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Po co nam musztra?

Podczas apelu na ostatnim Rajdzie Olszynka Grochowska (ale nie tylko) czułem się mocno zażenowany* przebiegiem tegoż apelu. Chodzi tu głównie o musztrę, a właściwie o jej brak.
Musimy pamiętać, że od samych początków swojego istnienia harcerstwo polskie było i w dużym stopniu jest stowarzyszeniem,
w którym wiele elementów obrzędowości, zwyczajów i tradycji opartych jest na wzorcach patriotycznych oraz wojskowych, a co za tym
idzie, również na musztrze. Jest to charakterystyczna cecha polskiego skautingu, akceptowana i potrzebna naszemu społeczeństwu.
Harcerski system wychowawczy ZHP to jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu. Jednym z elementów tego
wychowania była i jest harcerska musztra, która od ponad 100 lat towarzyszy harcerzom w ich działaniu - na zbiórkach, wycieczkach,
obozach czy podczas pełnienia służby. Musztra jest jednym z elementów zbiórek harcerskich. Właściwie stosowana ma istotne znaczenie w harcerskim wychowaniu. Musztra usprawnia działania organizacyjne, wprowadza porządek i zdyscyplinowanie, stanowi oprawę
uroczystości harcerskich a przede wszystkim, co jest bardzo istotne zwłaszcza dla młodych instruktorów – zdecydowanie zwiększa
bezpieczeństwo podopiecznych. Musztra harcerska oparta jest na wybranych elementach musztry wojskowej, ale również zawiera elementy typowe dla zajęć harcerskich. Co prawda nie jest ona w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem wszystkich harcerskich
zajęć. Zastęp czy drużyna mogą mieć bardzo udane zbiórki, w trakcie których nikt nie będzie stawał na baczność, a zastępowy czy
drużynowy nie wyda żadnego rozkazu. Mogą być takie zbiórki. Owszem, zgadzam się z tym, ale nie wszystkie.
Wierzę głęboko w to, że dobra drużynowa czy dobry drużynowy potrafią w sposób atrakcyjny i z korzyścią dla wszystkich nauczyć swoje
harcerki i swoich harcerzy chociażby podstawowych elementów musztry. Warto, aby i w naszym hufcu musztra była obecna i stosowana. Pewnym głosem na pustyni jest ostatnio chęć powołania w naszym hufcu funkcji chorążego hufca. Osoba pełniąca tę funkcję byłaby
odpowiedzialna za to, aby na każdej ważnej imprezie, w czasie której potrzebny jest sztandar hufca był on odpowiednio, tzn. z zachowaniem zasad ceremoniału harcerskiego, prezentowany. Chorąży hufca prowadziłby również apele hufcowe oraz byłby odpowiedzialny
za odpowiednią oprawę uroczystości patriotycznych. A może będzie umiał zorganizować drużynę reprezentacyjną hufca? Mocno
trzymam kciuki!
Pamiętajcie, że to od nas wszystkich, znających zasady musztry i ceremoniału harcerskiego zależy, czy będziemy działać w prężnym
i jednolitym Związku Harcerstwa Polskiego. Nasza tegoroczna Olszynka Grochowska o tym nie świadczy.

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
*Zażenowanie – rodzaj silnej emocji podobnej do wstydu z tą różnicą, że odczuwana jest w momencie niestosownego zachowania lub wypowiedzenia
niestosownych słów przez drugą osobę, najczęściej przez kogoś, po kim takiego zachowania nie należałoby się spodziewać. Np. niestosowne w danych
okolicznościach zachowanie się, wypowiadanie na tematy, których w danym momencie należy unikać czy nieodpowiedni ubiór.
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Druhny i Druhowie!
Komenda Hufca przyjęła 2 marca 2018 roku zmiany w regulaminie
plakietki Godło Hufca. Oto przed Wami nowy Regulamin tej plakietki.
Można go przepisać, wyciąć lub zrobić co kto uważa za stosowne,
w każdym bądź razie warto go mieć w swojej harcówce i korzystać
z niego.

