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Nasz rok!

20 grudnia 2017 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa. Uchwała ma
związek z przypadającą w tym roku setną rocznicą powołania ogólnopolskiej organizacji - Związku Harcerstwa Polskiego.
1-2 listopada 1918 r. przedstawiciele wszystkich ośrodków harcerskich, jakie wówczas istniały na ziemiach polskich, spotkali
się na zjeździe zjednoczeniowym, aby uchwalić połączenie tychże organizacji w jeden Związek Harcerstwa Polskiego.
Uchwała Senatu jest uznaniem zasług polskiego harcerstwa na rzecz Ojczyzny, w uzyskaniu przez nią niepodległości,
w obronie jej granic, a później, w okresie pokoju, pracy i służby dla jej rozwoju. Uchwała jest również ukoronowaniem ogromnej roli, jaką harcerstwo włożyło w wychowanie młodego pokolenia, tak w kraju, jak i poza jego granicami.
Rok 2018 będzie dla nas szczególny również dlatego, że obchodzić będziemy 60-lecie powstania Nieprzetartego Szlaku. To
również bardzo ważna rocznica, zwłaszcza dla naszego hufca, w którym istnieje przecież największe w Polsce namiestnictwo drużyn NS.
Zapewne w różnych formach i z różnym rozmachem będziemy obchodzić w swoich drużynach i szczepach ten piękny
jubileusz. Przywoływać będziemy pamięć o Orlętach - obrońcach Lwowa oraz harcerskich oddziałach walczących
z bolszewikami w 1920 r. Wspominać będziemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie – walczące z niemieckim okupantem - a także harcerzy drugiej konspiracji, sprzeciwiających się komunistycznej władzy w latach 1944–
1956. Nie zapomnimy o tych, którzy odbudowywali nasz kraj po obu wojnach światowych i nieśli pomoc potrzebującym.
Kluczowym wydarzeniem obchodów 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego będzie oczywiście Zlot ZHP
Gdańsk 2018, w którym planowany jest udział ponad 15 000 osób. Na koniec pamiętajmy jeszcze o tym, że to wszystko
dziać się będzie w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tak więc drogie Druhny i drodzy Druhowie, rok 2018 jest naszym rokiem!

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
PS
Korzystając z okazji, składam wszystkim czytelnikom "Praskiego Świerszcza" serdeczne życzenia noworoczne - Szczęśliwego Nowego 2018 Roku!
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Wyzwolenie Warszawy

14 stycznia 1945 r. wojska radzieckiego 1 Frontu Białoruskiego w ramach tzw. ofensywy styczniowej rozpoczęły operację warszawską. Od
południa z rejonu przyczółka warecko-magnuszewskiego nacierała
w kierunku Warszawy 61 Armia. Wspomgała ją 2 Armia Pancerna
z rejonu Warki nacierając na Grójec. Od północy zaś z rejonu Jabłonny
w kierunku na Leszno atakowała 47 Armia. Radziecki plan operacji
przewidywał oskrzydlenie Niemców pod Błoniem i zamknięcie ich
w kotle. Zadanie wyzwolenia Warszawy przypadło w udziale 1 Armii
Wojska Polskiego, która w tym czasie znajdowała się w odwodzie frontu. Polacy zajmowali pozycje obronne po prawej stronie Wisły od Jabłonny po Karczew.

W nocy z 16 na 17 stycznia siły główne 1 Armii WP przeprawiły się na
zachodni brzeg Wisły na odcinku między Górą Kalwarią a Magnuszewem i o świcie podjęły natarcie na Warszawę. Tej samej nocy z Pragi
po sforsowaniu Wisły
rozpoczęła
nacierać
6 Dywizja Piechoty. Po
zaciętej walce wyparła
Niemców z centrum miasta. Około 10.00 włączyła
się do walki w mieście
2 Dywizja Piechoty, która
w rejonie Ogrodu Saskiego połączyła się z 6 Dywizją Piechoty. Praktycznie
o godz.16.00 Warszawa
była wolna.
Wieczorem 17 stycznia do miasta dotarły siły główne 1 Armii WP nacierające od zachodu i południa. Podczas zajmowania kolejnych kwartałów miasta doszło jeszcze do kilku potyczek, m.in. w rejonie Lasku
Bielańskiego, Cytadeli, Dworca Głównego i na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Nowym Światem. Wycofanie z Warszawy niemieckich
jednostek pancernych i Dywizji Fortecznej pozwoliło 1 Armii WP szybko i z niewielkimi stratami opanować miasto. Okazało się, że 2 i 6 Dywizja Piechoty, które miały wykonywać uderzenia pomocnicze, wykonały uderzenie rozstrzygające.
Straty 1 Armii WP w opanowaniu Warszawy to 275 poległych, zaginionych i rannych, z tego około 110 zabitych, w tym ponad połowa od
min. W całej operacji warszawskiej 1 Armia WP straciła 10 537 żołnierzy, w tym 3116 zabitych.

Po koncentrycznym uderzeniu Rosjan niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych w obawie przed okrążeniem i zniszczeniem sił
16 stycznia rano wydało rozkaz swej armii wycofania się na kolejną
rubież obronną. Nie wiadomo było, czy Niemcy będą bronić Warszawy. W mieście pozostało około czterech batalionów ochronnych. Dowódcą obrony Warszawy został generalmajor Hellmuth
Eisenstuck. Warszawę ogłoszono twierdzą, a obrona jej składała się
z dwóch pierścieni: zewnętrznego liczącego 44 km i wewnętrznego
o długości 19 km.
16 stycznia po południu na
wieść o wycofywaniu się
Niemców 2 Dywizja Piechoty uderzyła z rejonu
Jabłonny na Kępę Kępińską, uchwyciła ona przyczółek i rozpoczęła przesuwanie się w kierunku północnych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy. Pod
koniec
dnia
oddziały
2 Dywizji Piechoty osiągnęły rubież: Dąbrowa,
Pancerz, Buraków Mały.
Tymczasem 1 Brygada
Kawalerii sforsowała Wisłę
w
rejonie
Karczewa
i uchwyciła przyczółek
w tym rejonie.

Po zakończeniu walk oddziały 1 Warszawskiej Brygady Saperów rozpoczęły rozminowanie ruin oraz zbudowały pierwszy most pontonowy na Wiśle. 19 stycznia w Alejach Jerozolimskich wymarłej stolicy
wydzielone jednostki uczestniczyły w defiladzie zwycięstwa, którą
osłaniał z powietrza 1 pułk lotnictwa myśliwskiego „Warszawa”.

