikatnie mówiąc - niemili.
My nie możemy być tacy. Pamiętajmy, że jesteśmy harcerzami i jak mówi 8 punkt naszego prawa, "Harcerz jest zawsze
pogodny". Mamy iść między ludzi z otwartym spojrzeniem płynącym z pogody ducha. Mamy panować nad swoimi
emocjami i nerwami. Mamy być optymistami z poczuciem humoru. Mało tego, mamy w tym wszystkim pomagać innym
I cieszyć się wspólnie ich radością. Harcerz śmieje się z przeciwności losu, bo wie, że tak naprawdę to są one dla niego
okazją, żeby pokazać innym, na co go stać w ich pokonywaniu. Harcerz pamięta, że co go nie złamie, to go wzmocni!
Bądźcie więc pogodni i śmiejcie się jak najczęściej, bowiem zwycięża człowiek z uśmiechem! Podchodząc do świata
pozytywnie, zupełnie zmienia się komfort naszego życia. Mniej się stresujemy, mniej się martwimy, więcej rzeczy sprawia
nam przyjemność, chętniej się realizujemy... a chyba o to nam wszystkim chodzi?
Bo co to za życie, w którym tylko marudzisz, zrzędzisz i uważasz, że cały świat uwziął się na ciebie?

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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Betlejemskie Światło Pokoju
Już po raz 27. zapłonie Betlejemskie Światło Pokoju – znak braterstwa,
jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania
do Bożego Narodzenia w Polsce. Tegoroczne hasło Betlejemskiego
Światła Pokoju brzmi „W Tobie jest światło”.
Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga.
Wskazuje na dogłębne przenikanie ludzkiego życia światłem Jezusa,
który “mrok rozjaśnia” i jest naszym Zbawicielem. Każdy zuch, harcerz,
instruktor może stać się człowiekiem niosącym światło czyli niosącym
Jezusa w świat.
Zmotywowani słowami papieża Franciszka „Idź i głoś” podejmujemy
wyzwanie zaniesienia Betlejemskiego Światła do wszystkich, którzy
pragną przeżyć bożonarodzeniową radość. Dokonamy tego nie tylko
przez wielkie wydarzenia, ale przede wszystkim:
przez naszą codzienną służbę, czasami cichą, pokorną, bez mediów,
rozgłosu;
przez światło, jakie harcerka i harcerz zachowuje w swoich oczach,
przez pogodę ducha, której nie naruszają nawet najbardziej skomplikowane dni,
przez pragnienia żeby służyć, nawet jeśli doświadczamy rozczarowań.
Im więcej my, sami mamy światła Jezusa, im więcej światła Jezusa jest
w naszej organizacji, im więcej tego światła jest w każdym zuchu, harcerzu, wędrowniku, instruktorze i seniorze, tym bardziej nasza wspólnota jest żywa a misja wiarygodniejsza.
Rozpalajmy w innych światło, które jest w nas, by ludzie, którzy są zorientowani na światło, nie wierzyli w ciemność, ale w jasność dnia; by
nie ulegali nocy, ale mieli nadzieję na jutrzenkę; by nie ugięli się przed
złem i zawsze ufali w nieskończone możliwości dobra.
Z Betlejemskim Światłem Pokoju nieśmy naszą harcerską moc i nadzieją. Wpatrzeni w blask tego światła otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze drzwi, spójrzmy przez okna naszych domów, szkół, kościołów, urzędów i nie odwracajmy naszych dłoni od drugiego człowieka, który jest w potrzebie, od biedy i nieszczęścia. Nadszedł czas,
aby przesłanie z Betlejem dotarło do wszystkich z nową mocą, bowiem współczesny człowiek i świat potrzebuje tego Światła. Niech
wrażliwość i przyzwoitość kierują naszym postępowaniem. Niech
dzięki naszej wspólnej służbie spełnią się prośby o pomoc dla ubogich,
o dach nad głową dla bezdomnych, o bezpieczeństwo dla rodzin,
o dobre wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Budujmy
w XXI wieku “cywilizację miłości”.

Druhny i Druhowie !
Przed nami kolejne święta Bożego Narodzenia, kolejne spotkania przy
wigilijnym stole, dzielenie się opłatkiem, życzenia.
Mija również kolejny rok naszej harcerskiej służby i przygody. Kolejny
raz pokonywaliśmy trasy rajdu Olszynka Grochowska, gry zlotu hufca,
„harcowaliśmy” na naszych startówkach, dyskutowaliśmy podczas
instruktorskiej startówki oraz na zjeździe sprawozdawczym hufca.
Za nami kolejna akcja zimowa i letnia. Kolejny raz jakiś nasz zuch czy
harcerz spróbował harcerskiej przygody: nauczył się wbijać gwoździe,
pływać czy jeździć na nartach; stał na nocnej warcie. Po raz kolejny do
waszych gromad i drużyn zawitały nowe zuchy i harcerze.
Mija zatem rok, który znów wiele przyniósł, zmienił. My natomiast
„harcerska brać” jesteśmy gotowi do wypełniania naszej misji.
Przed nami jeszcze ostatnia służba tego roku – służba podczas Betlejemskiego Światła Pokoju. Wędruje Ono ze skautami i harcerzami od
Betlejem do najdalszych zakonów Europy. Hufiec nasz jest jednym
z ogniw betlejemskiej sztafety.
Będziemy przekazywać Betlejemski Płomień m.in. podczas dzielnicowego jarmarku bożonarodzeniowego na pl. Szembeka, ale
również uczestniczyć w wielu wigiliach, łamiąc się opłatkiem,
składając życzenia.
Życzmy sobie wszyscy, aby wszystkie trudy, z którymi przychodzi nam
się mierzyć na co dzień, w ten grudniowy czas, okryło ciepło Betlejemskiego Światła Pokoju.
Boże Narodzenie to czas, kiedy rodzi się dobro. Niech urodzi się
w naszych sercach. Niech spełniają się Wasze plany i pragnienia.

Czuwaj !
Komendantka Hufca
phm. Krystyna Mamak

Każda ceremonia przekazania BŚP jest nie tylko miejscem spotkania,
ale i posłania, czyli wezwaniem do dawania chrześcijańskiego świadectwa w codziennym życiu. Zabierając Światło wchodzimy w przestrzeń Boga, ale jednocześnie otrzymujemy zadanie do wypełnienia,
którego celem nie jest stanie w miejscu, a wyruszenie w rzeczywistość,
która nas otacza, która domaga się świadectwa spotkania z Jezusem
i dzielenia się z innymi tym niezwykłym darem jakim jest Światło ze
światłości – Nowonarodzony Jezus. Może dzięki temu zapalimy na
nowo w sercach światło wiary, które zgasło podmuchem zagubienia,
niezrozumienia Dobrej Nowiny czy przykrych doświadczeń. Zabierzmy BŚP niech wędruje razem z nami w nasze życie i doda nam wiary
i miłości, żebyśmy poszli i głosili, że Jezus jest Panem, i że w nas jest
światło – światło, które zaraża; bo w nas jest światło – jego światło,
Chrystusowe światło. Dlatego jest nadzieja, jest życie w nadziei z Jezusem, bo: W TOBIE JEST ŚWIATŁO.

swiatło.zhp.pl
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Heblowanie
Dobranoc ZHP!

Dziś chcę poruszyć temat popularnego harcerskiego programu
w telewizji ZHP 360. Program nazywa się „Dobry wieczór ZHP”. Nadawany jest w każdy czwartek koło godz. 20. To świetne przedsięwzięcie,
cieszy, że nasz Związek idzie z duchem czasu, a w programie poruszane są kwestie ważne dla naszej kadry. Do nie tak dawna byłem fanem
tego programu oraz jego wiernym kibicem. No właśnie – byłem, bo
uważam, że program obniżył poprzeczkę.