Aby zdobyć plakietkę Godło Hufca II stopnia harcerka/ harcerz:
- potrafi zaśpiewać hymn Hufca,
- zaprezentuje samodzielnie lub z zespołem początki powstania
w Sielcach nad Oką oraz szlak bojowy 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki od Lenino do Berlina.
(Prezentacja w dowolnej formie harcerskiej może być przedstawiona
w zastępie, drużynie, klasie lub innym wybranym przez harcerkę/ harcerza gronie).
5. Godło Hufca III stopnia przyznawane na wniosek rady szczepu
przez Komendę Hufca członkowi szczepu po pięciu latach działalności w ZHP za aktywną pracę i dobrą postawę harcerską.

Zał. do uchwały Komendy Hufca nr15/XIV z dnia 2.03.2018

Regulamin plakietki Godło Hufca
1. Godłem Hufca jest stylizowana syrenka warszawska, która zamiast
tarczy ma Odznakę Kościuszkowską oraz napis: ZHP Hufiec Warszawa-Praga-Południe.
2. Godło Hufca ustanowione jest w trzech stopniach:

III stopień - żółty emblemat na czerwonym tle z srebrną Odznaką
Kościuszkowską.

Aby zdobyć plakietkę Godło Hufca III stopnia harcerka/ harcerz:
- przeprowadzi zbiórkę zastępu lub drużyny na temat historii harcerstwa na Pradze-Południe (np. historii hufca, szczepu, zasłużonych instruktorów hufca),
- wraz z zastępem odwiedzi grób jednego z instruktorów zasłużonych
dla Hufca Praga-Południe i udokumentuje to w odpowiedni sposób.

3. Godło Hufca I stopnia przyznawane jest przez drużynowego gromady zuchów, radę drużyny harcerskiej lub starszoharcerskiej oraz
drużynę wędrowniczą członkowi gromady/ drużyny po odbytym
okresie próbnym.

6. Zadania na plakietkę Godło Hufca II i III stopnia zaliczane są zgodnie
z zasadami obowiązującymi w środowisku przy zdobywaniu stopni
i sprawności harcerskich.

I stopień - biały emblemat na czerwonym tle,
II stopień - żółty emblemat na czerwonym tle,

7. Plakietka Godło Hufca III stopnia przyznawana jest jedynie na apelu
rajdu Olszynka Grochowska oraz na zlocie Hufca.

8. Plakietka Godło Hufca noszone jest na środku lewego rękawa.

4. Godło Hufca II stopnia przyznawane na wniosek rady szczepu przez
komendanta szczepu członkowi drużyny po trzech latach działalności w ZHP za aktywną pracę i dobrą postawę harcerską.

Honorowa plakietka okolicznościowa wydana z okazji 50-lecia powstania hufca, i noszona w roku jubileuszowym - 2011!

Strona 3

Praski Świerszcz

Nr 19

Nr 42 Kwiecień 2018

Styczeń 2016
Heblowanie
Harctrotter

Codziennie każdy z nas odwiedza w Warszawie wiele miejsc. No bo
przecież chodzimy do pracy, na spotkania służbowe i towarzyskie,
studiujemy i robimy wiele innych rzeczy , które wymagają od nas
obecności w wielu różnych miejscach. Jesteśmy pewnego rodzaju
podróżnikami, no bo z każdego miejsca mamy przecież jakieś wspomnienia i skojarzenia. Próbowaliście kiedyś zliczyć, w ilu miejscach
dziennie jesteście? A pomyślcie, ile wychodzi ich tygodniowo, ile miesięcznie. Myślę, że okazałoby się, że w rok odwiedzamy kilkaset różnych miejscówek. Wiadomo - jedne są ciekawe i zapadają nam
w pamięć a inne niekoniecznie. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy harcerzami, raczej odwiedzamy więcej miejsc niż przeciętny Kowalski.