Przez wiele lat po wojnie 17 stycznia uroczyście obchodzono rocznicę
wyzwolenia Warszawy, Chorągiew Stołeczna ZHP po przyjęciu imienia Bohaterów Warszawy organizowała capstrzyk pod pomnikiem
Warszawskiej Nike, usytuowanym wówczas przy placu Teatralnym.

Opracował
hm. Jacek Czajka
źródło: portal internetowy Wikipedia
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Heblowanie

Świat okiem Kamienia

Jurassic Park

Sen

Według tego co jest napisane w internecie Dinozaury (Dinosauria) to
zróżnicowany klad zauropsydów. Pojawiły się w triasie, około 237 milionów lat temu. Stanowiły dominującą grupę kręgowców lądowych
od początku jury (około 201 milionów lat temu) przez 135 milionów
lat, do końca kredy (66 milionów lat temu). Do ostatnich dziesięcioleci
XX wieku wszystkie grupy dinozaurów uznawano za wymarłe.

Sen, jak wiemy, jest ważny. Wbudowany jest on w naszą biologię, aby
ciało odpoczęło, a mózg miał czas na poukładanie własnych spraw.
Szybka lektura artykułów w Internecie pozwala nam dowiedzieć się, że
brak snu może mieć fatalny wpływ na zdrowie jednostki. Już po
dwóch dobach stałej aktywności w mózgu zachodzą negatywne
zmiany, a stałe niedosypianie prowadzi do problemów z otyłością,
sercem, prowadzi do nowotworów czy depresji. Wiemy i widzimy, jak
ważny jest codzienny rytuał oddania się w objęcia Morfeusza.

Ale to chyba nie do końca prawda, wszak ilu harcerskich dinozaurów
żyje nadal miedzy nami? Jest ich trochę. Jak wiadomo kiedyś dinozaury były różne, od tych łagodnych (stegozaury) do tych najbardziej
krwiożerczych (tyranozaury). Dokładnie tak samo jest dzisiaj, mamy
grupę stegozaurów tę ,która służy pomocą, słucha, wyciąga wnioski
i przyznaje się, że czasem nawet im zdarza się popełnić błąd. I mamy
grupę tyranozaurów, tych którzy myślą, że są nie omylni, wszystko
robią i wiedzą najlepiej i to ich powinno się słuchać, natomiast oni tego
robić nie muszą. Z upływem lat nasze dinozaury bardziej utwierdzają
się w przekonaniu o swojej wielkości i nie omylności.
U nas w hufcu zdecydowana większość to stegozaury. Nikomu zbytnio nie przeszkadzają, robią swoje i można liczyć na ich wsparcie. Ale
miedzy nimi krąży tyranozaur , który karmi się innymi, młodszymi
i nieco bardziej bezbronnymi istotami. Ów tyranozaur nie pomyślał
o tym że mimo dużej ilości lat nie jest idealny. Z wielką łatwością przychodzi mu pouczanie innych. Z precyzją kałasznikowa wytyka błędy
mniej doświadczonym instruktorom zamiast próbować ich edukować,
tłumaczyć i zwyczajnie spróbować zrozumieć. Zapomniał jednak że
bez tych wszystkich młodych gniewnych i nieopierzonych on sam nie
miałby kogo pouczać. Dinozaury zostały uznane za inteligentne stworzenia, i takie w istocie były. A nasz tyranozaur ? Czy On zastanawia się
nad tym jak drugi człowiek może odebrać jego słowa? Nie, On nie
myśli o przyczynach a analizuje tylko skutki.
Chyba nikt nie chce doprowadzić do sytuacji kiedy będzie trzeba nasze
kochane dinozaury izolować. Wyobrażacie sobie Park Jurajski w Polsce, w którym przebywają samotne dinozaury , nie mające z kim porozmawiać, z zazdrością łypiące na świat , którego nie są już częścią?
Jestem młody ale mam świadomość upływającego czas u i tego , że
kiedyś sam będę dinozaurem. Właśnie dlatego nie chciał bym być
częścią parku jurajskiego ani muzeum ewolucji, a raczej częścią instruktorskiej braci której będę mógł służyć radą i pomocą. Dlatego moi
drodzy pamiętajcie że już teraz musimy zdecydować czy chcemy być
stegozaurem czy tyranozaurem i miejmy świadomość ze ta decyzja
zaważy o naszym życiu na lata.
A Tobie drogi hufcowy Tyranozaurze życzę żebyś nigdy nie trafił do
parku jurajskiego.

phm. Jan Korkosz
komendant szczepu 160 WDHiGZ
PS
Uważam, że takim dinozaurem
Adam Czetwertyński.
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w naszym hufcu jest druh

Jednakże na wyjazdach harcerskich często towarzyszy nam zupełnie
inny styl bycia. Wykorzystujemy dany nam czas w maksymalny sposób organizując późne kominki i gry nocne, przyrzeczenia i wszelakie
harce wymyślone przez drużynę. Zdarza się też, że dzieci śpią, a kadra
obozu w nocy nadrabia zaległości – książki pracy, konspekty, lampiony na InO. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś – powiedzą wartownicy
tego obozu, czuwający wraz z oboźnymi i komendantem. No i gdzie
jest nasz zdrowy sen? Gdzie czas na odpoczynek i zadumę? Co
więcej, skoro harcerz musi umieć żyć zdrowo, dlaczego nie stosujemy
higieny snu?
Pracując jako drużynowy odpowiedziałem sobie na to ważne pytanie
i podjąłem decyzję (oczywiście wspólnie z przybocznymi), że chcemy
uczyć dzieci odporności, gotowości i pokazać im, jak przekroczyć własne bariery. Staraliśmy się oczywiście robić to mądrze, odpuszczaliśmy,
gdy obserwowaliśmy przesadę w naszych działaniach. Ważne jednak,
że robiliśmy to świadomie, znając konsekwencje naszych ewentualnych błędów.
I w sumie to jest główny nurt tej myśli – świadomość swoich działań.
Zdrowy sen jest ważny dla zdrowia i życia, ale umiejętność przełamania swego zmęczenia jest tak samo ważną umiejętnością. Harcerz
musi umieć żyć zdrowo i być gotowym na moment kryzysu. Drużynowi mają więc trudne zadanie – mądre balansowanie między dwiema
skrajnościami. I jak zawsze najważniejsze jest utrzymania równowagi.

