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Druh Stefan 
 

W tym miesiącu nasz Honorowy Komendant Hufca, hm. Stefan Romanowski obchodzić będzie 
dziewięćdziesiątą rocznicę swoich urodzin. Jest to niewątpliwie ważne wydarzenie w ponad 55-letniej historii 
Hufca, którego twórcą jest właśnie druh Stefan. Więcej informacji na temat jego życia i służby będzie można 
przeczytać w numerze specjalnym naszego pisma, które niebawem się ukaże. Tutaj tylko słów kilka. 
 
Druh Stefan urodził się 19 lutego 1928 roku, w Warszawie. Do ZHP wstąpił w 1942 roku. W czasie wojny należał 
do "Szarych Szeregów". Po wojnie był drużynowym XX Praskiej Drużyny Harcerzy. W roku 1957 został  zastępcą 
hufcowego Hufca Grochów. Od roku 1957 do  1961 pełnił funkcję komendanta Hufca Saska Kępa a następnie 
przez kolejne dwadzieścia dwa lata był komendantem Hufca Warszawa Praga Południe. Przez te lata dodat-
kowo pełnił wiele innych funkcji. Był członkiem Komendy Chorągwi Stołecznej, członkiem Rady Chorągwi           
a także  członkiem Rady Naczelnej ZHP. 
 
Był twórcą i wieloletnim komendantem ośrodka kolonii zuchowych „Słoneczna Republika”, w Ocyplu.  Jest in-
icjatorem opracowania i wydania drukiem książki „Instruktorzy w Służbie Ojczyźnie, Warszawie, Dziecku (2 to-
my). Jest   autorem opracowań książkowych, dotyczących historii Hufca Warszawa Praga Południe (6 tomów). 
Od roku 2001  pełni funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego Klubu Autorów i Dokumentalistów                 
Historii Harcerstwa. 
 
Odznaczony m.in: Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim  Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” oraz Orderem Uśmiechu. 
 
Z okazji tak wspaniałego jubileuszu, w imieniu własnym jak i całej Redakcji "Praskiego Świerszcza", życzę 
druhowi Komendantowi zdrowia i radości z życia oraz dużo sił i chęci do dalszej służby w harcerstwie. 
 

hm. Jacek Czajka  
                                                                                                          redaktor naczelny 
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Dzień Myśli Braterskiej 

Po raz kolejny, jak co roku, 22 lutego obchodzony jest  przez  harcerzy   
i skautów na całym świecie Dzień Myśli Braterskiej. Ten dzień jest 
dniem urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella (22 
luty 1857) Naczelnego Skauta Świata oraz jego żony Olave Baden-
Powell (22 luty 1889) Naczelnej Skautki Świata. 

Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się podczas 4. Międzynarodowej 
Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjedno-
czonych. Wybór daty padł nie przypadkowo, właśnie na dzień urodzin 
założycieli skautingu. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak       
z czasem również chłopcy dołączyli do jego obchodów. 

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia wszystkim skautom na świecie,       
o tym jak wielu ich jest i, że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od 
koloru skóry, narodowości, wyznania czy wieku. 

W ten dzień harcerze i skauci myślą o sobie, składają sobie życzenia, 
przesyłają kartki i maile. Organizują różne gry i zabawy ale przede 
wszystkim kominki, ogniska i uroczyste wieczornice.     

Również redakcja "Praskiego Świerszcza" pragnie wszystkim swoim 
czytelnikom i sympatykom oraz autorom nadsyłanych tekstów złożyć 
w tym świątecznym dniu najserdeczniejsze życzenia, pełnienia dalszej 
owocnej i dającej wielu satysfakcji służby dla dobra dzieci, młodzieży    
i Ojczyzny. 

Niech te zaledwie kilka postaci zamieszczonych poniżej, stanowi sym-
bolicznie niezliczone grono naszych Wielkich Przodków, Twórców 
Skautingu i Harcerstwa. 

hm. Jacek Czajka 
 

 

Olave Baden-Powell  Robert Baden-Powell 

Andrzej Małkowski  

Olga Drahonowska -Małkowska  

Aleksander „Kamyk” Kamiński 

Aleksy „Alek” Dawidowski 
Tadeusz „Zośka” Zawadzki  

Jan „Rudy” Bytnar  

Florian „Szary” Marciniak  

Stefan „Wincenty” Frelichowski 

Stefan „Bolek” Mirowski  

Andrzej „Morro” Romocki  

Krzysztof  Kamil „Krzyś” Baczyński  

Stanisław „Orsza” Broniewski  
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Gdy kończy się harcerstwo, a zaczyna polityka  

W Polsce mamy stosunkowo młodą demokrację (no właśnie: czy na 
pewno nadal mamy?). W tym felietonie chcę się zastanowić, ile jest 
polityki w harcerstwie i ile jest harcerstwa w polityce. W naszym statu-
cie w pkt. 3 rozdz. 2 jest zapis: „ZHP jest stowarzyszeniem apolitycz-
nym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organi-
zacji o charakterze politycznym…". To zastanawiające, bo przecież 
jeszcze nie tak dawno, czyli w czasach PRL, wielu prominentnych dzia-
łaczy harcerskich należało do PZPR. 
 
Ale koniec o tym, co było kiedyś. Skupmy się na tym, co jest dzisiaj. 
Śmiało możemy powiedzieć, że harcerstwo jest wolne od polityki         
w tym sensie, że nie bierzemy w niej aktywnego udziału. Nie ma har-
cerzy na marszach i manifestacjach, nie komentują (z drobnymi wyjąt-
kami) wydarzeń w kraju. Naszych instruktorów nikt nie zaprasza          
do audycji  politycznych. Wielka polityka jest poza ZHP i to             
ogromnie cieszy. 
 
Natomiast jeśli chodzi o nasze wewnętrzne podwórko, nie jest już 
chyba tak kolorowo. Spójrzmy prawdzie w oczy - na każdym poziomie 
naszej działalności, zaczynając od hufca, kończąc na Głównej Kwate-
rze, mniej lub bardziej widocznie prowadzimy różne polityczne roz-
grywki. Każdy zjazd jest przecież polityką, owszem, jest grupa instruk-
torów, która głosuje w zgodzie z własnym sumieniem. Ale zdecydo-
wana większość instruktorów (chociaż głośno tego nie powie) głosuje 
zgodnie z obowiązującą dyscypliną, sympatiami, podejmując decyzje 
z błahych powodów, nie oceniając realnych dokonań, a to one powin-
ny być podstawą oddania na kogoś głosu. Wbrew pozorom mamy       
z polityką dużo wspólnego, bo przecież u nas też jest kadencyjność, 
też są kandydaci na funkcję składający obietnice i posiadający pro-
gram. Też są delegaci z mandatami głosujący na swoich kandydatów. 
Różnica, którą widać, jest taka, że my harcerze umiemy ze sobą roz-
mawiać w bardziej cywilizowany sposób, nawet kiedy się spieramy. 
 
Zastanawiam się też, czy to faktycznie dobrze, że staramy się od polity-
ki uciekać. Czy nie jesteśmy w tym obłudni? Bardzo duże grono osób 
piastujących obecnie i w przeszłości najważniejsze funkcje w kraju 
było harcerzami. Nie raz podkreślali, że to dzięki harcerstwu są właśnie 
w tym miejscu i pełnią tę funkcję. Bo to harcerstwo ich ukształtowało, 
pokazało, jak być liderem, jak zjednywać sobie ludzi i w konsekwencji - 
jak nimi rządzić. Więc czy na pewno jesteśmy tacy apolityczni? 
 