W ostatnim odcinku o specjalnościach nie było nic związanego z najpopularniejszą specjalnością wodną. To wstyd, żeby tak zlekceważyć
dużą grupę członków ZHP.
Uważam, że limit wpadek się wyczerpał. Liczba gości, którzy w ogóle
nie powinni się znaleźć w tym programie, została przekroczona. Dążymy podobno jako organizacja do wysokich standardów, stawiamy
sobie wyzwania. Gdy się ogląda taki program, ma się ochotę wyłączyć
komputer i więcej do tego nie wracać.
Mimo wszystko dam twórcom programu jeszcze jedną szansę i mam
nadzieję, że nie będę musiał za jakiś czas mówić „Dobranoc ZHP”.

phm. Jan Korkosz
komendant szczepu 160 WDHiGZ

Sprawozdanie z Las Vegas

Oglądałem kilka ostatnich odcinków, w każdym były jakieś niedociągnięcia. Albo opóźnione rozpoczęcie, albo problem z głosem, albo
inne drobne problemy. Ktoś powie, że się czepiam i będzie miał rację,
ale do tych drobnych wpadek oliwy do ognia dolewają zapraszani
goście. Na przykład odcinek chyba 11 - o systemie metodycznym.
Bardzo się w czasie oglądania tego programu irytowałem. Ale do rzeczy - do programu zaproszony został zastęp starszoharcerski z jednego z warszawskich hufców, na szczęście nie z naszego. Druhowie - na
pierwszy rzut oka inteligentni i elokwentni młodzi ludzie. Czar prysł
w momencie, gdy przyszło im się wypowiadać. Temat wydawałoby
się prosty - harcerska akcja letnia. Jednak wypowiedź na ten temat
ewidentnie druhów przerosła. Okazało się bowiem, że jeden w ogóle
na obozie nie był, drugi wyjechał z niego po trzech dniach. Po tych
dwóch „ancymonach” do odpowiedzi został wywołany zastępowy.
O – myślę sobie – w końcu ktoś powie, jak wyglądał ich obóz. A trzeba
dodać, że było to ciekawe, bo druhowie obozowali razem ze skautami
świętego Bernarda. Kto nie wie, co to za organizacja zachęcam, do
zapoznania się z nią. No i po tym, gdy głos dostał zastępowy, okazało
się że obraz rozpaczy się dopełnił. Okazało się bowiem, że chłopak się
zaciął jak ja kiedyś przy goleniu, prowadząca musiała się dużo napocić,
żeby wydostać z niego jakieś informacje. Gość coś tam powiedział, ale
nie zaprezentował się zbyt korzystnie. Po tym jakże zniesmaczającym
doświadczeniu zaprezentowała się kolejna dwójka gości - sympatyczna druhna instruktorka i nieco przymulony druh drużynowy z jednego
z nadmorskich hufców. Generalnie wszystko było w porządku do momentu, gdy ów druh zaczął się odzywać. Wyglądało to tak: prowadząca zadawała pytanie temu druhowi i sama sobie na nie odpowiadała,
a on tylko przytakiwał i potwierdzał to, co ona powiedziała. Drużynowy instruktor nie umiał odpowiedzieć na bardzo proste pytania. W tym
momencie cieszyłem się, że to nie jest program pokazywany w ogólnopolskiej telewizji i że nie oglądają tego rodzice.
Później było co prawda lepiej. Następnych druhów dało się oglądać,
ale niesmak i tak pozostał. Skąd oni biorą tych ludzi? Mam nadzieję,
że nie z castingu, bo wtedy trzeba by było usunąć program
z anteny. Naprawdę prowadzący powinni jakoś weryfikować zapraszanych gości.
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Las Vegas to impreza, która zaczęła się 20.10.17 o godz. 23.00, a zakończyła po 24 godzinach. W czasie Las Vegas uczestnicy, na jednym
z końcowych etapów pisali „egzamin maturalny”. Poniżej prezentujemy najlepsze wyjątki z wypracowań złożone w jedną całość. Mając na
uwadze rzetelność dziennikarską, redakcja nie odpowiada za treści
w nich zawarte ;)
Las Vegas, czyli jak dokonać czegoś,
do czego strach przyznać się mamie
Był to dzień październikowy,
długi, mroźny i deszczowy
Mimo to liczni śmiałkowie
stawali niemal na głowie
Przybywając na wcześniej wyznaczony termin i godzinę myślałam, że
patrole od razu wystartują na poszczególne etapy. Kazano nam jednak siedzieć przy ognisku 3 godziny. Nagle gwizd i sygnał startu.
Pierwszy etap – odnalezienie dziesięciu punktów i zebranie puzzli,
kawałków mapy które pomogą rozpocząć etap drugi. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że puzzle można było znaleźć na powalonych drzewach na środku rzeki Świder.
Dalej udaliśmy się na nocne Ino, gdzie po ciemku musieliśmy odnaleźć
ukryte lampiony. To było prawdziwe wyzwanie.
Dalszy etap, który wymagał od uczestników wyjątkowej cierpliwości,
był symulacją załatwienia sprawy w urzędzie.
To na pierwszy rzut oka gra w miarę statyczna, choć tak nie do końca.
Urzędnicy wystawiali druki, ale nie za darmo – każdy prosił o zupełnie
inny. Wzorów, numerów i liter nie było końca. A to wszystko odpowiednio dokręcał wieloletni pracownik portierni.
Prosto z urzędu pojechaliśmy zwiedzać Pragę, Wesołą i Falenicę. Na
podstawie zdjęć szukaliśmy konkretnych miejsc i zbieraliśmy punkty.
To była bardzo udana wycieczka, mieliśmy czas odpocząć w autobusach jeżdżąc z jednego punktu do drugiego. I w końcu coś zjeść.
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NIE! Prosto z miasta udajemy się do kanałów, gdyż tam poukrywano
punkty. Co za typ wymyślił coś takiego?!
Poznanie nowych znajomych w trakcie czołgania się w kanałach.
Zmęczeni, mokrzy i obolali przyjechaliśmy do hufca, ale tutaj kazano
nam biegać i rzucać oponą. Na czas.

Dobre rady druha ACz. (29)
Heblowanie sęków
Dla stolarza sęk jest wyzwaniem. Hebluje sobie stolarz deskę, ślicznie
mu to wychodzi a tam pod jego heblem (zwanym strugiem) sęk. Deska w tym miejscu przestaje być łatwa w obróbce, sęk może ją – śliczną i równą – zniszczyć. A obejść się sęka nie da. Trzeba być doświadczonym stolarzem, aby heblować doskonale, aby poznać wszystkie
przeszkody w heblowaniu i te przeszkody umieć pokonywać. Bo sęki
(jak pięknie po obróbce wyglądające) nie są jedyną przeszkodą.
Na takiego sęka przed miesiącem trafił nasz hufcowy „Hebel”. Stanął
przed deską i zamiast zabrać się do pracy, zaczął się użalać, jaki to on
biedny. A to deska nierówna, a to niewysuszona, a to za drogo za nią
zapłacił i pewnie będzie musiał ją wyrzucić. Biedny „Hebel” – czyżby
był tak słabym stolarzem?
Zejdźmy ze świata metafory na ziemię. Do świata harcerskiego, gdzie
przeszkody (te nasze sęki) pojawiają się co chwila.

Teraz sobie siedzę i piszę maturę, jest to ostatnia rzecz na jaką mam
ochotę. Eh. Zjadłbym kebaba i wysuszył skiery1, bo mokre całe są.
Matura była ciekawa, tylko ten metronom strasznie przeszkadzał.
Nie lubię tykania. Nie lubię rytmicznego tykania. Tykanie rozprasza.
Tykanie sprawia, że skupiam się na tykaniu i przegrywam. Czy
to musi tykać?