hm. Stanisław Matysiak
namiestnik harcerski

Słów kilka od pierwszego czytelnika powyższego felietonu
W moich felietonach wspominam czasem
nieżyjącego już hm. Janka Schaittera. Ten
świetny organizator, naprawdę świetny,
prowadząc obóz przestrzegał kilku zasad.
Między innymi szedł spać o godzinie 22.00.
Nic i nikt nie był w stanie tego zmienić.
Żadnych prac, żadnych rozmów po tej
godzinie. Janek wstawał zawsze o 6.00.
Godzinę przed obozem. Golił się
(codziennie), mył, robił porządek w namiocie (bo jako instruktor harcerski miał w namiocie wzorowy porządek). O godzinie 7.00 mógł
rozpocząć instruktorską służbę. Rada obozu (zgrupowania) odbywała
się po obiedzie, lampiony były przygotowane w Warszawie lub w ciągu dnia. Mówicie, że takich Janków już nie ma? A właściwie dlaczego?
hm. Adam Czetwertyński
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Dobre rady druha ACz.
A komisja stopni

Od jakiegoś czasu jestem członkiem naszej hufcowej komisji stopni
instruktorskich. Prawdopodobnie wiedzą o tym wszyscy nasi instruktorzy, bo każdy z nich, czy jako opiekun próby, czy jako osoba zdobywająca stopień wcześniej czy później na spotkaniu komisji się pokaże.
Jestem też opiekunem kilku prób. Moi podopieczni to przyszli podharcmistrzowie i harcmistrzowie. Ostatnio próbę harcmistrzowską
zamknął Staś.
Gratulacje!
Zaczynamy nowy rok – 2018 – warto może udzielić kilku rad naszym
opiekunom i naszym harcerzom zdobywającym stopnie instruktorskie. Może dzięki temu łatwiej będzie pracować komisji stopni?

Po trzecie – harcerka orla / harcerz orli
Nie, nie może być tak, że zdobywający stopień przewodnika osiemnastolatek zatrzymuje się zdobywając stopień instruktorski na przeszkodzie nie do pokonania – na stopniu HO. Może już pora, abyśmy doszli
do normalności, którą jest najpierw otwarcie próby na stopień młodzieżowy, a dopiero wtedy rozpoczęcie zdobywania stopnia przewodnika? Ile razy można słuchać: - U nas kapituła słabo pracuje. W naszym
szczepie to stopni się nie zdobywa. Ja mam w wieku siedemnastu lat
stopień wywiadowcy, brałem udział tylko w czterech obozach harcerskich, Itd., itd. – Na coś się zdecydujmy - albo pracujemy z drużynami
i zastępami harcerskimi, albo z grupkami dzieciaków przebranymi
w szare i zielone mundurki. Problem z HO, gdy zaczniemy w hufcu
prowadzić normalne drużyny harcerskie, stosować wszystkie instrumenty metodyczne, zniknie w ciągu jednego roku.

Po czwarte – harcerka orla / harcerz orli cz. 2

Po pierwsze – idea stopnia
To ważne, aby na początku, zanim powstaną pierwsze propozycje
zadań, osoba, która chce zdobyć którykolwiek stopień instruktorski,
dokonała analizy idei tegoż stopnia. Każdy musi wiedzieć, jakim ma
być za rok czy dwa, gdy zamykać będzie swą próbę. Wydaje się, że bez
koncepcji dojścia do właściwych postaw u naszych kandydatów na
instruktorów (lub kandydatów do zdobycia wyższego stopnia) stopnia
zdobyć się nie da. Nie będę tu pisać poradnika, dlatego tylko jeden
przykład. Czy każdy nasz przyszły przewodnik wykorzystuje przykład
osobisty do realizacji celów wychowawczych? A więc czy świadomie
pokazuje (a czasem mówi): - Bądźcie tacy jak ja. Na spotkaniu z komisją stopni nasi przyszli instruktorzy mówią: - Przecież taki jestem –
I zazwyczaj się mylą.

Po drugie – być ambitnym
Próba przewodnikowska jest tak zbudowana, że przeciętny drużynowy lub przyboczny może stopień zdobyć bez większych problemów.
Pytanie jednak, czy kandydat na instruktora powinien iść na łatwiznę,
czy powinien zbudować próbę z zadań, które i tak, niezależnie od zdobywanego stopnia instruktorskiego, byłyby zrealizowane. Bo psa i tak
trzeba wyprowadzić, maturę zdać, angielskiego się pouczyć… I zbiórkę
poprowadzić. Uważam, w każdym z nas tkwią pokłady niezrealizowanych marzeń. Wpisujmy te marzenia do próby – niech będą te zadania
trudne i zarazem ambitne. Pytam w trakcie spotkania komisji: - Gdzie
jest twoje wow, twoje coś nadzwyczajnego w tej próbie. - I drugie
pytanie – Czy również drużynie zaproponowałeś zadanie wow, ciekawe, ambitne, takie, które harcerze – realizując je zgodnie z naszą metodą – zapamiętają do końca życia. Jeżeli próba nie jest ambitna, to po
co ją realizować?

Bo nie zawsze zdobywającymi pierwszy stopień instruktorski są
osiemnastolatkowie. Czasami są to osoby umownie nazywane „35 +”,
na przykład często cywile rozpoczynający służbę w ZHP po ukończeniu studiów. Mają oni problem – jak zdobyć wiedzę i umiejętności na
poziomie HO. Przecież nie rzecz w realizowaniu zadań tego stopnia,
ale zdobycie tych wszystkich umiejętności, które zdobywa się na obozach harcerskich, zdobywa się w drużynie w trakcie roku harcerskiego… Cóż to za przewodnik, który nie umie wyznaczyć azymutu, nie
umie zbudować pryczy czy nigdy w nocy nie przeżył alarmu mundurowego… Nasi przyszli instruktorzy z grupy „35 +” mają z tym duży
problem. – Ja jestem przyszłą drużynową zuchów, nie będę z zuchami
chodzić na azymut. Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi, one nie
będą same robić pionierki obozowej. – No tak, ale przewodnik jest
instruktorem ZHP. To nie instruktor zuchowy lub instruktor NS. Więc
każdy z nich musi uzupełnić swą wiedzę harcerską. Choćby w pigułce.
I inaczej być nie może.