Wiem, ktoś powie, że przecież nie zabiegamy o poparcie żadnej partii, 
nie wspieramy konkretnie żadnego polityka itp. Jasne że nie bezpo-
średnio, a może jednak warto by było przyznać się, że polityka w życiu 
harcerza odgrywa dużą rolę. Wszak to władze dzielnicy (politycy) de-
cydują o przyznawaniu nam grantów, od nich zależy, w jakiej siedzibie 
będziemy działać. Od nich jest uzależniony nasz los. Może gdybyśmy 
zrobili manifestację pod Sejmem (a znalazłoby się do tego sporo argu-
mentów, np. brak siedziby hufca i żenująca opieszałość władz dzielni-
cy, czyli polityków w tej kwestii), to w końcu ktoś by nas wysłuchał i się 
nami zainteresował. Może gdybyśmy zaczęli wygłaszać odważnie 
swoje poglądy i nie starali się ich ukrywać, ktoś w końcu zauważyłby 
nasze problemy i zaczął się z nami liczyć. Uważam, że są kwestie, kiedy 
protestować powinniśmy, czasami powinno nas być słychać bardzo 
wyraźnie. W zeszłym roku Robert Gliński wyreżyserował film „Czuwaj” 
- obraz, który obraża harcerzy, stawia ich w niezbyt korzystnym świe-
tle. Z tego, co kojarzę, nikt z naszych władz nie zabrał głosu w tej spra-
wie, nie zaprotestował, nie powiedział wyraźnie NIE! takim dziełom. 
 
 

Heblowanie  Harcerstwo jest w o tyle dobrej sytuacji, że my zawsze będziemy poli-
tykom potrzebni politykom na każdym szczeblu. Mają z nas tyle pożyt-
ku, że gdy raz na jakiś czas zaprotestujemy albo pokażemy, że jakieś 
działania nam się nie podobają, to naprawdę nic się nie stanie. Siłą 
rzeczy polityka wchodzi do harcerstwa, żyjemy w czasach, kiedy nie 
da się być od niej wolnym. I tak już pozostanie. Nie chcę, żeby przyszły 
czasy, kiedy będą nazywać nas „Harclitykami”, ale w pewnym sensie 
już nimi jesteśmy. 
 

phm. Jan Korkosz  
komendant szczepu 160 WDHiGZ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Od Redakcji: 
Statut ZHP, Rozdz.2 Charakter, cele i środki działania, paragraf 2, pkt.3 mówi: „ZHP jest 
stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów 
i organizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli 
ZHP do prowadzenia działalności politycznej”.   
 
Przedstawione w tym felietonie znaki i loga  polskich partii i ugrupowań politycznych nie są 
wykorzystane do celów propagandowych a jedynie stanowią akcent dekoracyjny felieto-
nu. 
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Refleksje tyranozaura rex, czyli Heblu nie masz racji  

Nie wiem, czy wiecie, że tyranozaury wymarły jako ostatnie dinozaury, 
żyły bardzo, bardzo długo. Były ogromne, miały ponad 12 metrów. 
Nazwano je T. rex, tyranozaurami królewskimi. Czy to nie piękna na-
zwa? Są najpopularniejsze wśród tych wielkich przedpotopowych 
osobników, nawet nasz polski Park Jurajski w Bałtowie zafundował 
sobie model takiego zwierzaka. Spopularyzowały je filmy, w których 
występują czasem w głównych rolach, np. w Zaginionym świecie, 
King Kongu czy Parku Jurajskim. Gdy odsłaniano szkielet tyranozaura 
w Muzeum Historii Naturalnej w Chicago w 2003 r., na otwarcie przy-
szło około 10 tysięcy osób. 
 
Dlaczego Heblu (patrz „Jurassic Park” w poprzednim numerze 
„Praskiego Świerszcza”) nie doceniłeś tyranozaurów? Trudno zgadnąć. 
Istotne jednak jest to (i dajmy sobie spokój z porównaniami do wy-
marłych dinozaurów), że opisałeś mnie dość krytycznie. Wypiszmy 
więc, co mi zarzucasz: 
 
1. Otóż Twoim zdaniem podobno myślę, że jestem nieomylny, 

wszystko robię i wiem najlepiej i powinno się mnie słuchać. A jed-
nak nie jestem idealny. Na dodatek nie rozumiem organizacji. 

 
Tak, Heblu, masz rację. Jest jeszcze kilkoro innych instruktorów             
w hufcu, którzy mają te same wady. Łącznie z Tobą. To także Twoje 
cechy. Niestety. Walczę z tymi wadami od lat. A ty pracujesz nad swoi-
mi? Pytanie, czy nie znam i nie rozumiem organizacji? Ostatnio piszę 
co najmniej dwa felietony z miesiącu – jeden do „Czuwaj”, drugi do 
„Świerszcza”. Czy się z którymś nie zgadzasz? Także z tym ostatnim, 
prześmiewczym, o właściwym heblowaniu, felietonie będącym mię-
dzy innymi polemiką z Twoimi poglądami na temat pisania planów 
pracy drużyn próbnych. Nie zgadzasz się z nim? Nie mam racji? Mam, 
choć nie jestem nieomylny. A tak bardzo bym chciał. 
 
2. Uważasz, że nic nie muszę robić. 
 
Nic nie robię? Oj, nie będę się z Tobą licytował, kto z nas dwóch jest 
dziś w harcerstwie aktywniejszy. Fakt, nic nie muszę robić, ja po prostu 
chcę w harcerstwie bardzo intensywnie pracować. Nie będę tu wypi-
sywał, co robię. Może napiszę specjalnie dla Ciebie jakiś tekst na ten 
temat. Tu coś Ci się pomyliło. Naprawdę. 
 
3. Z upływem czasu utwierdzam się o swojej wielkości i nieomylno-

ści. 
 
Czy wiesz, że instruktorem harcerskim jestem 56 lat? Stopień prze-
wodnika otrzymałem 1 stycznia 1962 r. I mam, co chyba zrozumiałe, 
ogromne doświadczenie. Piszesz - z upływem czasu? Ten czas to chy-
ba dla Ciebie dwa miesiące. Brak Ci perspektywy. Tym razem znów nie 
masz racji. Dam Ci do przeczytania moje felietony z lat osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Wtedy to byłem wielki i nieomylny. Teraz mam 
mnóstwo obiekcji i wahań – takie życie. Bardzo chciałbym utwierdzić 
się w swej nieomylności. Ale na przykład taki Polonista mi na to           
nie pozwala. Ciągle zrzuca mnie z piedestału, na który się                           
z trudem wdrapuję.   
 
4. Karmię się młodszymi i bardziej bezbronnymi istotami. 

 
Zrozumienie tej metafory trochę mnie przekracza, więc nie podejmę 
się polemiki. Zjadam jakieś niewiniątka? Nie, nie spożyłem w ostatnim 
czasie żadnej bezbronnej istoty. A że w harcerstwie są młodsi ode 
mnie? Cóż można począć na upływ czasu. Ty też będziesz miał tyle lat, 
ile mam ja dziś.    
 
5. Pouczam innych, wytykam ich błędy. Nie edukuję, nie tłumaczę, 

nie próbuję zrozumieć. 
 