Rajd był przesztosem2 i mimo, że jedyne co nam się udało to wyrwać
nieseksowne dziewczyny z technikum fryzjerskiego, bardzo mi
się podobał.
Dziękuję i pozdrawiam

„Heblowa” przeszkoda druga – aby założyć drużynę, trzeba napisać jej
plan pracy. Hmmm…. Oczywiście zależy, o jakim planie mówimy. Ale
nasz organizator nowej drużyny powinien pokazać swoje pomysły
dyrekcji szkoły! Bądźmy poważni. Wchodzimy z pisemkiem od komendantki hufca do dyrektora placówki i mówimy: - Chcę tu zorganizować drużynę. – I tyle? Nie przekażemy na piśmie informacji o potencjalnej kadrze drużyny? Nie przedstawimy celów działania? Nie poprosimy na piśmie o możliwość zorganizowania naboru? Nie będziemy
mieli wersji A, B i C kolejnych zbiórek? W budynku szkoły? Na świeżym
powietrzu? Czym dzieciaki do siebie przyciągniemy? Grą miejską?
Filmem z obozu? Wieczorem piosenek? Naprawdę zaplanowaliśmy, że
gdy na pierwszą zbiórkę przyjdzie pięć osób, kolejna zbiórka odbędzie
za pół roku? Jeżeli tak (co jest dziwactwem), musi to być spisane! Te
plany nie mogą pozostawać wyłącznie w głowie przyszłego drużynowego! Z głowy różne pomysły wylatują! Czy nie powinien ów przyszły
drużynowy z kimś bardziej doświadczonym (wrócę do pierwotnej
myśli – jest słabiutkim, choć na pewno sympatycznym stolarzem)
porozmawiać? Oczywiście – pisanie planu tej nieistniejącej drużyny na
cały rok harcerski jest bez sensu, ale na kwartał – koniecznie! Musi też
być sformułowane, jaką drużynę szkoła, szczep i hufiec będą mieli za
rok.
To, jak się druh „Hebel” zabrał do tworzenia drużyny (może tylko niezręcznie to opisał?), świadczy, że nie wie, jak to zrobić na serio i z głową. Można stanąć nad deską z sękiem i płakać. Ale od tego deska nie
będzie lepiej wyheblowana.

hm. Adam Czetwertyński
W imieniu organizatorów
phm. Stanisław Matysiak

1. skiery – skarpety
2. przesztos – bardzo super

„Heblowa” przeszkoda pierwsza – aby prowadzić drużynę, trzeba mieć
nie tylko intuicyjne, ale formalne wykształcenie, trzeba ukończyć właściwy kurs. (Pominę tu „Heblowe” dygresje, bo zacieniają główny problem). A potencjalna druhna drużynowa wszystko już wie i po co jej
ten kurs – może go zaliczyć później, gdy już drużyna będzie działać.
No nie – to tak jakby bardzo doświadczonemu kierowcy samochodu
osobowego dać do prowadzenia autobus pełen pasażerów i kazać mu
w trakcie pracy – po miesiącu lub pół roku – kazać ukończyć właściwy
kurs uprawniający do prowadzenia dużych pojazdów. Fakt, może mu
się udać nie spowodować wypadku. Może…

PS A gdy jestem słabym stolarzem, poszedłbym do tego lepszego. Bez
szaleństw, tracenia czasu założyłbym zastęp w ramach istniejącej drużyny. Niech sobie rośnie i niech drużyna pączkuje. Słaby albo niedouczony stolarz mógłby ukończyć właściwy kurs i taki zastęp usamodzielnić. Bo dlaczego nie? Ot, taka przy okazji moja dobra rada.
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Fajnie jest być kadrą
Ten tekst kieruję głównie do instruktorów pełniących funkcje drużynowych lub przybocznych, ale nie tylko, myślę, że może on być równie przydatny dla tej części instruktorów, która ma dzieci lub też
z dziećmi pracuje.
Od prawie czterech lat jestem kadrą zuchową, w styczniu miną dwa
lata, odkąd zostałam drużynową. Mogę śmiało powiedzieć, że robię to,
co kocham. Praca z dziećmi daje mi niesamowitą radość i wielką satysfakcję. Mam nadzieję, że to samo może powiedzieć każdy przyboczny
i drużynowy nie tylko w naszym hufcu, ale w całym Związku Harcerstwa Polskiego. Bo jeśli nie czujesz, że to jest to, co kochasz, to dlaczego właściwie pełnisz taką a nie inną funkcję?
Nikogo nie zdziwi, że właśnie z pracą z dziećmi związane są moje studia. Od października jestem dumną studentką pedagogiki specjalnej
i to właśnie moje studia zainspirowały mnie do napisania tego artykułu. Na zajęcia przedmiotu, który nazywa się podstawy pedagogiki, naszym pierwszym zadaniem było przeczytanie książki „Wychowanie
bez porażek” Thomasa Gordona. Muszę przyznać, że w wielu przypadkach nie do końca zgadam się z metodami wychowawczymi Gordona, ale jest jedna bardzo ważna sprawą, na którą Thomas Gordon
otworzyła mi oczy.
Gordon stale powtarza, że dorośli często zapominają, że dziecko to też
człowiek. To brzmi trochę banalnie i może wydawać się bezsensowne,
bo przecież to oczywiste, że dziecko jest człowiekiem, każdy z nas jest
człowiekiem. Na początku ta uwaga Gordona nie skłoniła mnie do
żadnych przemyśleń, ale w miarę dalszego zagłębiania się w metodę
wychowywania bez porażek zaczęłam to analizować. Zaczęłam się
zastanawiać, czy ja zawsze właściwie traktuję swoje zuchy? Czy nie
traktuję ich przedmiotowo? No tak, wiem, to brzmi dość drastycznie,
ale sami się zastanówcie, czy na pewno zawsze traktujecie swoje zuchy lub harcerzy, tak jakbyście potraktowali kogoś dorosłego, kogoś,
kto w waszym mniemaniu już wszystko rozumie? Może łatwiej to
będzie wytłumaczyć na jakimś konkretnym przykładzie.
Całkiem niedawno rozmawiałam z pewną przyboczną gromady zuchowej, która przyznała, że fajnie być kadrą, bo ma się autorytet, bo
dzieciaki cię słuchają, bo możesz więcej. Stwierdziła, że jak dziecku się
czegoś zakazuje, to nie trzeba mu tłumaczyć, dlaczego, że „Nie, bo nie”
wystarczy. Czy osobie dorosłej też byście na pytanie „Dlaczego się nie
zgadzasz?” albo „Dlaczego mi nie pozwalasz?” odpowiedzieli „Bo nie”?
Ja bym na pewno uzasadniła swoją decyzję. Dzieci, chociaż są mniejsze od nas i mniej przeżyły, mniej niż my wiedzą, to jednak sporo rozumieją. Dlatego bardzo ważnym jest, żeby z nimi rozmawiać, tłumaczyć. Uwierzcie mi, i piszę to bazując na swoim doświadczeniu, które
zebrałam przez te cztery lata pracy z zuchami i rok pracy z harcerzami,
że zwykła rozmowa z dzieckiem i wytłumaczenie mu, co nam przeszkadza w jego zachowaniu, jest dużo bardziej efektywne niż zakazy
bez uzasadnień czy krzyk. Jak dziecko ma zmienić swoje zachowanie,
jeśli tak naprawdę nie wie, co robi nie tak?
Kolejną sprawą jest to, czy naprawdę zakazy zawsze są konieczne?
Warto zastanowić się, czy na przykład fakt, że zuchy na kolonii, kiedy
mają chwilę czasu wolnego, biegają i krzyczą przed domkami, jest
naprawdę czymś tak niedopuszczalnym, że musimy im tego zakazywać? Na ile to jest rzeczywistym problemem, a na ile po prostu my
sami mamy z tym problem? Przecież one są szczęśliwe, bawią się. O ile
właśnie nie mają czegoś do zrobienia i o ile nie robią sobie krzywdy, to
przecież nie jest nic złego. Naprawdę warto zawsze przeanalizować
sytuację, a nie od razu krzyczeć, zakazywać, uciszać.
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Druhna, której słowa wcześniej przytoczyłam, stwierdziła, że fajnie być
kadrą, bo ma się autorytet. No właśnie, ale ten autorytet nie pojawia się
magicznie, gdy dostajemy sznur. Na autorytet w oczach dzieci trzeba
sobie (nieraz ciężko) zapracować. Kiedy budujemy zaufanie między
sobą a naszymi podopiecznymi, niezwykle ważnym jest, aby wysłać
do dzieci komunikat „Hej, jestem tu dla ciebie. Możesz na mnie liczyć.
Zawsze ci pomogę”. Jednak jak mamy pokazać dzieciom, że jesteśmy
dla nich, jeżeli nie traktujemy ich poważnie? Jeżeli nasze „bycie kadrą”
opiera się głównie na wydawaniu poleceń „Zróbcie to…”, „Nie róbcie
tak..”, „Nie wolno wam…” - tak raczej nigdy sobie tego autorytetu nie
zbudujemy, a przynajmniej będzie nam bardzo trudno.
Niestety, na szczęście rzadko, ale jednak, nadal można spotkać gromady i drużyny, w których, owszem, dzieci są grzeczne, słuchają się, ale
nie dlatego, że ich kadra jest dla nich autorytetem, ale dlatego, że zwyczajnie boją się swojej kadry.
Uważam, że w pracy z dziećmi warto postawić na układ prawie partnerski, żeby zuchy czy harcerze widzieli, że są traktowane poważnie,
że jeżeli robią coś nie tak, to kadra dokładnie wyjaśni im gdzie popełniają błąd. Dzieci zawsze powinny móc śmiało powiedzieć, co im nie
pasuje, że nie tylko muszą słuchać, ale także zostaną wysłuchane.
Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, bo jednak nie można
pozwolić dzieciom wejść sobie na głowę, ale akurat tutaj to już każdy
sam musi sobie znaleźć „złoty środek”. Metoda prób i błędów jest tu
chyba najlepszym wyjściem. W moim przypadku dotychczas sprawdzała się doskonale. Muszę przyznać, że sama na początku swojej pracy jako przyboczna, wtedy jeszcze w drużynie harcerskiej, popełniałam masę błędów, nie dostrzegałam w harcerzach ludzi-partnerów do
rozmowy, osób, które rozumieją bardzo dużo, widziałam w nich głównie dzieci, które przecież jeszcze niewiele wiedzą i nie ma co z nimi
wdawać się w dyskusje, bo przecież i tak nie zrozumieją, nie posłuchają, nic to nie da. Uważałam, że wychowywanie opiera się głównie na
zakazach i nakazach i harcerze wcale nie muszą mnie lubić, ważne,
żeby się mnie słuchali. Byłam w wielkim błędzie. Na szczęście człowiek
uczy się całe życie. Na pewno sporo błędów jeszcze popełniam, ale kto
ich nie robi? Jednak właśnie dlatego co jakiś czas analizuję swoją pracę
jako drużynowej. Jak wygląda moja relacja z zuchami? Jak ja je traktuję? Jak one traktują mnie? Co mogłabym robić inaczej? Co
mogłabym poprawić? Wam też taki „rachunek sumienia” raz na jakiś
czas polecam!
Mam nadzieję, że większość osób czytających ten artykuł pomyślała
sobie „Przecież to wszystko jest oczywiste, przecież ja tak zawsze postępuje.”, a jeśli nie, to mam nadzieję, że mój tekst chociaż trochę skłoni was do przemyśleń.
Fajnie jest być kadrą, ba, FANTASTYCZNIE jest być kadrą, ale nie dlatego, że kadra może więcej, że kadra ma władzę, bycie kadrą jest super,
bo mamy wpływ na młodych ludzi, bo uczestniczymy w ich
wychowywaniu, bo tworząc gromadę lub drużynę tworzymy
harcerską rodzinę.