Zastanawiam się, dlaczego nie wykorzystujemy potencjału naszego
miasta do harcerskich działań? Dlaczego nie wierzymy w mieszkańców naszej stolicy? Zapominamy , że wielu mieszkańców Warszawy
było kiedyś harcerzami. Teraz ci ludzie pracują w wielu miejscach,
które mogą służyć nam w codziennej działalności. Dopiero podczas
tegorocznego Rajdu Olszynka Grochowska okazało się, że możemy
współpracować z Centrum Aktywności Lokalnej, które mamy pod
„nosem”. Przy okazji tego rajdu wyszło, też że jest spore grono osób,
które w różnej formie wsparło nasz rajd. Całkiem niedawno okazało
się, że możemy przeprowadzać akcje zarobkowe w dwóch sieciach
supermarketów. Zaczęliśmy działać w Centrum Kreatywności przy
Targowej. Uczestniczy podchorążówki mieli okazje ogrzać się w oddziale TPD Praga-Południe. W krótkim czasie odkryliśmy kilka miejsc,
z których możemy korzystać w codziennej pracy harcerskiej. Poznaliśmy ludzi, którzy chętnie wspierają harcerskie inicjatywy.

Więc w czym tkwi problem niemożliwości znalezienia miejsca na zorganizowanie biwaku? Dlaczego staramy się odgrzewać stare miejsca?
Zauważyłem, że mało kto jest w stanie poświęcić trochę czasu na znalezienie czegoś nowego. Harcerz to odkrywca, zmusza nas do tego
ogrom inicjatyw, w których co roku bierzemy udział. Dlaczego więc
jesteśmy odkrywcami tylko w teorii? Żyjemy w czasach, kiedy technologia zmienia się w błyskawicznym tempie. Do zorganizowania wydarzenia wystarczy nam zwykle kontakt mailowy. Napisanie maila zajmuje średnio 5 minut, od 10 do 15 minut zajmuje znalezienie kontaktu
do miejsc, do których chcemy napisać. Zwykle wymieniamy kilka lub
kilkanaście maili, na co poświęcamy około 20 min. Więc w czasie niecałej godziny naszego prywatnego czasu jesteśmy w stanie znaleźć
sponsorów na rajd, zorganizować fajne nowe miejsce na obiad i nie
robić biwaku po raz dwudziesty w szkole w Starej Wsi. Wiem, o czym
piszę, bo znam to z autopsji. Ale może nie każdy wie, jak się za to zabrać. Co trzeba napisać, jak szukać kontaktów. Dlatego zapraszam na
naszą hufcową Sobotnią Akcję Szkoleniową 14 kwietnia. Będę miał
tam przyjemność pokazać, jak się pozyskuje partnerów do
naszych działań. Jak to, że jesteśmy harcerzami, wykorzystać jako
nasz atut.

Wszystko zależy od nas, wszystko jest w naszych rękach. Oczekujemy
wykazywania inicjatywy od naszych harcerzy, a sami nie jesteśmy
aktywni. Skarżymy się na brak wsparcia z zewnątrz, a nikogo nie informujemy, że takie wsparcie jest nam potrzebne. Bierzemy spore pieniądze od harcerzy na różne imprezy, bo to jest łatwiejsze niż próba
znalezienia kogoś, kto udzieli nam w różnych kwestiach wsparcia.
W życiu codziennym i tym harcerskim i tym prywatnym jesteśmy
harctrotterami. Wiec zacznijmy z tego realnie korzystać. To nie świat
ma przyjść do nas, to my musimy iść w świat.

phm. Jan Korkosz
komendant szczepu 160 WDHiGZ
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Świat okiem Kamienia

Dobre rady

Oda do drużyny

druha ACz. (33)