Nieprawda… Nie opisuję i nie opowiadam publicznie, z kim kiedy         
w hufcu się spotykam. Ile przeprowadzam rozmów, gdy tłumaczę, 
uczę, przekonuję. I muszę Ci powiedzieć, że w czasie tych rozmów nie 
każdy mój rozmówca się ze mną zgadza. Niektórzy chcą się ode mnie 
uczyć, inni nie. Uważasz, że wyłącznie wytykam błędy? Czy tak było, 
gdy rozmawialiśmy o Twojej próbie harcmistrzowskiej? Wytykałem Ci 
wyłącznie błędy? Żartujesz… Porozmawiaj o mnie z twoimi trzema 
instruktorkami – jedna ma otwartą próbę podharcmistrzowską, dwie 
są w trakcie otwierania próby. Może czegoś się dowiesz? Porozmawiaj 
z Jackiem, Tomkiem, Anetą, Stasiem – instruktorami, którymi opieko-
wałem się lub opiekuję w trakcie zdobywania stopnia harcmistrza. 
Porozmawiaj z niepokornym Piotrkiem i Karoliną – namiestniczką 
zuchową. Lista jest długa. Sądzisz, że ich nie rozumiem? I jeszcze cały 
cykl „Dobre rady druha ACz.”. Czy nie są to właśnie podpowiedzi, jak 
działać właściwie? 
 
6. Nie zastanawiam się (tak chyba chciałeś napisać), jak druga osoba 

może odebrać to, co mówię. 
 
Oczywiście zastanawiam się. Inaczej jest, gdy rozmawiamy w gronie 
instruktorskim, inaczej w trakcie rozmowy w cztery oczy i zupełnie 
inaczej, gdy polemizuję z jakimś autorem, który publicznie wypowiada 
swe poglądy na przykład w czasopiśmie. Tu dobrym przykładem jest 
felieton, w którym z Tobą polemizowałem. Wykorzystałem tu owo 
heblowanie, i wykazałem, że nie masz racji, że powinieneś postąpić, 
ba, myśleć, inaczej. Chyba Cię czegoś w tym felietonie nauczyłem.          
I czytelników. Tego chcesz – tłumaczenia i nauki. Wypowiedziałeś się 
publicznie, więc odpowiedź też była publiczna. Jeden z naszych in-
struktorów powiedział: - Druhu, Hebel pisze takie głupstwa a druh nie 
napisał polemiki. Z Piotrkiem to druh polemizuje. – Zastanowiłem się. 
Instruktor ten miał rację. Tego nie można było tak zostawić. 
 
7. Generalnie: grozi mi izolacja i zesłanie za płot Parku Jurajskiego. 
 
Każdemu grozi zesłanie do muzeum (trochę tam już jestem – ostatnio 
w Muzeum Harcerstwa redagowałem rocznik „Harcerstwa”). Ale na 
razie bardzo dużo osób w hufcu mnie potrzebuje. I w hufcu jest dużo 
do zrobienia, i jestem potrzebny w komisji historycznej chorągwi,            
i w GK w redakcji „Czuwaj” i zespole ds. Polaków poza granicami kraju. 
Gdy już nie będę potrzebny – pozostanę dobrym eksponatem - tyra-
nozaurem rex w jakimś harcerskim parku niepotrzebnych staroci. Ale 
na razie na to, Heblu, nie licz. 
 

hm. Adam Czetwertyński  

PS Gdy znajdziesz ode mnie lepszego opiekuna swej próby harcmistrzowskiej, 
biegnij do niego. Bardzo jestem ciekaw, kto to będzie.          A gdybyś miał kłopot 
ze znalezieniem lepszego, możesz znów rozmawiać ze mną. 
 
PS 2 Może zastanawiacie się, dlaczego w tym miejscu polemizuję           z He-
blem. To proste. Co jakiś czas dochodzą do mnie informacje, że ktoś kogoś w 
hufcu obgaduje, negatywnie ocenia. Zaperza się, coś tam wykrzykuje, a prze-
cież nie ma racji. I tak jest tym razem. Dlatego mam dobrą radę – miejmy do 
siebie więcej dystansu, zachowujmy więcej spokoju. Zajmujmy się wychowa-
niem dzieci i młodzieży. W przeciwnym wypadku może się okazać, że za szyb-
ko wylądujemy w Parku Jurajskim i harcerstwo będzie dla nas tylko pięknym 
wspomnieniem. 

Dobre rady 

druha ACz. (31) 
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W piątek 19 stycznia zakończył się kurs przewodnikowski Wakan Tan-
ka 2018. Przez blisko tydzień dwadzieścia troje śmiałków poznawało 
tajniki bycia dobrymi instruktorami. Większość uczestników kursu to 
wędrownicy z naszego hufca. Są oni jednak z różnych szczepów,           
z różnym doświadczeniem zarówno harcerskim, jak i w byciu kadrą. 
Rozpoczynając kurs wkraczają na zupełnie nową ścieżkę - drogę in-
struktorską. Na kursie drogę tę rozpoczynają od obrzędu przyjęcia do 
wioski Wakan Tanka. Uczestnicy - czyli najdzielniejsi wojowie swoich 
rodów - otrzymują obrzędowe imiona. Przez tydzień czasu dowiadują 
się, jaki powinien być dobry instruktor. Każdy dzień kursu przynosi 
nowe treści i nową wiedzę. 

Na początek ważne dokumenty: Podstawy wychowawcze ZHP, misja 
ZHP. Dyskusja o obu trwała do późnych godzin wieczornych. Po nich 
metoda harcerska - wierzymy, że już wiedzą, dlaczego jest tak ważna    
i czemu bardzo ważne jest jej ciągłe stosowanie, rozwój psychofizycz-
ny - tu na kursantów czekało lekkie rozluźnienie - udział w scenkach    
z Zulem jak zwykle przyniósł wiele radości. Wieczorem natomiast in-
diański festiwal, który nie tylko jest ciekawym, obrzędowym przeryw-
nikiem, ale także umożliwia kursantom większą integrację w swoich 
zastępach oraz wykazanie się własną inwencją. To tylko dwa pierwsze 
dni, kolejne to nowe wyzwania: poznawanie historii ZHP, dowiadywa-
nie się o ruchu skautowym, nauka rozpisywania próby instruktorskiej 
na podstawie wymagań i w duchu idei stopnia, a także wiele innych,   
w tym umiejętności interpersonalne: komunikacja, motywacja, budo-
wanie grupy. 
 