Po piąte – być opiekunem
Spotkaliśmy w hufcu instruktora, którego bycie opiekunem sprowadziło się do przyjścia na otwarcie i na zamknięcie próby. Spotkaliśmy
opiekuna, który nie przeczytał karty próby swego podopiecznego.
Spotkaliśmy się z takim, który ani razu nie widział swego podopiecznego na zbiórce harcerskiej. Spotkaliśmy takiego, którego kandydat na
instruktora musiał poszukiwać, nie miał z nim kontaktu. I takiego, który
nie miał pojęcia, jak ma wyglądać karta próby. Powiecie – ale po jakimś czasie opiekun się zmienił, wydoroślał, zaczął swą funkcję traktować poważnie. Nie, jeżeli druhno podharcmistrzyni, jeżeli druhu harcmistrzu nie wiesz, co to znaczy być opiekunem – idź na odpowiednie
warsztaty, porozmawiaj z członkami KSI, naucz się. Bo nie wypada, aby
komisja musiała publicznie lub w cztery oczy udzielać reprymendy
opiekunowi. Po prostu nie wypada.

hm. Adam Czetwertyński
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PP - Przemyślenia Piotra
„Wodniacy to nie harcerze”

Takie zdanie nie jeden raz padło już z ust różnych prominentnych
członków naszego Związku. Wielu osobom nie podoba się nasza odrębność – nasze mundury, nasze metody pracy, nasza pasja. Moim
zdaniem to wszystko wynika po prostu z braku zrozumienia dla specyfiki pracy wodniaków. W hufcu spotkałem się ze stwierdzeniem: „bycie
wodniakiem musi być strasznie nudne, tylko się pływa na tych łódkach
i tyle”. Postaram się zatem, najlepiej jak potrafię, opisać specyfikę pracy
drużyny wodnej. Oto podstawowy wzór na harcerza wodnego:

Drugim elementem wzoru na harcerza wodniaka jest pasja. To jest to
coś, co tworzy unikatowość drużyn wodnych. Co powoduje, że nieraz
całe pokolenia angażują się w pracę jednego środowiska. Bo spaja ich
wspólna pasja – żeglarstwo. Dlatego też tak łatwo udaje się angażować rodziców w pracę środowiska wodnego. Pasja pozwala też na
pracę w szczepie wędrowników, którzy wspierają szczep w remontach, biorą udział w prawdziwych wyzwaniach, jak regaty ogólnopolskie (czy nawet światowe, np. 33 KHDŻ „Pasat”), jak rejsy „Zawiszą
Czarnym”, jak ekstremalne spływy kajakowe. Nie organizujemy im
„wędrówki” po wydeptanych szlakach Beskidów, tylko prawdziwą
przygodę, gdzie to na ich barkach spoczywa nierzadko zdrowie i życie
całej załogi. To taki element metody harcerskiej… Nazywa się to... Ach
tak: NATURALNOŚĆ.

Harcerz Wodny = Harcerz^2 + Pasja + Praca

Jak widzimy, we wzorze na HW musimy mieć przede wszystkim Harcerza. Bycie harcerzem-żeglarzem stawia przed nami wszystkie te
wymagania, co przed „normalnym” harcerzem, i stawia DODATKOWE.
Oprócz stopni harcerskich zdobywamy także stopnie i sprawności
wodne, oprócz budowy pionierki obozowej, budujemy również keje.
Harcerz wodny, ma TAKI SAM poziom wiedzy harcerskiej, jak jego
kolega z lądowej drużyny. Jak inaczej wyjaśnić fakt, że „Wir” tak często
zajmuje wysokie miejsca w grach organizowanych przez nasz hufiec?
Poza tym wodniak zajmuje się nie tylko żeglarstwem. W skład naszej
specjalności wchodzi także kajakarstwo, pływanie, radionawigacja czy
ratownictwo wodne. Dzięki temu nasz program jest bardzo atrakcyjny
dla młodego człowieka i co więcej – zróżnicowany. Odbijając piłeczkę
można stwierdzić, że bycie harcerzem lądowym jest strasznie nudne –
tylko się stawia pionierkę, biega po lesie za flagą i jeździ na biwak do
szkoły. Dlatego nie upraszczajmy!

Ostatnim elementem tworzącym drużynę wodną jest praca przy
sprzęcie. Harcerstwo wodne wychowuje przez szacunek do pracy.
Harcerze zarabiają pieniądze na remonty swoich jachtów, następnie
sami je remontują, następnie sami na nich pływają. To jest taki fajny
element zbiórek, rozciągnięty w czasie. Nazywa się: LOGICZNY CIĄG.
Harcerze uczą się przez to zdolności manualnych, uczą się, że swoją
własną pracą mogą wiele zdziałać. Drużyny wodne często stają wielu
osobom kością w gardle, bo są.. samodzielne i majętne. Majątek przeciętnej drużyny wodnej jest porównywalny z majątkiem niejednego
szczepu, a czasem i hufca. Majątek mojej znajomej drużyny z Kielc
(33 KHDŻ „Pasat”) to ok. 1 mln złotych (16 jachtów, w tym połowa kabinowa, 2 samochody, przyczepy itd.). Nie oszukujmy się – pieniądze
mają znaczenie. Inaczej komenda hufca rozmawia z drużynowym,
którego jedyną potrzebą jest kompas na zbiórce, inaczej z drużynowym, którego gonią terminy, bo musi zwodować 3 jachty, gdzie każdy
kosztuje po 10000 zł. Jednocześnie drużyna wodna MUSI posiadać
swój sprzęt. Wynajmowanie go nie daję możliwości tej pracy, która jest
istotą drużyny wodnej.
Mam nadzieję, że rozjaśniłem nieco specyfikę naszej pracy i z czasem
nasz hufiec wzbogaci się o kolejne drużyny wodne i nasza specjalność
odbuduje się na Pradze-Południe.

pwd. Piotr Michalak
komendant Szczepu 296 WWDHiGZ „Palmiry”
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ObCZAJ to!

LABIRYNT INTEGRACYJNY
Do wykonania zabawki potrzebujemy:
większy i sztywny kawałek kartonu, rolki, nakrętki, kawałki kartonów
do budowania ścianek lub pocięte kawałki niepotrzebnych piankowych puzzli, klej na gorąco, nożyczki i kulki do labiryntu.
Pierwszy etap pracy to projektowanie, układanie, dopasowywani
i docinanie poszczególnych elementów. Konstruowanie labiryntu to
nie tylko świetna zabawa, ale również zajęcie uczące cierpliwości, pokonywania napotkanych problemów i trudności. Zamontowanie każdego kolejnego elementu wymaga myślenia, planowania i stopniowo
dochodzimy do efektu końcowego. Ukończony projekt to wielka satysfakcja dla dzieciaków, ale też oczywiście świetna zabawa.