sam. Aleksandra Zagubień
drużynowa 112 WGZ „Kraina Fantastów”
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Świat okiem Kamienia

Przylądek Skakara

Niech się zazębia

Wiara w marzenia -

Wyobraźmy sobie machinę. Wielką
maszynę pełną licznych trybów, które
obracają się, zazębiają i napędzają
nawzajem. Zbudowanie i zaprojektowanie takowej jest bardzo trudne,
żmudne, a poza tym wymaga odpowiedniej wiedzy fachowej. Jednakże
raz postawiona i odpowiednio konserwowana maszyna będzie działać sama, jeżeli dostanie energię.

LWitajcie w Krainie Fantastów! Razem z naszym przyjacielem Fanlusiem, przybyszem z dalekich, a może bliskich światów połączonych ze
sobą mocą marzeń i magii, staramy się przywrócić mieszkańcom Krainy Fantastów wiarę w marzenia i siłę wyobraźni. Odwiedzamy różne
miejsca pełne magii i podróżujemy między bajkowymi światami naszą
pomarańczową, fantastyczną rakietą!

Przełóżmy naszą metaforę na harcerskie życie codzienne. 3 największe
tryby tego urządzenia to: Służba, Braterstwo i Praca nad sobą. One
nadają cały sznyt. Stykają się natomiast razem z innymi, mniejszymi
trybikami: Prawem i Przyrzeczeniem, Uczeniem w działaniu, Systemem małych grup i Programem. Duże koła napędzają małe, a małe
duże i ustrojstwo działa. Zgłaszamy nasz wynalazek do urzędu patentowego, we wniosku piszemy: nasza maszyna składa się z trzech dużych i czterech małych trybów, produkuje harcerzy, a nazywa się: drużyna harcerska. Urzędnik przyjmuje wniosek z zastrzeżeniem: Pamiętajcie, jeżeli ktoś zbuduje podobną machinę, ale tryby będą się różnić,
to nie będzie Wasza drużyna – to będzie coś innego.

W tym roku zbiórki rozpoczęliśmy od naprawiania naszej rakiety, musieliśmy przywrócić jej moc. Jak to zrobiliśmy? Oczywiście siłą wyobraźni i marzeń! Wzięliśmy również udział w Święcie Chorągwi. W tym
roku szkolnym dołączyło do nas dużo nowych zuchów, dlatego teraz
przypominamy sobie to, co dla zucha najważniejsze, czyli Prawo Zucha. Jednak już wkrótce wyruszamy w kolejną podróż, tym razem do
Nibylandii. Życzcie nam powodzenia, bo walka z piratami pewnie będzie niełatwa.

112 WGZ Kraina Fantastów

Spotykamy się w każdą środę w godzinach 18.00-19.30 w Szkole Podstawowej nr 141 przy ulicy Szaserów 117.

Mądry urzędnik miał rację – wystarczy wyjąć jeden tryb z maszyny
przestanie ona być sobą. Bez systemu małych grup, czy pracy z Prawem harcerskim nie prowadzimy drużyny – prowadzimy coś innego.
Co więcej, nasze mechanizmy powinny się zazębiać. I tu należy zadać
sobie pytanie: czy nasze plany pracy są zbudowane tak, by w ciągu
roku harcerz miał szansę zrealizować wszystkie zadania na stopień?
Czy zadania między zbiórkowe zastępów lub zbiórki są skorelowane
z wymaganiami na daną sprawność? Czy dzieląc zadania między zastępy (np. przy organizacji biwaku) sugerujemy im, jakie sprawności
mogą zdobywać? Czy nasze gry, kominki, nawiązują do Prawa harcerskiego i pobudzają do przemyśleń? Czy zastępowi mogą
podpisywać i zatwierdzać realizację zadań na stopnie i sprawności
swoich harcerzy?
Dobra drużyna to te siedem trybów, które nawzajem nadają jej pęd –
każde z nich napędza inne. Wtedy wszystko zaczyna mieć sens. Bez
sensu, drużyna staje się bez sensu. Niestety powoli zapominamy o tym
jak prowadzić drużyny, wyciągając z nich tryby których nie rozumiemy. A bez tego cały system upada. Drobną ilustracją tego, jak odjęcie
jednego elementu skutkuje na całość mogą być warty nocne. Zawsze
dążyłem do tego, by mój obóz takowe wystawiał. Jeżeli nie mieliśmy
łączonej warty, a tylko taką w naszym obozie mówiłem wartownikom
wprost: nie nastawiam budzika, by nie marnować prądu w komórce.
Jeżeli warta mnie nie obudzi, nie zdążymy na śniadanie. Robiłem tak,
jak to było kiedyś. Dzięki temu podejściu, harcerze obdarzeni odpowiedzialnością motywowali się by odpowiednio przekazywać sobie
warty i dopilnować pobudki kadry nad ranem. Jeżeli doszłyby do tego
systematyczne podchody z innym obozem, harcerze dostają stały
powód pilnowania i trwania na stanowiskach. Spać nie można pod
żadnym pozorem. A wystarczy nie zorganizować podchodów i nastawiać budzik, a stawiamy dzieciaki tylko do pilnowania obozu. A potem
stwierdzamy: e, te warty nocne są bez sensu, bo i tak dzieci na nich
śpią i nie pilnują.