Zakończenie kursu to także przeżycie dla uczestników. Sam obrzęd 
rozpoczął się już w czwartek, gdy wioskowy szaman Żelazna Pięść 
odczytał znaki przekazane przez duchy przeszłości. Mieszkańcy wioski 
kierowani odgłosami grzechotek przeszli do jaskini duchów, w której 
w ciszy i skupieniu odpowiadali na pytania dotyczące postaw instruk-
tora. Na zakończenie powrócili do kręgu tipi, gdzie pozyskali swoje 
pierwsze pióro do indiańskiego pióropusza. W piątek odbyły się trady-
cyjne rozmowy instruktorskie. Uczestnicy rozmawiali o kursie, o swo-
ich planach prywatnych i harcerskich. Wszyscy pozytywnie ocenili 
zajęcia kursowe, jak i samą panującą podczas wyjazdu atmosferę.        
W tym samym czasie pozostali uczestnicy wykonywali służbę na rzecz 

Być może kilka osób zastanawia się, jak to jest z organizacją kursów. 
Czy inspiracje przychodzą same z siebie, czy to prosta rzecz, która nie 
zajmuje wiele czasu. Otóż odpowiedzi są różne, postaram się nieco 
przybliżyć Wam drodzy czytelnicy etapy przygotowywania kursu.  
Na początku pojawia się myśl, która zostaje przełożona na słowo,           
a dokładnie na kartkę papieru, czyli plan pracy zespołu kształcenia. Oto 
przed początkiem roku harcerskiego spotykamy się zespołem i two-
rzymy najważniejszy dokument, jakim jest plan kształcenia. Ustalamy 
wszystkie wydarzenia kształceniowe, dzielimy się obowiązkami.           
W związku z zeszłorocznym sukcesem kursów Wakan Tanka postana-
wiamy powtórzyć w zimowe ferie te dwie formy kształceniowe. Usta-
lamy skład kadry obu kursów i przystępujemy do działań. W toku przy-
gotowań dzielimy między sobą obowiązki, wspólnie tworzymy plan 
kursu, ustalamy budżet kursu, dzielimy się poszczególnymi zajęciami, 
a także myślimy, kto najlepiej mógłby przekazać wiedzę naszym przy-
szłym kursantom. 
 
Równolegle rozpoczynają się poszukiwania miejsca na kurs. Z założe-
nia preferowana jest szkoła/internat/dom rekolekcyjny w pobliżu War-
szawy, z łatwą możliwością dojazdu, tak aby zarówno kursantom, jak    
i ewentualnym prowadzącym, było stosunkowo łatwo dostać się na 

szkoły. Po południu podczas apelu kursanci otrzymali dyplomy ukoń-
czenia i pamiątkowe książki. Wszyscy obecni na zakończeniu pozy-
tywnie ukończyli kurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować uczestni-
kom, a także całej kadrze kursu. Po ankietach ewaluacyjnych odnoszę 
wrażenie, że obie strony wykonały kawał dobrej roboty! Howgh! 

 

hm. Piotr Piskorski  
komendant Szczepu 211 WDHiGZ 

Kurs przewodnikowski 

Wakan Tanka 2018 

przeszedł do historii  

Kurs Wakan Tanka 

od kuchni...   
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Pierwsza połowa 2018 roku upłynie zuchom, harcerkom i harcerzom   
z drużyn Nieprzetartego Szlaku naszego hufca pod hasłem „Przeglądu 
działalności artystycznej Środowisk Nieprzetartego Szlaku  Chorągwi 
Stołecznej ZHP oraz ich przyjaciół”. 
 
Znamy już temat tegorocznego przeglądu – będzie nim „60 lat Nie-
przetartego Szlaku w stuleciu Niepodległej Polski”. Od lutego wszystkie 
zainteresowane drużyny rozpoczną intensywne przygotowania do 
przeglądu. Jego regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod 
adresem www.nieprzetartyszlak.waw.pl. Kumulacja wydarzeń związa-
nych z przeglądem nastąpi w kwietniu. W dniach 23–24 kwietnia śro-
dowiska będą składać prace konkursowe w kilku kategoriach oraz 
wystąpią w konkurencji wokalnej i tanecznej przed jury konkurso-
wym. Przegląd zakończy się wielkim finałem w czerwcu. Wtedy to 
zostaną ogłoszone ostateczne wyniki, a laureaci będą mogli się zapre-
zentować szerokiej publiczności. 
 
Ale przegląd działalności artystycznej to nie wszystkie wspólne impre-
zy drużyn NS. Już w lutym czeka nas fantastyczna zabawa karnawało-
wa, zaś 22 lutego będziemy uroczyście obchodzić Dzień Myśli Brater-
skiej. W marcu, tak jak inne drużyny hufca, szykujemy nasze patrole do 
udziału w Rajdzie Olszynka Grochowska. Przygotujemy też wystawę 
poświęconą 60-leciu Nieprzetartego Szlaku. Natomiast w maju, poza 
codzienną pracą w środowiskach, czeka nas wspólna zabawa na za-
wodach pod hasłem „Sport i zabawa”. Czerwiec to podsumowanie         
i zakończenie roku harcerskiego oraz pierwsze wyjazdy na Harcerską 
Akcję Letnią. 
 
Będzie się działo. 

 
phm. Tamara Uliasz 

 

Nowości w 

Nieprzetartym Szlaku  

miejsce kursu. Wiele dni, hektolitry kawy/herbaty, liczne telefony i spo-
tkania upływają, aż w końcu udaje się w ostatnim momencie znaleźć 
właściwe miejsce. Ba, może nie tyle co właściwe, ale takie, gdzie            
w ogóle zechcą nas przyjąć. Należy pamiętać, że szkoły w trakcie prze-
rwy zimowej wykorzystują czas na remonty, odbywają się tam akcje 
edukacyjne - popularna zima w mieście, czy też po prostu szkoła niko-
go nie przyjmuje, bo ma założony alarm i w ogóle po co tam noco-
wać, nie można dojeżdżać na zajęcia, a spać w swoim domu?! Poszu-
kiwanie szkoły jest niczym sinusosida, raz jest i wtedy można dalej       
w spokoju przygotowywać kurs, a za chwilę znowu spadek i okazuje 
się, że pani dyrektor przypomniała sobie o remoncie korytarza, wtedy 
znowu szukamy.  
 

Powróćmy jednak do głównego wątku - mamy już plan, mamy pro-
wadzących, potrzeba nam teraz konspektów zajęć. Pozyskiwanie ich 
od kadry to też niełatwa przeprawa. Do tego dobrze by było, aby kurs 
miał akredytację chorągwianej Szkoły Instruktorskiej. A czas leci. Ru-
szają zgłoszenia. Z dnia na dzień okazuje się, że liczba zgłoszeń znacz-
nie przekracza nasze oczekiwania i trzeba zastosować kryteria wyboru 
uczestników. Nie jest łatwo odmówić komuś udziału w kursie, bo każ-
demu chcielibyśmy przekazać naszą wiedzę i poznać jego doświad-
czenie. Lista zamknięta, no to teraz spotkanie organizacyjne z kursan-
tami, rozesłanie informacji o płatnościach. Nie zapominamy o zgłosze-
niu do kuratorium - przecież jedziemy w trakcie zimowej przerwy, 
czyli obowiązują nas zasady akcji zimowej. Oczywiście równolegle 
spływają konspekty i trwają konsultacje co do form pracy i treści za-
wartych. Do tego praca nad obrzędowością, zakupy programowe. Nie 
możemy zapomnieć o plakietkach i chustach hufca. Nadchodzi dzień 
spotkania przedkursowego, do kursu zostaje już niewiele czasu. Ostat-
ni tydzień, ostatnie przygotowania. Na szczęście już wszystko gotowe. 
Wiadomo, że pojawiają się jakieś niespodziewane sytuacje, ale jest ich 
na tyle mało, że nie ma strachu! Ufff... Pierwszy dzień kursu, już tylko 
przywieźć rzeczy (programowe i kwatermistrzowskie) i startujemy, 
pojawiają się pierwsi kursanci. Do roboty.  