Domino – gra, w której używa się płytek nazywanych kamieniami.
Każda płytka podzielona jest na dwa kwadratowe pola z zaznaczonymi oczkami (identycznie jak na kostce do gry). Najpopularniejsza wersja składa się z 28 kamieni: wszystkie kombinacje liczb od 0 (tzw.
„mydło”) do 6. Znajduje się na nich po siedem pól: pustych, z jednym
oczkiem, z dwoma, trzema, czterema, pięcioma i sześcioma — razem
168 oczek. Wyrabiane są też komplety o innej liczbie oczek, najczęściej
9, 12, 15 lub 18. Kamienie, na których obu polach liczba oczek jest taka
sama, to „dublety”.

KSIĘGA NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Potrzebne będą:
5 kartek A4, 1 arkusz ładnej tekturki, np. papier wizytówkowy, 1 arkusz
grubej tekturki, kawałek bibuły, klej na gorąco oraz klej biurowy, spray
złoty lub srebrny, sztuczny kwiat.
5 kartek składamy na pół. 3 z nich sklejamy ze soba na środku. Brzegi
przyklejamy przesunięte o ok. 0,5 cm od krawędzi poprzedniej kartki –
wtedy nasza książka „uniesie się”. Kolejne 2 kartki przyklejamy na środku, a ich brzegi zawijamy na patyczku do szaszłyków lub ołówku. Przyklejamy krawędezie tylko tam, gdzie kartka nie jest zawinięta. Następnie drukujemy życzenia lub piszemy własnoręcznie. Tekturę obkładamy kawałkiem bibuły. Przyklejamy wcześniej przygotowane kartki
i tekturkę. Następnie bierzemy klej w pistolecie i malujemy szlaczki.
Pryskamy sprayem najpierw tł książki, potem brzegi uważając aby nie
zamalować tekstu. Na koniec ozdabiamy książkę kwiatami. Pakujemy
w celofan i gotowy prezent dla babci czy dziadka wystarczy już
tylko wręczyć.

DOMINO NA KAMYCZKACH
Potrzebne będą:
płaskie kamyczki, pędzle, farby akrylowe lub olejne.
Chyba każdy zna dość już zapomnianą prostą grę w domino. Wystarczy na wcześniej wyczyszczonych kamyczkach namalować wg. wzoru odpowiednią ilość kropek i poczekać aż wyschną. I grać kiedy tylko
mamy ochotę.

pwd. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ Dreptusie
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Zjazd ZHP od kuchni

40. Zjazd ZHP, wielkie wydarzenie, któremu przyglądała się cała polska
harcerska rodzina. Miałem ten przywilej zaangażować się w jego organizację i jeszcze zanim po raz pierwszy znalazłem się na miejscu, już
wiedziałem, że będzie dla mnie bardzo wartościowym przeżyciem.
W zasadzie świadomie do
tego nie dążyłem. Zbiegiem
okoliczności, nieśmiałych
pytań i prób wkręcenia się
dostałem luźną propozycję,
którą bez namysłu przyjąłem. Zostałem operatorem
kamery na 40. Zjeździe ZHP
tworząc relację na żywo
w ramach zespołu ZHP360.
Każdy instruktor wie, jak istotne są cechy metody harcerskiej. Dobrowolność, pozytywność, pośredniość, świadomość celów, indywidualność, neutralność i wzajemność oddziaływań. Te sformułowania powinny towarzyszyć codziennie każdemu na jego instruktorskiej ścieżce. Powinny też nasiąkać nimi osoby, które do tej roli pretendują.
Od tej strony chciałbym właśnie spojrzeć na to, z czym na zjeździe
miałem styczność.
Dobrowolność
Zaangażowanie osób w tworzenie tego zjazdu było kwintesencją dobrowolności. Najróżniejsi ludzie z całej Polski brali urlopy, zjeżdżali się
i poświęcali czas i siły (albo i więcej), które mieli, na to, żeby wszystko
poszło tak, jak należy. To była grupa osób, która dojrzale i świadomie
podejmowała decyzję i wiedziała na co się pisze. Ale najważniejszy był
dla nich cel. Cel, który myślę, że wypełnili w 100%.

Świadomość celów
Świadomość celu tu ma każdy - stworzyć najlepszą, najbardziej pozytywną inicjatywę, dającą każdemu chętnemu okazję do brania oraz
dawania. Każdy też przykładał do tego swoją rękę i pchał to do przodu.
Indywidualność
W trakcie zjazdu byłem kilka razy naprawdę szczerze zaskoczony. Jest
to jednak bardzo miłe zaskoczenie, kiedy ktoś ni stąd, ni zowąd proponuje, że czegoś cię nauczy, pyta, czy wszystko jest ok, lub mówi, żebyś
wracał do domu kłaść się spać, żeby być wypoczętym na następny
dzień. A przy tym wszystkim szczere zainteresowanie absolutnie oderwane od jakiegokolwiek oceniania. Dzięki temu stwarza się tej jednostce ogromne możliwości do własnego rozwoju.
Naturalność
Każdy w tym zespole robił to, co chciał. Mógł rozwijać się według własnych chęci i możliwości. Było miejsce zarówno na oddanie obowiązków, jak na ich przyjęcie. Wszystko wypływało w naturalny sposób
z ludzi, nie ich praw i obowiązków.
Wzajemność oddziaływań
W harcerstwie jedni powinni uczyć się od innych. Wzorzec postępowania, autorytet, umiejętności. To wszystko działało w najlepszy możliwy sposób. Nasz zespół był bardzo zróżnicowany. Razem współpracowały ze sobą osoby całkiem świeże, jak i te bardzo doświadczone.
Ale tego nie było absolutnie czuć. Wszyscy byli na równi. Co więcej, na
każdym kroku czuć było chęć dzielenia się swoją wiedzą z nowymi.
A najlepsze zostało na koniec. Ostatniego dnia, kiedy wszystkie kryzysy
zostały już zażegnane, wszyscy zamienili się obowiązkami. I owszem,
pewnie odbiło się to trochę na jakości transmisji, ale satysfakcja i doświadczenie, zdobyte zwłaszcza przez tych świeżych, było nieocenione. I myślę, że to najlepiej oddaje charakter tego zespołu. Nie nastawionego na cel i wyniki, ale na rozwój i tu myślę, że sprawdzili się doskonale, zwłaszcza w roli instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

Pozytywność
Wszyscy wiemy, jak zazwyczaj wyglądają drużyny złożone z harcerzy
w wieku wędrowniczym. Dobrzy znajomi, mnóstwo zabawy, czasem
głupie żarty, ale kiedy trzeba - też odpowiedzialność i zdecydowanie,
przez które jednak wciąż przebija się niezłomny uśmiech. Przez cały
czas miałem właśnie wrażenie, że funkcjonuję w takiej drużynie.
Dzięki temu było to zarówno osobiście, jak i harcersko, bardzo
cenne przeżycie.
Pośredniość
Co jak co, ale profesjonalizmu tej ekipie nie można odmówić. Ale
wszystko to zostało osiągnięte na własną rękę. Cele postawione już
dawno temu, które ekipa ZHP360 od dawna realizuje, dały pole do
popisu całemu gronu osób, które rozwinęło się i zmobilizowało do
ogromnego rozwoju.