Jak to było fajnie żyć z tygodnia na tydzień – w moim przypadku od
poniedziałku do poniedziałku. Żyć myślą: a co na zbiórce? Widzieć te
same twarze na szkolnym korytarzu.
Jakież to było niesamowite zarządzać własną jednostką, jaką była drużyna. Stale analizować jej sytuację, zastanawiać się nad nowymi modelami sterowania. Z roku na rok wraz z nabyciem doświadczenia
coraz mocniej współpracować z zastępowymi. Zaczynać jako niedoświadczony wodzirej, a skończyć na kierowniku poważnej drużyny,
który wraz z swoją radą pracuje nad rozwojem harcerstwa.
Cudownie było wyjeżdżać na te wszystkie biwaki. W piątki po szkole
rzucać wszystko, na szybcika spakować manatki, by wybiec na zbiórkę
pod szkołą. Wspaniale było wyjeżdżać w różne miejsca, zwiedzać,
organizować gry. Potem wracać w niedzielę, nadrabiać szkolne prace
i zmęczony jak diabli w poniedziałek zasiadać w szkolnej ławie.

Jakież to było orzeźwiające spakować się w wielki plecak i w lipcu
wyruszyć do lasu, z myślą – jadę tam dla tych dzieci, by pokazać im
harcerstwo. Spędzać z nimi czas w lesie i obserwować jak z małych
popierdułek, które wracając z mycia zębów zgubiły się w lesie, wyrośli
na dorosłych i dzielnych.
O, jak wspaniałe było wychowywanie swojego następcy i obserwowanie, jak dorasta do przekazywanej funkcji. Jakże cudownie było przekazać komuś odpowiedzialnemu to, co samemu zaczęło się siedem lat
wcześniej i co przez ten czas było jedną z ważniejszych osi w życiu.
A dziś? Dziś jak ciężko jest sprawdzać plany pracy, gdy przed oczami
stają te wszystkie minione zbiórki. Tak trudno jest omawiać program
obozu bez łezki w oku na myśl o harcach ze swoją drużyną. Tak
żmudnie jest siedzieć przed komputerem, dłubać w regulaminach,
kosztorysach. Tak smutno.
Drużynowi, korzystajcie z tego najpiękniejszego okresu w harcerstwie.
Nasz ruch pracuje tylko po to, by działały gromady i drużyny – poza
nimi nie ma już tego czegoś.