 
A po kursie - ewaluacja, a potem od nowa to samo. Ale warto, warto, 
bo nic nie sprawia większej radości niż zadowolenie uczestników i ich 
pozytywne opinie. Zatem do zobaczenia za rok - przygotowania do 
kursu Wakan Tanka 2019 wkrótce ruszą  

 

hm. Piotr Piskorski  
komendant Szczepu 211 WDHiGZ 
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Gołuch Tomasz Grochowska Monika Grzebieluch Anna 
Gzyl Janusz 

Gzyl Karol 

Gzyl Katarzyna 

Jakubisiak Ryszard 

Janiec Michał 

Siostra Jordana  

Jóźwiak Marcin 

Kajzer Norbert 

Karwecka Róża 

Kiersnowski Krzysztof 

Korkosz Jan „Hebel” 

Korona Andrzej 

Korona Renata 

Kowalczyk Krzysztof „Zulu” 

Kowalczyk Mateusz 

Kowalczyk Waldemar Kowalówka Wojciech Kowalska Marzena Kozińska Grażyna 

Mamak Katarzyna Mamak Krystyna 
Mandziak Tadeusz 

Marczuk Mariola 

Matusiak Darek 

Matysiak Stanisław 

Matysiak Stefan 

Medyński Marek 

Michalak Piotr 

Miernicki Ireneusz 

Molasy Rafał 

Najgrakowski Michał 

Nowak Kamil 

Nowakowski Maciej 
Nowik Grzegorz 

Ogidel Wojciech Ogrodowski Paweł 

Rebajn Edyta Romanowski Stefan 
Rosner Danuta 

Rozbicki Adrian 

Rudzińska Bożena 

Rudziński Krzysztof 

Sadłowski Andrzej 

Schulta Dagmara 

Sekuła-Jastrzębska Iwona 

Sikoń Adam 

Skura Jan 

Smenda Daria 

Stefaniak Joanna 
Strumiłło Daria Szczepkowski Lech Szczypiński Piotr 

Winiarski Andrzej 
Wiśniewski Paweł 

Witkiewicz Krzysztof 

Zagubień Aleksandra 

Zawistowska Barbara 

Zdanowicz Marek 

Zielińska Karolina 

Zych Weronika 

Żelechowska Kinga 

Braterski Krąg 100-lecia Harcerstwa 

 
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej, w Roku Harcerstwa redakcja 
"Praskiego Świerszcza" stworzyła krąg, który nazwali-
śmy  Braterskim Kręgiem 100-lecia Harcerstwa. 

 

Cechrzycka-Czajkowska Elzbieta Chrzanowska-Kuc Halina 

Ciepielewski Tadeusz 
Dobrodziej Elżbieta 

Paraszczak Aniela 
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Adamski Leszek Bajkowska Monika Banasik Andrzej 
Barańska-Czyż Renata 

Bąbel Anna 

Bąbel Krzysztof 

Belicka Ewa 

Bodzińska Anna 

Cedro Jan 

Chabowska-Wachowicz Aneta 

Ciechomski Bogdan 

Ciżyński Michał 

Cybin Tadeusz 

Czajka Jacek 

Czajka Jadwiga 

Czajka Marcin 

Czajka Marta 

Czetwertyński Adam 

Drewniak Jakub 

Farys Kamil 
Farys Kinga Formański Bartek Gieniusz Anna 

Koziński Andrzej 
Koziński Tomasz 

Kręciejewska Elżbieta 
Kręciejewski Wojciech 

Kubat Małgorzata 

Kubicka Karolina 

Kucharska Karolina 

Kuczyńska Matylda 

Kuć Tadeusz 

Kujawa Michał 

Kuklińska Marta 

Kukliński Bartłomiej 

Lachiewicz-Walińska Ewa 

Lech Paweł 

Lembowicz Danuta 
Łazicka Anna 

Łokieć Joanna 

Olejniczak Piotr 

Piwowar Justyna 

Pacelik Jan 
Pacholczyk Zuzia 

Pawłowska Ewa 

Piskorski Piotr 

Ostrowski Damian 

Potocka Marta 

Plewa Agata 

Prószyńska Barbara 

Przesmycka Julita 

Przyjemski Jerzy 
Przywała Elżbieta Przywała Janusz 

Szefler Władysław 
Szwejk Kamila 

Szypowski Mirosław 

Śmiechowski Jan 

Świątek Katarzyna 

Świderski Michał „Batman” 

Truchanowicz Tadeusz 

Trzcińska Agata 

Uliasz Tamara 

Wachowicz Tomasz 
Walczak Kacper 

Więckowska-Malec Maria 

Krąg składa się ze zdjęć przedstawiających byłych 
jak i obecnych instruktorów naszego Hufca. Oczy-
wiście jest to tylko garstka tych niewielu, których 
fotografię udało nam się pozyskać a którzy służyli, 
bądź nadał służą w szeregach Hufca Warszawa 
Praga Południe. 
 
Popatrzmy na te twarze i spójrzmy jak 
wspaniała i Wielką Rodzinę tworzymy. 
 

Redakcja 

Rózycka Elżbieta 
Sychowicz Maria 

Wróblewska Marta 
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hm. Andrzej Rzuchowski (1929- 2018)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodził się 24 lipca 1929 roku w Skarżysku Kamiennej. Swoją drogę 
instruktorską  rozpoczął jako drużynowy 2 Skarżyskiej Drużyny Harce-
rzy (1946-1948). Dh. Andrzej wywodził się z Chorągwi Kieleckiej, ale 
przez kilkadziesiąt lat związany był z Chorągwią Stołeczną. 
 
W latach 1957-1958 był instruktorem i zastępcą komendanta Hufca 
ZHP Warszawa Wola. W latach 1957-1964 oraz 1969-1980 był człon-
kiem Komendy Chorągwi a w latach 1991-1993 był jej głównym Księ-
gowym. Przewodniczył Komisji Kształcenia i Prób Instruktorskich          
w latach 1971-1981, a także był Wiceprzewodniczącym                       
(1965-1969) a następnie Przewodniczącym (1981-1989) Chorągwianej 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Przez cztery lata (1996-2000) był Redaktorem Naczelnym Biuletynu 
Historycznego Chorągwi. Ostatnio pełnił funkcję Przewodniczącego 
Chorągwianej Komisji Historycznej. Miałem wielką przyjemność i za-
szczyt być wówczas jej członkiem. Pamiętam jak serdecznie przyjął 
mnie w jej szeregi.  
 
W cywilu posiadał tytuł magistra ekonomii. Był absolwentem Szkoły 
Głównej Planowania i Statystyki, długoletnim pracownikiem Minister-
stwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, General-
nym Dyrektorem Górniczym III stopnia, Dyrektorem Przedsiębiorstwa 
Geologiczno-Fizjograficznego i Geodezyjnego Budownictwa 
"GEOPROJEKT", długoletnim Głównym Księgowym Centrum 
"Łowicka" - Domu Kultury w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 
 
Za swoją długoletnią pracę i służbę został odznaczony m.in: 
• Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

• Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
• Srebrnym i Brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, 

• Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materia-
łów Budowlanych, 

• Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Warszawy., 
• Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP. 
 
Na Wieczną Wartę odszedł 19 stycznia 2018 roku. Pochowany został 
sześć dni później na  cmentarzu parafialnym w Powsinie. 
 