Podsumowując, bardzo się cieszę, że mogłem mieć swój wkład
w takie przedsięwzięcie i widzieć od wewnątrz pracę tego profesjonalnego, a jednocześnie otwartego i chętnego do rozwoju zespołu. Mam
poczucie, że przez te kilka dni stworzyliśmy najfajniejszą i najlepiej
funkcjonującą drużyną harcerską w całym Związku. A najlepsze w tym
wszystkim jest to, że dla wszystkich jest to takie oczywiste i naturalne.

ćw. Kacper Walczak
przyboczny 420 WDH „Paraguana”
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Od zucha
do zastępcy naczelnika

Nigdy wcześniej w ponad pięćdziesięciopięcioletniej historii naszego
hufca żaden z jego instruktorów nie zaszedł w swojej drodze służbowej tak wysoko, jak hm. Karol Gzyl.

Karol nie miał innego wyjścia, jak tylko zostać zuchem. I został. Wstąpił
do 112 WGZ, gdzie pod opieką drużynowej Ani Bąbel zdobywał
gwiazdki i sprawności zuchowe. Obietnicę zuchową złożył na zimowisku w Białym Dunajcu w roku 1996. Kolejne lata to harcerstwo. Zaczynał w 142 WDH, którą prowadził Mariusz Smoliński. Następnie swoją
harcerską działalność kontynuował w szczepie 31 WDHiGZ pod okiem
swojego Taty, który odebrał jego Przyrzeczenie Harcerskie. Karol działał w 31 WDH jako zastępowy i przyboczny, by wkrótce zostać jej drużynowym. Kolejne lata to praca w hufcu na funkcji namiestnika drużyn harcerskich. Dalsza droga Karola jest już opisana powyżej, więc nie
będę jej powtarzać.
Natomiast chciałbym o Karolu przytoczyć kilka prywatnych wspomnień. Przede wszystkim wspominam go jako sumiennego instruktora i zdolnego organizatora. Wszystko, czego się podejmował, kończyło
się sukcesem. Jednym z bardziej doniosłych zadań, jakie zrealizował,
było doprowadzenie do powstania bazy obozowej w Stężycy. Baza
była pomysłem ś.p. hm. Dariusza Oporskiego, którego on sam niestety
nie zrealizował, ale który właśnie Karol, jako kontynuator jego myśli,
doprowadził do szczęśliwego końca.
Z jego młodości pamiętam jeszcze to, że zawsze był miły w stosunku
do starszych instruktorów i potrafił okazać im należny szacunek. Taki
pozostał do dzisiaj.

Karol Gzyl (ur. 1987), instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, członek Głównej Kwatery, zastępca naczelnika ZHP,
realizator telewizyjny. Instruktor Hufca Warszawa-Praga-Południe,
w którym pełnił funkcję drużynowego, namiestnika harcerskiego, zastępcy komendanta hufca oraz szefa zespołu promocji i informacji.
W 2006 r. otrzymał w hufcu tytuł instruktora roku. Był członkiem Rady
Chorągwi Stołecznej ZHP, zastępcą komendantki Stołecznego Zlotu
100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego „Warszawa 2011”.
W latach 2011–2016 był kierownikiem Wydziału Promocji Głównej
Kwatery ZHP, koordynującym działania komunikacyjne, wizerunkowe
i promocyjne organizacji oraz produkcję jej głównych wydarzeń medialnych. Był członkiem komendy i producentem wykonawczym mediów (radia UKF, dziennika i witryny internetowej) na Jubileuszowym
Zlocie Stulecia Harcerstwa „Kraków 2010“ oraz producentem mediów
podczas wyprawy „Uniamo le generazioni / Łączymy pokolenia” w 70.
rocznicę bitwy o Monte Cassino.
Od 2013 r. jest członkiem Głównej Kwatery ZHP i komisarzem zagranicznym Związku. Jest również szefem Zespołu ds. Strategii rozwoju
ZHP na lata 2018–2025 oraz Zespołu Projektu „Jamboree 2023”,
w 2017 roku został powołany na komendanta Europejskiego Jamboree Skautowego 2020 i zastępcę komendanta Zlotu ZHP „Gdańsk
2018“ a na XL Zjeździe ZHP wybrany został na zastępcę naczelnika
ZHP ds. rozwoju organizacji.
Tyle o Karolu między innymi możemy dowiedzieć się z Wikipedii
i oczywiście nie są to wszystkie informacje Jego dotyczące.
Urodził się 12 listopada 1987 r. w Warszawie w rodzinie instruktorskiej.
Mama pwd. Katarzyna Gzyl w latach 1979-2001 drużynowa 116
WDZek, 142 WDZek, instruktorka namiestnictwa NS. Prowadziła drużyny kolonijne naszego hufca w Słonecznej Republice, w Ocyplu. Tata
Karola to hm. Janusz Gzyl, od 1977 r. instruktor naszego hufca: drużynowy 20 WDZów, instruktor szczepu ds. zuchowych, namiestnik harcerski, członek hufcowych Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stopni Instruktorskich a także zastępca a później przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej. Janusz to również żeglarz i motorowodniak. W latach 2014-2015 składał i łamał naszego
„Praskiego Świerszcza“.