phm. Stanisław Matysiak
namiestnik harcerski

Niedługo w naszej gromadzie powstaną nowe szóstki, a każda będzie
załogą swojej własnej rakiety. Mamy nadzieję, że to właśnie nimi polecimy na biwak szczepu, który odbędzie się w grudniu.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas na zbiórkach oraz na
naszym fanpage’ u na Facebooku!
Pozdrawiamy Was i pamiętajcie - nie bójcie się marzyć!
Czuj!

sam. Aleksandra Zagubień
drużynowa 112 WGZ Kraina Fantastów
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Kącik Kulinarny

Wyjątkowo w tym miesiącu nasz Kącik Kulinarny, został powiększony.
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia prezentujemy w nim przepisy na świąteczne pierniki, i jednocześnie gorąco
namawiamy do ich własnoręcznego wykonania. Gotowymi piernikami możemy pochwalić się przed naszymi zuchami lub harcerzami,
częstując ich na harcerskich wigiliach,. Możemy również zajadać się
nimi przy rodzinnym stole a także zawiesić je na naszej choince. Życzymy udanych wypieków i smacznego!!!

Świąteczne (piernikowe) Brownie*, jak na zdjęciu.
Składniki:
115 g masła
90 g gorzkiej czekolady
2/3 szkl. drobnego cukru do wypieków
2/3 szkl. mąki pszennej
1/4 szkl. kakao
2 duże jajka
1 łyż. startego świeżego imbiru
1/2 łyż. ekstraktu z wanilii
1/2 łyż. gałki muszkatołowej
1/2 łyż. zmielonego imbiru
1/8 łyż. zmielonych goździków
1/4 łyż. soli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bożonarodzeniowe pierniki

Przygotowanie:
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.
Mąkę wymieszaj z kakao, solą i przyprawami, przesiej przez sito i odłóż
na bok.
Masło rozpuść w małym rondelku, zdejmij z gazu i dodaj posiekaną
czekoladę. Wymieszaj składniki do otrzymania gładkiego sosu czekoladowego. Przygotowaną masę wystudź.
W osobnym naczyniu lekko roztrzep jajka z cukrem, wanilią i świeżym
imbirem. Dodaj wcześniej przygotowany sos czekoladowy i wymieszaj trzepaczką. Dodaj przesiane suche składniki. Wszystko zmiksuj na
jednolitą masę.
Przygotowaną masę wyłóż do wybranej formy, wyłożonej papierem
do pieczenia. Ja wybrałam formę w kształcie choinki, tak by było bardziej świątecznie.
Piecz w temperaturze 160 stopni Celsiusa przez około 35 minut – bez
termo obiegu. Gotowe brownie jest wypieczone i sprężyste z wierzchu, lepkie w środku. Ciasto wystudź i gotowe.
Całość możesz ozdobić, jak chcesz. Ja przygotowałam lukier, który
następnie zabarwiłam na zielono. Tak powstała choinka, a kolorowe
cukierni wykorzystałam jako bombki.
*Brownie – ciasto czekoladowe typowe dla kuchni amerykańskiej. Nazwa pochodzi od charakterystycznego, ciemnobrązowego koloru brownie. Ciasto
przygotowuje się z gorzkiej czekolady, jajek, cukru, masła i niewielkiej ilości
mąki. Wikipedia
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Składniki na ok 50 szt:
1/4 szkl. Miodu
80 g masła
1/2 szkl. drobnego brązowego cukru
1 jajko
2 i 1/4 szkl. mąki pszennej
1 łyżeczki sody oczyszczonej
1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do pierników

•
•
•
•
•
•
•

Jak przygotować piernikowe ciasto?
Miód, masło i cukier podgrzej w garnuszku i wymieszaj, do rozpuszczenia się cukru. Przygotowaną masę zestaw z gazu i ostudź. Resztę
składników wymieszaj w osobnej misce, do uzyskanej mieszanki dodaj uzyskaną wcześniej masę z masła, miodu i cukru. Całość zagnieć
do uzyskania sprężystego ciasta. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie
schłodź je w lodówce – będzie łatwiejsze do rozwałkowania.
Gotowe ciasto podziel na 3, może 4 części. Każdą z nich rozwałkuj na
grubość ok 3 mm. Wykrawaj pierniczki o wybranych przez
Ciebie kształtach, a następnie wyłóż je na blachę obłożoną papierem
do pieczenia.
Pieczenie:
Pierniczki piecz od 8 do 10 minut w temperaturze 180 stopni Celsiusa.
Gotowe ciasteczka wyjmij z piekarnika i ostudź na bawełnianej ściereczce. Każdą partię pieników szykuj i piecz tak samo.

Praski Świerszcz

Nr 19

Nr 38 Grudzień 2017

Styczeń 2016

Ciekawostka nr 1:
Jeśli chcesz uzyskać pierniczki z otworkiem do przewlekania - otworek
należy zrobić przed pieczeniem (np. słomką do napojów).
Ciekawostka nr 2:
Jeśli chcesz zrobić pierniczki z cukierkowymi wietrzykami - również
przed upieczeniem w dużym pierniczku wykrój mniejszy otworek,
włóż do niego kolorowe landrynki, a następnie piecz ciasteczka według przepisu.
I wszystko gotowe. Pierniki najlepiej przechowywać w blaszanej
puszce.

Ratownik radzi i uczy
Hipotermia i odmrożenia
Hipotermia to stan zagrażający życiu, w którym temperatura ciała
obniża się do 35°C lub niższej. Do spadku temperatury dochodzi, gdy
zaburza się proporcja między ilością ciepła wytworzonego przez organizm do ilości utraconego. Hipotermia upośledza pracę ośrodkowego
systemu nerwowego, powoduje zaburzenia rytmu serca
i zahamowanie ośrodka oddechowego, w konsekwencji może prowadzić do zgonu. Do silnego wychłodzenia dochodzi najczęściej na skutek długiego przebywania w zimnym otoczeniu (złe warunki klimatyczne, silny wiatr, kąpiel w otwartym zbiorniku wodnym). U osób
w starszym wieku z zaburzeniami ruchu i termoregulacji, a także
u dzieci może dojść do wychłodzenia również wewnątrz
nieodpowiednio
nagrzanych
lub
zbytnio
wychłodzonych
klimatyzacją pomieszczeń.
Ciało traci temperaturę przede wszystkim na skutek promieniowania
(silny wiatr zwiększa tę utratę) oraz poprzez bezpośredni kontakt
z zimnym przedmiotem (np. woda jest dobrym przewodnikiem, dlatego kąpiąc się w zimnej wodzie tracimy szybko ciepło).
Hipotermię rozpoznaje się przede wszystkim na podstawie objawów:
wychłodzenie ciała, zaburzenia świadomości. Pomiar temperatury
służy raczej do potwierdzenia diagnozy.
W łagodnej hipotermii chory jest przytomny, może skarżyć się na osłabienie, ból i zawroty głowy, trudności z mówieniem, występują drżenia
mięśniowe.
Gdy temperatura ciała obniża się do 32°C objawy hipotermii nasilają
się , dochodzi do zaburzeń świadomości, spowolnienia psychoruchowego, zaburzeń mowy. Ustają również drżenia mięśniowe.
W kolejnych stadiach dochodzą zaburzenia rytmu serca
i zahamowanie ośrodka oddechowego.