Opracował 
hm. Jacek Czajka  

Bibliografia źródłowa: 
• Muranyi R.,Nowakowski Z.,Romanowski S., Rzuchowski A.,Schaitter J.,Instruktorzy w 

służbie Ojczyźnie, Warszawie, Dziecku 1945–2000, Komisja Historyczna Komendy 
Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów Warszawy, Warszawa 2002, tom I., s.130-131 

• Strona internetowa Chorągwi Stołecznej [online], (dostęp:28 stycznia 2018), dostępna 
w Internecie:<http://stoleczna.zhp.pl> 

• Strona Gazety Wyborczej [online], (dostęp:29 stycznia 2018), dostępna w Interne-
cie:<http://nekrologi.wyborcza.pl> 

 

Sztandary Hufca (18)  

1. DANE HISTORYCZNE 

Szczep 147 WDHiZ „Błękitni” powstał na mocy rozkazu z dnia 
15.11.1962 roku. Imię Tadeusza Sygietyńskiego nadano szczepowi 
15.10.1966 roku. Sztandar zaś wręczono 15.06.1968 roku. Fundatorami 
byli: Państwowy Zespól Ludowy Pieśni i Tańca „Мazowsze” i War-
szawski Okręg Wojskowy. Funkcję komendanta szczepu podczas na-
dania sztandaru pełniła hm. Danuta Rosner. W dniu wręczenia sztan-
daru, okolicznościowe gratulacje na piśmie przekazała szczepowi żona 
patrona Mira Zimińska-Sygietyńska. 
 

2. DANE TECHNICZNE 

Płachta sztandaru o wymiarach 100 x 98 cm ,  obszyta jest z trzech 
stron złotymi  frędzlami 
Drzewce dwudzielne wykonane z jasnego drzewa o długości 250 mm. 
Nasadę drzewca stanowi lilijka harcerska na postumencie z napisem,   
z jednej strony „Anin” a z drugiej strony numer „147”. Nasada jest od-
rębną  częścią drzewca. 

 
 

Treść na sztandarze strona 1: Płachta w kolorze błękitnym, w środku 
krzyż harcerski haftowany srebrną i złota nicią, dookoła napis: „Szczep 
Błękitnych 147 WDH im: T. Sygietyńskiego”. 
Treść na sztandarze strona 2: Płachta w kolorze czerwonym, pośrodku 
orzeł bez korony wyszyty srebrną nicią, nad nim napis w półkolu: 
„Związek Harcerstwa Polskiego”, pod nim napis prostopadły do drzew-
ca: „Hufiec Warszawa Praga Południe im: 1 WDP T. Kościuszki”. 
 
3. UŻYTKOWANIE 

Obecnie sztandar nie jest używany i jest zastąpiony nowym sztanda-
rem. Znajduje się w gablotce w harcówce „Błękitnych”, w Szkole Pod-
stawowej nr. 138,  w Warszawie Międzylesiu, przy ul. Mieczysława Po-
żaryskiego 2. Sztandar jest w złym stanie. Materiał jest wypłowiały, 
dziurawy. Orzeł jest bez korony. Frędzle to sprężynki z drutu – zabyt-
kowe. 
 
4. KONTAKT 

Za sztandar odpowiedzialny jest pwd. Marcin Świderski, komendant 
szczepu 147 „Błekitni”, komendant Hufca Warszawa Wawer. 
E-mail do kontaktu w sprawie sztandaru 
mar.swiderski@gmail.com 

hm. Jacek Czajka  
Zespół Historyczny Hufca 

Szczep  147 WDHiGZ „Błękitni” im: Tadeusza Sygietyńskiego  

(stary sztandar) 

Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe, 

Odeszli na 

Wieczną Wartę 
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ką pracy drużyn (gromad). Mam poczucie, że niestety czasem zdarza 
nam się zapominać o tej ważnej kwestii, jaką jest dopasowanie pracy 
gromady do rozwoju dzieci, a jest to zadanie dość trudne, szczególnie 
jeżeli w gromadzie mamy dzieci i z zerówki, i z 3 klasy. Nie każdy z nas 
oczywiście jest pedagogiem, i nie posiada wiedzy na temat rozwoju 
dziecka, ale uważam, że każdy, kto z dziećmi pracuje, powinien mieć 
chociaż podstawową wiedzę na ten temat, dlatego właśnie uważam 
ten rozdział za szczególnie ważny. 
 
Jako drużynowa uważam, że warto od czasu do czasu przypomnieć 
sobie „co i jak”, dlatego kolejne części poradnika, traktujące o zbiór-
kach, gwiazdkach, formach pracy, grach i ćwiczeniach oraz sprawno-
ściach uważam za równie ciekawe i przydatne. Oczywiście na prze-
strzeni lat wiele się zmieniło, ale dużo rzeczy pozostało niezmiennych. 
Przecież zuchy nadal zdobywają sprawności, zasady dobrej zbiórki 
nadal obowiązują, formy pracy także pozostały te same. Dzieci też są 
inne, ale przecież nadal lubią się bawić, uczyć się czegoś nowego            
i być zuchami. 
 
W tych częściach można znaleźć wiele inspiracji do pracy z dziećmi. 
Można, w świecie opanowanym przez technologię, przypomnieć so-
bie, że fajnie jest czasem pójść na zwiad, zrobić „coś z niczego” (na 
majsterkę naprawdę nie trzeba mieć jakichś ekstra materiałów, żeby 
zrobić coś super) czy wykonać jakieś prace pożyteczne. Dla mnie bar-
dzo ciekawy był rozdział dotyczący gawęd. Zawsze miałam problem     
z samodzielnym tworzeniem gawęd, a ten rozdział troszkę pomógł mi 
w tej trudnej sztuce. Myślę, że każdy mógłby znaleźć coś dla siebie, 
może jakieś ciekawe propozycje majsterek lub gier. 
 
Ostatnia część dotyczy współpracy między szkołą a gromadą. Zarów-
no szkoła, jak i harcerstwo, zajmuje się wychowywaniem młodych 
ludzi. Dlatego warto zgłębić zasady dotyczące wychowania w szkole, 
tak aby te wszystkie działania względem dziecka się uzupełniały, a na 
pewno, żeby się nie wykluczały. Szkoła wygląda w tej chwili inaczej, 
niż kilkadziesiąt lat temu, jednak są pewne elementy, które się nie 
zmieniają. Z tej części również można się dowiedzieć, jak to wyglądało 
kiedyś, ale też zainspirować się do własnej pracy. 
 
Podsumowując, do książek warto zawsze zaglądać, czy tych nowych 
poradników dla drużynowych, czy właśnie do tych nieco starszych, dla 
większości obecnej kadry drużyn już niemal zabytkowych. W każdej     
z takich książek można znaleźć jeszcze wiele wartościowych informa-
cji, propozycji i rozwiązań. Dlatego polecam każdemu instruktorowi, 
nie tylko drużynowemu, aby sięgał po te teksty. Naprawdę warto. 
 

sam. Aleksandra Zagubień 

 
 
Od redaktora 
Niedawno rozmawiałem z druhem Markiem (autorem niniejszej książ-
ki), jest nadal (mimo swego wieku) sprawny fizycznie i intelektualnie. 
Marek jest wyjątkowo ciekawym i nieco zapomnianym instruktorem, 
przez lata jednym z najwybitniejszych w ruchu harcerskim. Warto         
o tym pamiętać. (A.Cz.) 