Osobiście nie miałem zbyt wielu okazji do współpracy z Karolem, ale te
chwile, które spędziliśmy razem, miło wspominam. Pamiętam, jak
pomagał nam (kadrze Szczepu 288 WDH) w zorganizowaniu zuchowego festiwalu w Szkole Podstawowej nr 215. Również miło wspominam współpracę przy organizacji rajdów Olszynka Grochowska,
a także - chociaż krótką – pracę w komendzie naszego hufca.
Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o zdarzeniu z wczesnej młodości Karola, które nie wiem dlaczego, ale bardzo utkwiło mi w pamięci a później okazało się niemalże prorocze. Mianowicie w roku 2000
w Ocyplu na terenie naszego ośrodka byłem komendantem obozu
szczepu 288 WDHiGZ. W tym samym czasie odbywały się tam oczywiście kolonie zuchowe hufca. Jedną z drużyn kolonijnych prowadziła
wtedy Kasia Gzyl. Pomagał jej trzynastoletni Karol. Pamiętam, jak pewnego wieczoru w trakcie grilla, w którym brała udział cała kadra zgrupowania obozów harcerskich, była również zaproszona Kasia i Karol.
Jako bardzo młody wówczas człowiek, Karol nie brał udziału w rozmowach starszych, przysłuchiwał się im tylko z uwagą. W pewnym
momencie rozmowy zeszły na temat: co kto planuje robić dalej
w harcerstwie? Milczący do tej pory Karol stwierdził nieoczekiwanie,
kierując słowa do Kasi: - Wiesz co, mamo, ja jak będę już w odpowiednim wieku, zostanę naczelnikiem ZHP.
No i co wy na to? Co powiecie? Mnie na usta ciśnie się tytuł polskiego
filmu: „Blisko, blisko, coraz bliżej....“.
Od tamtego czasu minęło nieco ponad 17 lat. Karol jest młody i wiele
jeszcze przed nim. Jest na dobrej drodze do pełnego sukcesu. Myślę,
że dotrzyma słowa, czego mu już dzisiaj szczerze i serdecznie życzę.

hm. Jacek Czajka
PS
Serdeczne podziękowanie za informacje do artykułu składam rodzicom Karola: Kasi i Januszowi.
Źródło:
portal internetowy Wikipedia
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Wigilia 288 WDHiGZ

18 grudnia 2017 r. wieczorną porą odbyła się wigilia kadrowa Szczepu
288. Pomimo sporej odległości od Grochowa spotkaliśmy się dość
licznie w zaprzyjaźnionej restauracji „Stara Cukiernia” w Komorowie.
Czekał tam na nas pięknie przystrojony i zastawiony przysmakami stół
wigilijny. Zanim jednak rozpoczęliśmy ucztę połamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. W naszym szczepie już od kilku lat
panuje taka tradycja, że życzenia składamy w dość nietypowy sposób,
kolejno każdy z nas mówi krótkie życzenia (2-3 słowa) zaczynające się
na następujące po sobie litery alfabetu. Pierwsza osoba zaczyna na
A, kolejna na B i tak dalej, dzięki temu czasem bywa naprawdę zabawnie. Po opłatku zjedliśmy pyszną kolację. Następnie przedyskutowaliśmy parę spraw dotyczących szczepu, m.in. potwierdziliśmy datę
uroczystości związanych ze Świętem Szczepu. Wszyscy miło spędziliśmy czas w niemal rodzinnym gronie.
Oprócz wigilii kadrowej odbyły się również wigilie gromad i drużyn.
Na wspólnej wigilii gromad: 112 WGZ „Kraina Fantastów”, 288 WGZ
„Tuptusie” oraz 288 WGZ „Dreptusie” zuchy wspólnie kolędowały,
wzięły udział w świątecznej grze oraz zatańczyły dla Świętego Mikołaja, dzięki czemu otrzymały prezenty.
Zachęcam to odwiedzenia fanpage’a 112 WGZ „Kraina Fantastów” na
Facebooku, jest tam filmik podsumowujący wigilię.

sam. Aleksandra Zagubień

Hufcowa wigilia
We wtorek 19 grudnia 2017 r. odbyła się hufcowa wigilia. Spotkanie
miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 163 im. „Batalionu Zośka” przy
ulicy Osieckiej. Gospodarzem tegorocznej wigilii był szczep
32 WDHiGZ.
Wszyscy zaproszeni goście, w tym kadra hufca oraz jego przyjaciele,
mieli okazję i przyjemność obejrzeć jasełka wystawione przez kadrę
szczepu. Gościnnie występowała także kadra ze szczepu 211 WDHiGZ.
Było to tradycyjne przedstawienie Wigilijnej Nocy, urozmaicone pięknie wykonanymi kolędami. Niektóre z nich znalazły się na świątecznej
płycie szczepu, którą można było nabyć podczas wigilii.
Po przedstawieniu goście wzięli udział w grze. Głównym zadaniem
było ustawienie w prawidłowej kolejności reniferów z zaprzęgu świętego Mikołaja. Wiadomości były zaszyfrowane i umieszczone w różnych ukrytych miejscach na terenie szkoły. Po zakończeniu gry na
wigilii pojawił się osobiście nie kto inny, jak sam święty Mikołaj. Oczywiście, jak na niego przystało, przyniósł ze sobą wór prezentów. Goście
mogli cieszyć się pięknymi kalendarzami na 2018 rok, których kartki
zdobiły zdjęcia instruktorów z różnych szczepów naszego hufca.
Po części artystycznej przyszedł czas na część oficjalną, którą rozpoczęła komendantka hufca phm. Krystyna Mamak, składając najserdeczniejsze bożonarodzeniowe życzenia. Następnie goście łamali się
opłatkiem oraz winszowali sobie nawzajem zdrowia i pomyślności,
aby następnie przejść do uczty! Na stołach można było znaleźć wiele
słodkości, ale nie zabrakło także tradycyjnych wigilijnych potraw,
barszczu i pasztecików.
Organizatorem tej świątecznej imprezy był zespół programowy naszego hufca, za co serdecznie mu dziękujemy!

sam. Daria Strumiłło
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Kącik Poezji

Marian Załucki (1923-1979)

Polski poeta, satyryk, autor książek dla
dorosłych i dzieci. Urodzony 5 maja
1920 roku w Kołomyi. Dzieciństwo spędził we Lwowie. Po wojnie mieszkał
w Krakowie, gdzie ukończył Uniwersytet
Jagielloński. Na scenie debiutował prezentując swoje wiersze w Teatrze Satyryków. W latach 1956-1967 występował
w kabarecie Wagabunda, a od 1962 roku
w teatrach warszawskich Budo, Syrena
oraz w kabaretach U Lopka, Dudek
i w popularnych programach telewizyjnych Podwieczorek przy mikrofonie,
Poznajmy się i Zgaduj zgadula. Wielokrotnie wyjeżdżał do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraela, Czechosłowacji i Rosji prezentując swoją twórczość publiczności polonijnej. Współpracował z Przekrojem, Szpilkami i Życiem Literackim. Załucki był mistrzem
wierszowanych
monologów-fraszek.
Błyskotliwe, obnażające wady narodowe, z niezmiennie celną pointą. Zmarł
13 kwietnia 1979 roku w Warszawie.
Pochowany na Starych Powązkach.
Motto
Wciąż bronię się ze wszystkich sił,
Tłumaczę się daremnie Gogol!
Już był. Szczedrin? Był.
Czego wy chcecie ode mnie?
Myślałem, żem przekonał już,
Lecz bractwo się uwzięło:
"Satyrę wiekopomną twórz'"
"Stwórz epokowe dzieło""
Tamten mi grozi, ów mnie łechce:
"Nam trzeba w satyrze geniusza!"
A guzik. A mnie się nie chce:
Nie lubię, jak mnie się zmusza!