Czynniki zwiększające ryzyko wychłodzenia

Na dzisiaj tyle!
Życzę Wam Wesołych i smacznych Świąt Bożego Narodzenia!
pwd. Katarzyna Mamak HO
#MadyKatty

Podeszły wiek. Osoby w starszym wieku mają zaburzoną termoregulację, a współistniejące choroby, np. demencja, pogarszają orientację
i ocenę otoczenia.
Niemowlęta i dzieci. Niemowlęta nie mają wystarczająco wydolnych
mechanizmów regulacji wytwarzania ciepła. Dla dzieci charakterystyczny jest duży stosunek powierzchni, przez którą tracą ciepło,
w porównaniu z masą ciała, a przez to większa utrata ciepła. Ponadto
pozostawione bez opieki nie potrafią przewidzieć konsekwencji przebywania w zbyt chłodnym otoczeniu (np. kąpiel w otwartym zbiorniku, zabawa na śniegu).

Strona 9

Praski Świerszcz

Nr 19

Nr 38 Grudzień 2017

Styczeń 2016

Zaburzenia psychiczne. Osoby z nieprawidłową oceną otoczenia,
z problemami z pamięcią narażone są na długotrwałe przebywanie
w zimnym otoczeniu, gdyż nie są w stanie ocenić ryzyka, jakie się
z tym łączy.
Nadużywanie alkoholu, narkotyków. Wpływ środków odurzających
może na kilka sposobów predysponować do wychłodzenia. Zaburzona orientacja i ocena sytuacji, ubiór nieadekwatny do warunków zewnętrznych. Częste przypadki zaśnięcia pod wpływem alkoholu, upadek do wody wydłużają czas ekspozycji na zimno. Zaburzona przez
alkohol termoregulacja powoduje poszerzenie naczyń krwionośnych
w skórze, a przez to zwiększoną utratę ciepła, dodatkowo osłabiona
jest naturalna reakcja obronna na zimno, czyli drżenie mięśni.
Choroby towarzyszące. Niektóre zaburzenia metaboliczne
i hormonalne mogą być przyczyną niewystarczającej termoregulacji,
np. niedoczynność tarczycy, niedożywienie, anoreksja, cukrzyca (która
z powodu neuropatii cukrzycowej powoduje zaburzenia czucia
w kończynach), odwodnienie. Choroby neurologiczne, np. choroba
Parkinsona, przebyty udar, uszkodzenie rdzenia kręgowego upośledzają odczuwanie zimna.
Leki. Leki uspokajające, przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe mogą zmieniać odczuwanie zimna i termoregulację.

Do odmrożenia dochodzi, gdy temperatura spada poniżej 0°C. Wówczas dochodzi do obkurczenia się drobnych naczyń w skórze, zmniejszenia przepływu na obwodzie. Jest to mechanizm obronny, chroniący ważne życiowo narządy wewnętrzne przed utratą ciepła. Dodatkowo w tkankach i wewnątrz naczyń dochodzi do wytrącania się kryształków lodu. Zmiany w niedokrwionych przez pewien czas tkankach
są nieodwracalne.

Pierwsza pomoc
Udzielając pomocy przedmedycznej, należy chorego stopniowo
ogrzewać: przeprowadzić lub przenieść do ciepłego pomieszczenia,
zdjąć mokre ubranie, okryć kocem – nie ogrzewać jednak gwałtownie
za pomocą żadnych urządzeń (np. kaloryfer, termofor z gorącą wodą).
Należy bardzo ostrożnie przemieszczać wyziębioną osobę, gwałtowne
ruchy oraz rozgrzewanie przez pocieranie mogą być przyczyną zaburzeń rytmu serca. Jeżeli chory jest przytomny, można podać doustnie
ciepłe płyny. Hipotermia zawsze wymaga hospitalizacji chorego, dlatego do osoby wychłodzonej należy wezwać pogotowie ratunkowe.
Środki ostrożności, o których warto pamiętać, aby uniknąć wychłodzenia to przede wszystkim:
•
adekwatny do warunków zewnętrznych ubiór, unikanie noszenia mokrych ubrań, ochrona przed wiatrem,
•
unikanie długiego przebywania na zewnątrz lub kąpieli
w zbiornikach wodnych w niskiej temperaturze,
•
ochrona osób starszych, małych dzieci oraz chorych psychicznie przed zimnem,
•
wezwanie pomocy do leżącej na mrozie nietrzeźwej osoby, np.
Straż Miejską
•
planując podróż samochodem w chłodnym klimacie, należy
zabezpieczyć się w odzież ochronną, koce, ciepłe napoje, odpowiednią ilość paliwa.

•

Odmrożenia.
Jedną z konsekwencji wychłodzenia może być również odmrożenie.
Dotyczy ono głównie najsłabiej ukrwionych okolic ciała, czyli palców
oraz nosa.
Odrębny problem, który występuje na skutek działania chłodu
(temperatura powyżej 0°C) oraz wilgoci to uszkodzenie tkanek – najczęściej kończyny dolnej, określane nazwą „stopa okopowa”. Zjawisko
to często występowało u żołnierzy walczących w wilgotnym i zimnym
klimacie, u alpinistów. W obrębie kończyny nie dochodzi do zamarznięcia, ale na skutek długo działającego wyziębienia, często też za ciasnego obuwia, naczynia ulegają obkurczeniu, a przewlekle niedokrwiona skóra nieodwracalnej destrukcji. Stopa jest obrzęknięta, sina,
zimna. Pacjent odczuwa silne bóle, drętwienie. W wielu przypadkach
ulega nadkażeniu i kwalifikuje się do amputacji.
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Głębokość uszkodzeń odmrożonych warstw dzieli się według czterostopniowej skali, podobnie jak głębokość oparzeń.
Odmrożenia I stopnia dotyczą powierzchownej warstwy skóry. Jest
ona woskowoblada, wystąpić mogą zaburzenia czucia w postaci przeczulicy, czyli nadmiernej wrażliwości na dotyk, ból. Odmrożenie II
stopnia charakteryzuje się tworzeniem pęcherzy w drugiej, trzeciej
dobie po urazie, nie występuje czucie bólu. Odmrożenia III stopnia
obejmują pełną grubość skóry, nie występuje czucie bólu
i dotyku. Odmrożenia IV stopnia obejmują pełną grubość skóry
i otaczające struktury.
Wstępne postępowanie z odmrożeniem polega na zabezpieczeniu
rany
jałowym
opatrunkiem
i
stopniowym
ogrzewaniu
(najbezpieczniej poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie o temperaturze
40–42°C). Pęcherze usunąć można tylko w jałowych warunkach. Ze
względu na dolegliwości pacjenci wymagają stałego leczenia przeciwbólowego, wskazane jest również uniesienie kończyny, które zmniejsza obrzęk. Odmrożenia leczy się chirurgicznie: zmienione martwiczo
tkanki wymagają wycięcia. Ponadto chorym podaje się leki poprawiające krążenie obwodowe oraz stosuje profilaktykę przeciwtężcową
i przeciwzakrzepową.

phm. Rafał Molasy
Ratownik Medyczny – Warszawskie Pogotowie Ratunkowe
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Sztandary Hufca (17)
37 Warszawska Drużyna Harcerzy
Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe,
1. DANE HISTORYCZNE
Poświęcenie sztandaru nastąpiło 22 grudnia 1928 roku, w kościele św.
Karola Boromeusza, w Warszawie. Sztandar został wręczony drużynie
podczas uroczystej akademii. Poświęcenia dokonał Ksiądz Prałat Fajecki w obecności rodziców chrzestnych: Stanisławy Ostafińskiej, Anny
Tomasikównej, Tomasza Piskorskiego, Józefa Święckiego, władz harcerskich, przedstawicieli społeczeństwa i młodzieży. Sztandar ten zaginął jednak w zawierusze wojennej.
Fundatorami sztandaru była Rada Drużyny i dyrekcja szkoły przy
ul. Chłodnej w Warszawie.