 

Czytajmy stare teksty, 

czyli o "Zuchach" Marka Wardęckiego  

 

 

11 stycznia 2017 r. nareszcie udało mi się zamknąć próbę na stopień 
przewodniczki. W ramach rzeczonej próby miałam zapoznać się            
z kilkoma książkami, między innym z „Zuchami” druha Wardęckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Książka ta została wydana w 1968 r., 30 lat przed moimi narodzinami, 
czyli dokładnie 50 lat temu. Ja weszłam w posiadanie (bardzo dziękuję 
druhowi Jackowi Czajce za pomoc) nieco nowszych "Zuchów", bo        
z roku 1981. Wydanie, które posiadam, jest troszkę uaktualnione            
w stosunku do oryginalnego. Tak czy inaczej trzeba przyznać, że już 
kawałek czasu upłynęło od wydania tego poradnika dla drużynowych. 
Powstaje więc pytanie, czy w takim razie warto po takie pozycje się-
gać? Ja uważam, że tak i postaram się wyjaśnić, dlaczego. 
 
Poradnik podzielono na 7 części. Większość dotyczy metodyki zucho-
wej od założenia gromady zaczynając na sprawnościach kończąc, ale 
nie tylko to możemy w nim znaleźć. Pierwsza część dotyczy szeroko 
pojętego harcerstwa i zuchów. I myślę, że to już jest powód, dla które-
go warto do tej książki zajrzeć. Tak jak pisałam wcześniej, tekst lat ma 
sporo i co ważne, został wydany w czasach, w których w Polsce pano-
wał inny ustrój polityczny, życie było inne. 
 
Dlatego dla mnie bardzo ciekawą sprawą była możliwość zobaczenia, 
jak w tamtych czasach wyglądała nasza organizacja, jakie były założe-
nia programowe czy choćby system pracy drużyn. Dzięki tym wszyst-
kim informacjom można sobie porównać harcerstwo dzisiejsze              
z wczorajszym. W pierwszej części można też znaleźć rozdział, który 
według mnie jest bardzo ważny - dotyczący właściwości fizycznych      
i psychicznych dziecka w wieku zuchowym a ich powiązań z metody-

Przylądek Skakara 
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Balonowa proca 

Zabawa balonową to zabawa zręcznościowa wymagająca od dziecka 
precyzji jak i delikatności ruchów. 
 
Potrzebujemy: pusta butelka np. 1,5l., nożyczki, balon, folia aluminio-
wa, kubeczki np. po jogurtach. 
 
Odcinamy górną część butelki (lejek), następnie naciągamy na gwint 
butelki balon. Ustawiamy kubeczki w piramidę. Z folii robimy niewiel-
kie kuleczki, posłużą nam jako naboje do naszej procy. Wystarczy już 
tylko załadować i sprawdzić nasza celność. 

 

pwd. Marta Czajka 
drużynowa 288 WGZ Dreptusie 

Zabawy z balonami 

Balonowe wyścigi 

Zabawę można przeprowadzić zarówno w pomieszczeniu jak i na 
dworze. 
 
Potrzebujemy: balony, pompka do balonów, klamerki, słomki, szeroka 
taśma klejąca, cienki sznurek (a najlepiej żyłka) 
 
Wzdłuż pomieszczenia lub terenu zielonego rozwieszasz równolegle 
sznurek / tudzież żyłkę. Jedną stronę zostawiasz na razie luźną, żeby 
przedziać balonową torpedę. Słomkę rozcinasz na dwie części. Do 
każdej z nich szeroką taśmą klejącą przyczepiasz napompowany ba-
lon, spięty jedynie klamerką. Tak przygotowaną torpedę nawlekasz na 
każdy ze sznurków i ustawiasz je równolegle na jednym z końców. 
Teraz wystarczy jednocześnie zdjąć klamerki z obydwu balonów            
i trzymać kciuki za prędkość swojej torpedy :) Jeśli sznurki zamontu-
jesz pod lekkim kątem, balony nabiorą jeszcze większego pędu :) 
 

Balonowe paletki 

Talerzykowe paletki zrobisz w minutę, a potem masz co najmniej pół 
godziny aktywności dla zuchów. 
 
Potrzebujemy: kilka papierowych talerzyków, patyczki drewniane, 
gorący klej 
 
Gorącym klejem przyklej patyk do talerzyka, poczekaj aż zaschnie           
i gotowe  
 
Świetnie można wykorzystać podczas zajęć na koloniach zuchowych 
czy zimowisku lub biwaku. 

ObCZAJ to! 
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Kącik Kulinarny  

Orzechowo-czekoladowa WIEWIÓRKA.   

 
Składniki:  
• 3 średnie, winne jabłka 
• 3 średnie twarde gruszki  

• 200 g orzechów włoskich  
• 4 jajka  

• 350 g mąki pszennej  

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia  
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej  

• 240 g cukru trzcinowego  
• 110 g oleju z pestek winogron  

• 1 łyżeczka cynamonu  
• 100 g gorzkiej czekolady  

• cukier puder - do posypania wypieku :)  

Przygotowanie:  
Przygotowane owoce obierz i pokrój na dużą kostkę. Orzechy i czeko-
ladę połam na mniejsze kawałki. Przygotowane składniki odstaw na 
bok. W większej misce ubij mikserem jajka z cukrem.  Następnie dodaj 
mąkę, proszek do pieczenia, olej i zmiksuj wszystko na jednolitą masę. 
Do przygotowanego ciasta dodaj owoce, orzechy oraz czekoladę. 
Wszystko delikatnie przemieszaj szpatułką.    
  
Przygotuj wybraną formę do cista, spód wyłóż panierem do pieczenia, 
boki wysmaruj margaryną i obsyp np. kaszką manną. Gotową masę na 
ciasto przełóż do formy i piecz w nagrzanym do 180 stopni Celsjusza 
przez ok. 55 min (bez termoobiegu, nastaw funkcje góra - dół.  
 
Samczego! Koniecznie daj znać jak smakowała Ci orzechowo-
czekoladowa wiewiórka i oglądaj mnie w kolejnym odcinku "ZHP, 
Dobry Wieczór!" na kanale ZHP360 na www.youtube.pl - pamiętaj 
każdy ostatni czwartek miesiąca - poza lutym, gdyż wtedy transmituje-
my Galę Niezwyczajnych do oglądania której również Was Cię ser-
decznie zapraszam!  
 

 
 
 
 

 
 

pwd. Katarzyna Mamak HO  
katarzyna.mamak@pragapoludnie.zhp.pl 

#MadyKatty  
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Kocham Cię 
 
Kocham Cię! - słyszysz? - tak mi się zdaje 
że znowu moje całujesz oczy, 
że Cię oplatam w zwój mych warkoczy, 
I szepcę ciche o szczęściu baje. 
że znowu szczęście przed nami staje 
Jasne i czyste, że wiosna złota 
Znowu nam dusze w przędze znów mota, 
I znów w bajeczne wchodzimy kraje. 
Kocham i ... w sny - baśnie Ciebie oprzędę 
I takie słońca z duszy dobędę 
że świat Ci nimi rozświetlę wkoło. 
I wiedz, choć władcy nie mam ni pana, 
Przed Tobą jednym ugnę kolana, 
Przed Tobą jednym schylę me czoło. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W gruzach wczorajszy legł świat 
 