Wszystko o męszczyźnie
Moja żona to mądra niewiasta.
Moja córka, proszę państwa, dorasta.
Moja żona więc z głębi fotela
mojej córce rad nieraz udziela.
Nie szukaj, córeczko, mołojca!
Nie trzeba. Popatrz na ojca:
nikt się na oko nie wyzna,
a widzisz - mężczyzna.
Mężczyźnie nie trzeba urody.
Mężczyzna nie musi być młody.
Mężczyzna się nie ma podobać nikomu
mężczyzna potrzebny jest w domu!
Z mądrością to także przesądy
intelekt to - dziecko - nie wszystko ...
Mężczyzna nie musi być mądry
wystarczy, jak na stanowisku.
Mieć życie wewnętrzne bogate?
A po co mu? Popatrz na tatę!
Mężczyznę nam z nieba zesłali,
córeczko, nie po próżnicy:
mężczyzna i w sercu płomień rozpali,
i węgla przyniesie z piwnicy ...
Niekiedy zaprosi do tańca,
podskoczy w rytmie klawiszy
i wtedy mężczyzna ma w sobie coś z s a m
c a:
tak dyszy, córeczko, tak dyszy ...
A czasem, by mówić już szczerze,
napadną go myśli niezdrowe
i wtedy w mężczyźnie wręcz budzi się z w
i e r z ę!
Domowe, córeczko, domowe ...
Nie szukaj, córeczko, mołojca!
Nie trzeba - popatrz na ojca...
Wówczas posłuszna swej mamie
córeczka spojrzała na mnie
z tkliwością i czcią nienaganną,
i z krzykiem: "Ja chcę być panną!"

Huragan "Dziunia"
Nie wiem - i szczerze się tu przyznam ciekawość dręczy mnie szalona,
czemu najgorszym - proszę pań kataklizmom
daje się wdzięczne kobiece imiona...
Naukowo się daje! Nikt więc nie zaprzeczy,
że coś tam, proszę pań, być musi na rzeczy.
Jakieś jest tej sprawy sedno czy margines że huragan - to "Flora", "Cecylia" lub "Inez"
że jak już powietrzna trąba czy fanfara,
to Irena na ten przykład albo też Barbara!
Widocznie - proszę pań - de facto i - proszę pań - de iure
tajfun płeć ma kobiecą! Albo chociaż naturę...
Zresztą – co tu mówić: znam się z pewnym panem -

zwyczajny Polak. Z Torunia.
Ożenił się, proszę pań, z huraganem! "Dziunia”.
Dziewczyna młodziutka - owszem - prima
sorta...
Osiemnaście! W skali Beauforta.
Toteż zwracam się do szefów Meteorologii:
w imię sprawiedliwości! Może by tak mogli
jakiś ciepły, promienny, wiosenny poranek
męskim nazwać imieniem?..
Proponuję: Marianek.

Wesołe jajko
Na stole kartki jak mozaika,
a wszystkie życzą "Wesołego jajka".
Na świecie kobra, gwałt i rumor,
ludzkość zalewa się na umór,
a jajko ma mieć dobry humor...
Tutaj afera, tam banda, tam szajka a wesołości się żąda od jajka!
Puste kieszenie, plecy gołe,
a jajko musi być wesołe?
Dla jajka to bajka przecież według laika,
ale czy kto kiedy wczuł się w rolę jajka?
Zamiast kogutem zostać czy pulardą,
ono ma się cieszyć... Na stole. Na twardo.
Ono ma w entuzjazm wpadać i frenezję i to tylko dlatego, że ktoś z Państwa je
zje?..
A któż z Was, o moje Wy ziemskie anioły,
gdy go ugotują, to taki wesoły?
Jajko na twardo!... Tragiczna postać.
Już za młodu cierpi tę psychiczną ranę,
że mu nigdy ptakiem nie pisane zostać...
O, jajko wściekłe! Jajko sfrustrowane!
Ja się z tobą zgadzam, o jajko, w poglądach,
bo ode mnie też się wesołości żąda...
Żąda widz stateczny, żąda podfruwajka...
I także na Wielkanoc! Całkiem jak od jajka.
Wyalienowany i samotny w tłumie
krążę więc ulicami - przepełniony wzgardą...
I nikt!... Tylko jedno jajko mnie rozumie...
Na twardo.

hm. Jacek Czajka
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?

Ferie Zimowe
W dniach 15-28 stycznia 2018 roku będą trwały ferie zimowe, podczas
których odbędą się kursy szkoleniowe: przewodnikowski i drużynowych. Kursy organizowane są i prowadzone przez Hufcowy Zespół
Kształcenia.

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Już w najbliższą niedzielę 14.01.2018 r. odbędzie się 26. finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkich harcerzy, zuchy, rodziców
i znajomych serdecznie zapraszamy od godz, 12.00 do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, gdzie siedzibę będzie miał
sztab Hufca Praga-Południe.
w CPK uczestniczyć będzie można w wielu wspaniałych atrakcjach.
Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Między innymi będzie tam
loteria, kącik plastyczny, fotobudka i gra terenowa w pobliskim parku.
Od południa zapraszamy na występy bardzo solistów i zespołów.
W programie m.in.: finaliści konkursu Piosenki Francuskiej, pokazy
taneczne, Szczodry Wieczór - Żemerwa i Przyjaciele - koncert pieśni
Białorusinów z Podlasia, Elena Rutkowska i Cygańskie Czary, Caroline
and The Lucky Ones, Milena Szymańska. A o godz. 20.00 wszyscy
obejrzymy Światełko do Nieba – pokaz laserowy.

Szefowa zespołu kształcenia
phm. Justyna Piwowar

Spotkanie Zespołu Historycznego Hufca
Dnia 17 stycznia 2018 roku odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Historycznego naszego hufca.

Szef zespołu
hm. Jacek Czajka

Ogłoszenie
Przypominamy, że w dalszym ciągu korzystając z uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr.72 i Komendy Szczepu 160 WDHiGZ, naszą
zimową siedzibą hufca, jest (do odwołania), harcówka szczepu. Przypominam adres: Warszawa, ul. Paca 44.

Sztab hufca
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Komendantka Hufca
phm Krystyna Mamak
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