Treść na sztandarze strona 1 awers: czerwony krzyż kawalerski,
w środku pola orzeł biały w koronie, w wieńcu laurowym, dziób i szpony złote, naroża między ramionami krzyż białe z cyframi „37” i literą
„W”, również w wieńcach laurowych.
Treść na sztandarze strona 2 rewers: na zielonym tle, pośrodku krzyż
harcerski, nad nim prostopadle do drzewca napis w dwóch rzędach
„Zwiazek Harcerstwa Polskiego”, po lewej stronie krzyża „Warsz.”, po
prawej „ Druż. Harc.”, pod krzyżem numer „37” a pod nim lata
1915 - 1925 r.

3. UŻYTKOWANIE
Sztandar Sztandar był używany w latach 1925 - 2007. Obecnie nie jest
używany. Znajduje się w zbiorach Muzeum Harcerstwa, pod numerem
inwentarza – MH/53/ZG. Do Muzeum został przekazany 25.04.2007
roku przez Kręg Seniorów 37 WDH im. S. Mohorta.

4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W roku 1946 Komenda Hufca Śródmieście przekazała do użytku
37WDH sztandar nie istniejącej 7WDH im. Gen. Karola Kniaziewicza.
W roku 1947 usunięto ze sztandaru napis patrona, wszywając w to
miejsce „7” a obok doszyto „3” różniącą się jednak nieco kolorem od
pozostałych cyfr. Pozostały na płacie daty powstania drużyny 7 WDH
i otrzymania przez nią sztandaru (1915-1925). Na awersie w rogach
doszyto „3” obok „7". Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych
pod naciskiem władz państwowych drużyna została zmuszona do
oddania sztandaru. Sztandar odnalazł się z powrotem w 1956 roku. Na
początku lat 70 został poddany renowacji. Do 1975 roku wisiał w gablocie szkolnej, a następnie w harcówce. Po roku 1975 sztandar był
używany tylko w czasie wewnętrznych świąt harcerskich. Oficjalnie
37 WDH ze swoim sztandarem wystąpiła dopiero 22 maja 1981 roku
z okazji obchodów 70 lecia harcerstwa. Z dniem 12 lipca 1984 roku
Komenda Hufca Warszawa Praga-Południe podjęła decyzję o rozwiązaniu drużyny. Wówczas to sztandar przekazano do Zespołu Historycznego GK ZHP. W następnych latach sztandar trafił do Izby Pamięci
w Zespole Szkół Łączności nr 6 a następnie do lokalu Komendy Hufca
Warszawa Praga-Południe.

2. DANE TECHNICZNE
Płachta jedwabna o wymiarach 96 x 73 cm , obszyta z trzech stron
srebrnymi frędzlami, technika wykonania: haft zwykły, satynowy
i wypukły. Nici bawełniane, jedwabne i z włókna syntetycznego

Zespół Historyczny Hufca
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PP - Przemyślenia Piotra
Rodzic – czyli szansa
Największą, niewykorzystaną szansą naszej organizacji są rodzice.
Wielu drużynowych nie zdaje w ogóle sobie sprawy, że i z rodzicami
naszych harcerzy trzeba... pracować! Oczywiście inaczej niż z dziećmi,
ale jest tu potrzebne podobne zaangażowanie.
Jak taka współpraca z nimi może wyglądać? Sądzę, że mogę tu opisać
przykład mojej drużyny, w której rodzice tworzą integralną jej część. 24
listopada odbyła się zbiórka, która została przygotowana wespół z rodzicami, po otrzymaniu kilka tygodni wcześniej, maila o takiej treści:

Druhu, z ostatnich kilku miesięcy obserwacji Krzysia i jego kolegów (też
młodszych harcerzy) mam taką raczej dołującą obserwację, że jakakolwiek orientacja w terenie czy zdolność czytania map jest im obca ideologicznie. I nie mam tu na myśli wytyczenia szlaku w górach z obliczeniem czasu potrzebnego do jego przebycia na podstawie poziomic
czy znalezienie strumienia albo drogi leśnej czy innej przed GPSowej
wiedzy każdego turysty starszego niż 30 lat, ale zwykłą, podstawową
orientację w najbliższym terenie (dzielnicy). Mam wrażenie, że wystarczy ich wystawić nieco dalej niż za próg, okręcić trzy razy i ma się
99% pewności, że się zgubią i jedynym ratunkiem będzie telefon
do rodziców. (…)
Bez wsparcia rodziców pewnie się nie obejdzie (opiekunowie podgrup,
punkty kontrolne), ale z pewnym wyprzedzeniem pewnie wszystko da
się zorganizować (przynajmniej sądząc po rodzicach z klasy Krzyśka). Myślę, że warto nad tym popracować, bo to życiowe ABC. My
(rodzice Krzysia) się deklarujemy na "owce prowadzone na rzeź" albo
punkty kontrolne :-)
Pozostali rodzice po rzuceniu takiego pomysłu na naszym forum również zaangażowali się w przygotowanie zbiórki. Odbyła się więc wielka
gra miejska po Warszawie, gdzie wszystkimi czterema patrolowymi
i trzema punktowymi byli rodzice harcerzy! Nie wiem, czy zaangażowanie rodziców na taką skalę w organizacji zbiórki miało wcześniej
miejsce w naszym hufcu.
Oprócz pomocy przy zbiórkach rodzice często
zostają opiekunami w trakcie akcji zarobkowych, pomagają nam w remontach naszych
jachtów (własnymi rękami!), nierzadko również
w ich transporcie. Jeśli jest potrzeba przewieźć
sprzęt na kurs wachtowych, również mogę
liczyć na rodziców naszych harcerzy. Rok temu
jeden z rodziców był naszym kierownikiem
wyszkolenia żeglarskiego na obozie!
Jednak rodzice harcerzy pomagają nam nie tylko bezpośrednio –
otrzymujemy również od kilku lat najwięcej pieniędzy z akcji 1% wśród
środowisk hufca, rodzice przekazują nam sprzęt żeglarski, taki jak: farby, liny, żagle, wreszcie - dostajemy od nich bezpośrednie darowizny
na naszą działalność (z takich darowizn pokryliśmy m.in. wynajęcie sali
na 5-lecie drużyny).
Obecnie gdy ktoś pyta mnie o liczebność drużyny, mówię: 22 harcerek
i harcerzy, 5 osób kadry oraz 40 rodziców.
No dobrze, a jak dojść do tego poziomu? Oczywiście nie wszyscy rodzice są równo zaangażowani w życie drużyny, nie każdy po prostu
ma czas albo chęci. Wydaje mi się jednak, że po pierwsze podstawą
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jest komunikacja. Moja komunikacja z rodzicami to średnio 2-3 maile
tygodniowo. Piszę im o wszystkim, co dzieję się w drużynie – o planach, zmianach, ambicjach i potrzebach. Wiedząc wszystko, automatycznie czują, że ich pociechy są w dobrych rękach, że organizacja
„gra”. I chcą być częścią czegoś, co zwyczajnie dobrze działa. Po drugie
staram się budować elitarność drużyny. Zaznaczam często, że zależy
mi na każdym harcerzu, ale nie wtedy, jeśli ma być to niedzielny harcerz. Stawiam wymagania – mundur na każdej zbiórce drużyny, Prawo Harcerskie jest obecne w każdym domu. Rodzice chcą wiedzieć, że
ich dzieci są w dobrych rękach (niekoniecznie miękkich). I po trzecie –
nagradzam. Wyróżniam, chwalę, dziękuję rodzicom indywidualnie
albo na forum. Każdy ma potrzebę docenienia, a rodzice harcerzy nie
są przecież kosmitami.

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

Zimowisko Hufca – KARPACZ 2018
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Zimowiska Starszoharcerskie
Hufca – BUKOWINA 2018
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Kącik Poezji
Artur Oppman (1867-1931)

Czesław Miłosz (1911-2004)

Wanda Maria Chotomska (1929-2017)

pseudonim „Or-Ot” (ur. 18.08.1867 roku, w Warszawie - zm. 4.11.1931 roku, tamże) – podpułkownik Wojska Polskiego, polski poeta okresu
Młodej Polski, publicysta, varsavianista, w latach
1901–1905 redaktor tygodnika "Wędrowiec”,
w latach 1918–1920 redaktor „Tygodnika Ilustrowanego”. W 1928 roku otrzymał nagrodę literacką miasta Warszawa. Był członkiem Straży Piśmiennictwa Polskiego oraz honorowym członkiem Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich. Został pochowany w Alei Zasłużonych
na Powązkach.