W gruzach wczorajszy legł już świat 
złe rozpętały się moce 
ach tyle długich, ciemnych lat 
i jeszcze świt nie migoce. 
Dziś nie ma miejsca dla trwożnych serc, 
Dla słabych rąk, dla sennych głów. 
Spójrz prawdzie w oczy, wstań ze snu 
Wolą hart ducha wykuwaj 
Czuwaj! 
ciemności nocy, matnie dróg 
nigdzie wytchnienia i ciszy 
i rzekłby nawet dobry Bóg 
krzyków rozpaczy nie słyszy. 
Bywaj kto żyw dopóki czas 
Bo ginie świat, bo idzie kres. 
Z ran, mąk i cierpień, z krzywd i łez 
Miłości moc wysnuwaj 
Czuwaj! 
I nie wiem dziś, kto wróg, kto brat 
Bo dawne miary dzisiaj na nic 
Lecz miłość stworzy inny świat 
Bez walk, bez krat, bez granic. 
I jeden będzie władny duch 
I jeden Bóg i jeden lud. 
Na zgliszczach serc, na gruzach snów 
Królestwo jutra wykuwaj. 
Czuwaj! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pamięci Andrzeja fragmenty wiersza 

 
Na posterunku padłeś, jak przystało 
Synowi polski - Życie dałeś młode 
I dziś przed Bogiem stanąć możesz śmiało 
Aby niebieską legię wziąć w nagrodę. 
Bo życie Twoje było jednym bojem, 
Cichym, lecz ciężkim, bez rozgłosu sławy 
Teraz nań spojrzeć możesz ze spokojem 
Wszystkoś w nim złożył na ołtarzu sprawy. 
Wśród dni minionych ziemskiego łańcu-
cha 
Byłeś tym szałem, co niebo otwiera, 
Byłeś tym siewcą, co z pełności ducha 
Rozrzuca ziarno, lecz plonu nie zbiera. 
I żeś nie szukał szczęścia ni spoczynku 
Aniś przed wrogiem nie uchylił głowy, 
Teraz w niebiańskim stanąłeś ordynku 
Rycerzu Polski - sługo Chrystusowy. 
 
 
 
 

 
„Modlitwa” sonet 

 
Nie daj mi Panie, nie daj żyć jako te kwiaty 
W ciasnej grzędzie wyrosłe, wybladłe skar-
lałe 
Bez woni, które w ciszy życie pędzą całe 
Wpatrzone w skrawek nieba i w próg białej 
chaty 
 
Ani im się marzy, że są kędyś światy 
Przeogromnych przestrzeni, gdzie w bu-
rzach stwardniałe 
Rosną wiaty – ich w siostry, bujne, krasne, 
śmiałe 
I w pożarach słońc kąpią swych koron 
szkarłaty. 
 
Nie daj mi Panie, w prochu pełzać ziemi 
W czczych słów znaki bezdźwięczne zdo-
bić życia księgę. 
Tyś wielki. Kochasz Wielkość, jej moc i 
potęgę. 
 
Daj więc, Daj w niebo rwać się skrzydłami 
orlemi 
Daj, choćby pierś zdruzgotać o granitów 
skały 
W szczytnym locie do słońca. Do zwycię-
stwa, do chwały. 
 
 
 
 

hm. Jacek Czajka 

Kącik Poezji 
 

Olga Drahonowska-Małkowska  
(1888-1979)  

 

 

Urodzona 1 września 1888 roku w Krze-

szowicach - harcmistrzyni Rzeczypo-

spolitej,  współtwórczyni  polskiego 

skautingu i harcerstwa, działaczka mię-

dzynarodowego ruchu skautowego, 

współautorka hymnu harcerskiego. Żo-

na Andrzeja Małkowskiego. W Sromow-

cach Wyżnych  wybudowała  „Dworek 

Cisowy” i założyła w nim Szkołę  Pracy 

Instruktorskiej i Pracy Harcerskiej . Kie-

rując tą placówką do 1939 roku stale ją 

rozbudowywała.  Powstały tam kolejne 

budynki : „Orle Gniazdo”,  „ Watra”           

i „Pustelnia”. Olga Małkowska kierowała 

w Sromowcach pierwszym obozem 

żeńskim . Była komendantką Zlotu Har-

cerek w Świdrze k/Warszawy a następ-

nie polskiej delegacji na III Światową 

konferencję skautek w Foxlease w An-

glii.  Poetka, rzeźbiarka i pianistka. Od-

znaczona m.in.: Krzyżem Oficer-

skim  Orderu Polonia Restituta i Krzy-

żem Niepodległości. Zmarła 15 stycznia 

1979 roku  w Zakopanem. Pochowana 

na Nowym Cmentarzu w Zakopanem. 

Pochowany na Starych Powązkach. 
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59 Rajd Olszynka Grochowska  
 
W tym roku 59 ROG odbędzie się w dniach 2-3 marca pod hasłem 
"Biegiem do wolności". Rajd organizuje szczep 160 WDHiGZ pod kie-
rownictwem phm. Jana Korkosza "Hebla". 

Fabuła rajdu związana jest z sytuacją mieszkańców Warszawy i jej 
przedmieść, którzy starają się normalnie egzystować w czasie trud-
nych dla nich miesięcy powstania listopadowego. Zuchy, harcerze         
i harcerze starsi spotkają warszawiaków na swej drodze. Oczywiście 
będą się starali udzielać im pomocy. 

W załączniku przekazujemy regulamin 59 Rajdu Olszynka Grochow-
ska. Przekazujemy również odnośnik do formularza rejestracyjnego 
dla patroli: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScPbB1mpIgfxKkPN-KztRC5I36ygsxr8JzCw4xA5rAIK5U-
vQ/viewform  

Najnowsze informacje zamieszczane będą na Facebooku Rajd Ol-
szynka Grochowska. 

Zaproszenie na apel rajdu znajduje się na str. 13. 

Sztab 59 ROG 

 
Gala urodzinowa 
 
W sobotę 17 lutego 2018 roku, o godz.17.00 w Centrum Promocji Kul-
tury Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2, odbędzie się  Gala           
z okazji 90-tych urodzin dh. hm. Stefana Romanowskiego. 

Na  uroczystość zostały zaproszone władze Dzielnic: Praga Południe, 
Rembertów, Wesoła i Wawer oraz liczne grono byłych instruktorów 
Hufca i Chorągwi. 

Serdecznie zapraszamy również  obecnych  instruktorów,                 
wędrowników i harcerzy oraz  przyjaciół  dh. Stefana a także        
wszystkich chętnych. 

Po części oficjalnej odbędzie się Uroczysta Wieczornica, podczas któ-
rej upłynie czas na  wspólnych wspomnieniach i śpiewaniu harcer-
skich piosenek 

Zaproszenie na uroczystość znajduje się na str. 13. 

Jeszcze raz w imieniu jubilata jak i organizatorów                                 
serdecznie zapraszamy! 

Komitet Organizacyjny 
 
Dzień Myśli Braterskiej  
 
Jak co roku 22 lutego, w rocznicę urodzin Olave i Roberta Baden Po-
well'ów, odbędzie się 

uroczyste spotkanie instruktorów, wędrowników i harcerzy star-
szych  naszego hufca. Spotykamy się  oczywiście 22 lutego 2018 roku, 
o godz. 18.00, w Centrum Aktywności Lokalnej na ul. Paca 40. Nasza 
uroczystość  potrwa do godz. 20.00. 

Podczas spotkania zostanie wręczony tytuł Instruktora Roku 2017. 

Każdy kto posiada smartphona proszony jest o zainstalowanie skane-
ra QR kodów. 

Spotykamy się obowiązkowo w mundurach. 

phm. Julita Przesmycka 
 

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

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

Co nas czeka w najbliższym 

czasie? 