(ur. 30.061911 roku, w Szetehistoryk literaturyjniach – zm. 14.08.2004 roku, w Krakowie) – polski poeta, prozaik, eseista, , tłumacz, dyplomata;
w latach 1951–1993 na emigracji, do 1960
we Francji, następnie w Stanach Zjednoczonych;
w Polsce do 1980 obłożony cenzurą; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980);
profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda; pochowany
w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

(ur. 26.10.1929 roku, w Warszawie – zm.
2.08.2017 roku, tamże) – polska pisarka, autorka
wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, autorka cyklu programów telewizyjnych dla dzieci
"Jacek i Agatka" (1962–1973). Była członkiem
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Prezesem
Zarządu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

WIGILIA

MODLITWA WIGILIJNA

KOLĘDA

Stara pieśni kolędowa
Święć się, święć się wieczne lata!
Zawsze żywa, zawsze nowa
I w serdeczną treść bogata!

Maryjo czysta, błogosław tej,
Co w miłosierdzie nie wierzy.
Niech jasna twoja strudzona dłoń
Smutki jej wszystkie uśmierzy.
Pod twoją ręką niechaj płacze lżej.
Na wigilijny ześlij jej stół
Zielone drzewko magiczne,
Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar
pszczół,
Niech jabłka sypią się śliczne.
A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych
pól.
Przyprowadź blisko pochód białych gór,
Niechaj w jej okno świecą.
Astrologowie z Chaldei, z Ur,
Pamięć złych lat niech uleczą.
Zmarli poeci niechaj dotkną strun"
Samotnej zanucą kolędę.

Nasza mama kocha muzykę
i my także muzykę kochamy,
więc na gwiazdkę myśmy kupili
płytę dla naszej mamy.

Gdy zadzwoni nuta twoja,
Taka prosta, taka szczera,
Znieczulenia pęka zbroja
I młodością serce wzbiera!
Z tobą anioł w białej szacie
I przeczysta schodzi wiara!
Święć się, święć się w naszej chacie,
Kolędowa pieśni stara!

Strona 14

Potem była wigilia, choinka,
pierwsza gwiazdka błysnęła z nieba,
myśmy wszyscy siedzieli przy stole
i ta płyta zaczęła śpiewać.
Złotą świeczką mrugnęło drzewko,
zatańczyły na ścianie cienie,
- Dobry wieczór... - szepnęła mama
- dobry wieczór, panie Chopinie.
Płyta grała scherzo z kolędą,
rozśpiewały się pięknie klawisze
i tak było, jakby naprawdę
Chopin do nas, do domu, przyszedł.
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ks. Roman Indrzejczyk (1931-2010)

Seweryn Krajewski (1947)

Emilia Waśniowska (1954-2005)

(ur. 14.11.1931 roku, w Żychlinie - zm.10.04.2010
roku, w Smoleńsku) –polski prezbiter rzymskokatolickii, kapelan Prezydenta RP i rektor kaplic
prezydenckich w latach 2005–2010, kanonik
Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej od
2003, prałat honorowy Jego Świątobliwości od
2008, poeta.

(ur. 3.01.1947 roku w Nowej Soli) - polski kompozytor, piosenkarz, multiinstrumentalista oraz
były lider zespołu "Czerwone Gitary". Kompozytor popularnych piosenek rozrywkowych, m.in.:
„Takie ładne oczy”, "Anna Maria", „Dozwolone od
lat 18”, „Płoną góry, płoną lasy".

(ur. 20.09.1954 roku, w Poznaniu – zm.
26.11.2005 roku, tamże) – polska poetka, polonistka, autorka wierszy, opowiadań i piosenek
dla dzieci. Przez kilka lat, jako „Radiowa Sowa”
prowadziła audycję dla dzieci w Radiu Merkury
Poznań. Publikowała na łamach „Tygodnika
Powszechnego”,
„Tygodnika
Kulturalnego” i „Życia Literackiego”.

NA BOŻE NARODZENIE

JEST TAKI DZIEŃ

***

Bóg znów się nam rodzi…
a moc zła truchleje.
Nawet gdy już wiary w dobro nam zabrakło,
W życzeniach świątecznych mówić to będziemy –
Żeby była miłość, życzliwość i pokój,
Żebyśmy umieli wznieść się nad podziały…
I gdy tak mówimy, to jednak czujemy,
Że chociaż wątpimy,
wciąż przecież wierzymy…
Narodzony Jezus znów dodaje ducha –
By przy wspólnym stole i łamaniu chleba
Odeszły w niepamięć wszelkie złe dążenia.
Chociaż nie pójdziemy do tamtej stajenki,
Śpiewając kolędy piękno przeżyjemy…
Wprost niepostrzeżenie powitamy Matkę
I Jej Maleńkiego, co się nam narodził…
Wielką jakąś tkliwość w sercach odnajdziemy
i lepsi będziemy (przynajmniej tej nocy).
A że mamy Święto –
to dobrze – stwierdzimy
Każdy z nas inaczej radować się będzie…
ze wzruszeniem przyjmie
Boże Narodzenie.

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną
wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita
wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od
kołyski..

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.

Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom.
W wiewie wiatru płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku;
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od
zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy
razem.
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go
składa w darze.
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
A gdy wszyscy usną wreszcie
moc igliwia zapach niesie.

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

hm Jacek Czajka
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
II Harcerski Przegląd Kolęd i Pastorałek
Serdecznie zapraszamy na II Harcerski Przegląd Kolęd I Pastorałek
"Śpiewajmy i grajmy Mu 2017", który odbędzie się w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa przy al. Niepodległości 141A w Warszawie
( Przystanek Metro Racławicka ).
Przegląd odbędzie się 6.12.2017 roku, w godz. od 10:00-14:00. Czekamy na Was i bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w tym
terminie abyśmy mogli wspólnie kolędować!
Formularze zgłoszeniowe i regulamin przeglądu do pobrania na stronie hufca, w zakładce NS
W imieniu organizatorów
dh Jordana

XL Zjazd ZHP
Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 44/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie zwołania XL Zjazdu ZHP
Na podstawie § 64 ust. 4 Statutu ZHP, biorąc pod uwagę wniosek Rady
Naczelnej ZHP (uchwała nr 56/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 13
kwietnia 2017 r.), zwołuję w terminie 7-10 grudnia 2017 r. XL Zjazd ZHP
z miejscem obrad w Warszawie.

Wigilia NS
14.12.2017 roku, o godz. 18:00, przy ulicy Augustyna Kordeckiego 3,
odbędzie się Wigilia instruktorów i przyjaciół Namiestnictwa Drużyn
NS. Serdecznie zapraszamy chętnych!
Namiestnik NS
hm. Adam Sikoń

Wigilia hufca
19.12.2017 roku odbędzie się wigilia kadry naszego hufca, na którą
serdecznie zapraszamy instruktorów, wędrowników i wszystkich którzy chcą spędzić z nami ten szczególny wieczór. Więcej szczegółów,
czyli miejsce i godzina spotkania podane będą wkrótce na stronie
hufca i w biuletynie.
Zespół Programowy Hufca

Ogłoszenie
Korzystając z uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr. 72 i Komendy Szczepu 160 WDHiGZ, naszą zimową siedzibą hufca, w okresie
od grudnia aż do odwołania, będzie harcówka szczepu.
Przypominam adres: Warszawa, ul. Paca 44.
Komendantka Hufca
phm Krystyna Mamak

Organizację i przygotowanie XL Zjazdu ZHP powierzam Głównej
Kwaterze ZHP.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zebrał
hm. Jacek Czajka

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Dariusz Supeł
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