Wasz namiestnik
Staś Matysiak

Czekam na „przepraszam”
Dziś jeszcze raz będzie bardzo osobiście. Ale część z Was pamięta, że
nie tak dawno temu w naszym hufcu phm. Jan Korkosz „Hebel” pozwolił sobie na opublikowanie w „Świerszczu” obrzydliwego felietonu
na mój (a pewnie nie tylko mój) temat. Felietonu kłamliwego, co widać
na pierwszy rzut oka. Ja potraktowałem „Hebla” poważnie i w miarę
spokojnie w moim kolejnym tekście wyjaśniłem na łamach tegoż
„Świerszcza”, że nie ma racji, że pisze bzdury.
Co powinno się dalej wydarzyć? Normalny instruktor harcerski, nie
tylko dlatego, że obowiązuje go przestrzeganie Prawa Harcerskiego (…
a za brata uważa każdego innego…), ale dlatego, że uznaje swój błąd,
powinien mnie przeprosić, napisać: „Zapędziłem się, pomyliłem, jestem raptusem, nie pomyślałem”. Lub coś podobnego. To ludzkie,
pomylić się, nawet na piśmie. I przeprosić. Ale „Hebel” uważa, że nic się
nie stało, oblał mnie (a pewnie nie tylko mnie) szambem i wcale tego
smrodu nie czuje. Przechodzi nad swoim głupim felietonem do porządku dziennego, jakby nic się nie stało. To postępowanie niegodne
harcerza i instruktora. Nie może być tak, że ktokolwiek może sobie ot
tak, dla ułańskiej fantazji, pisać bzdury. Nie może być tak, że piszemy
o sobie (a także opowiadamy w prywatnych rozmowach) głupoty
o nas, naszej postawie, naszej pracy. Głupoty będące kłamstwem. Nie
możemy my, instruktorzy harcerscy, którzy powinni być dla innych
postaciami, na których młodzi powinni się wzorować, być w „Praskim
Świerszczu” hejterami, kłamcami, oszustami. Nie możemy także siebie
nawzajem zniechęcać do pracy i demotywować.
Od lat staram się indywidualnie z naszą kadrą rozmawiać, czasem po
to, by się czegoś o danym instruktorze dowiedzieć, czasem, by coś
wyjaśnić. Czasem pomóc. Wyjaśniałem to. I to „Hebel” wie, choć
w tym nieszczęsnym obrażającym mnie felietonie odwraca kota ogonem. Wie, bo przecież z nim omawiałem, co powinno się znaleźć
w jego próbie harcmistrzowskiej. Starałem się mu pomóc, napiszę tak
nieprecyzyjnie – wielopłaszczyznowo i wszechstronnie. Jak można
tego nie widzieć? Mówię jednak wszystkim: „Rozmawiajmy”, mówię:
„Nie jesteśmy doskonali, mówmy sobie o tym w cztery oczy”. To jedna
z dróg, która może przynieść pozytywne efekty. I mam nadzieję, że
„Hebel” to kiedyś zrozumie.
I jeszcze jedno – warto się uczyć, czytać, uczestniczyć w konferencjach, warsztatach, spotkaniach. W każdym wieku. Bo niektórzy uznali,
że już wszystko wiedzą najlepiej i nikt im już nic mądrego i nowego
nie powie. A to nieprawda. Dlatego postanowiłem wziąć udział (razem
z „Polonistą”) w krakowskiej konferencji na temat dużych hufców.
Piszę o tym w marcowym „Czuwaj” – polecam lekturę. Dlatego
7 kwietnia wezmę udział w Łodzi w konferencji członków komisji
stopni instruktorskich (też tam nie będę jedyny z naszego hufca). To
takie uwagi trochę na marginesie głupot, które „Hebel” napisał. Sięgnijcie to tych bredni i porównajcie je z rzeczywistością.
Na razie spokojnie pełnię służbę w ZHP (przy okazji – właśnie przejąłem nowe obowiązki w Wydziale Zagranicznym GK). I czekam
na „przepraszam” ze strony phm. Jana Korkosza. Czekam od
jakiegoś czasu.

hm. Adam Czetwertyński

Strona 5

Praski Świerszcz

Nr 19

Nr 42 Kwiecień 2018

Styczeń 2016
Kilka słów

Reﬂeksje Tamary

Namiestnika NS
Moi Drodzy, w załączeniu przesyłam piosenkę jubileuszową NS z tekstem i muzyką opracowaną przez instruktora chorągwi lubelskiej. Na
spotkaniu ogólnopolskim w Załęczu przyjęto piosenkę jako ,, piosenka
60-lecia Nieprzetartego Szlaku” wszystkich drużyn w kraju. Namawiam Was do nauczenia jej w naszych drużynach.
Przypominam, że:
•
do 23 kwietnia w godzinach 15.00- 17.00 dostarczamy prace
do konkursów: plastyczny, plakat ,podarunek dla przyjaciela,
fotograficzny, przegląd kronik i stron www, projekt na znaczek
–60 lecie NS, projekt proporca Namiestnictwa NS, drzewce do
proporca Namiestnictwa NS.
•
24 kwietnia o godzinie 15.00 spotykamy się w Centrum Promocji Kultury ul .Podskarbińska 2 na konkursie tańców, pląsów,
teatrzyków i skeczy, muzyczno – instrumentalnym i wokalnym. Szczegóły Przeglądu na stronie internetowej namiestnictwa i przesłanym regulaminie.
Pozdrawiam

hm. Adam Sikoń
Namiestnik NS
Piosenka Jubileuszowa Nieprzetartego Szlaku
„Już 60lat”
słowa i muzyka: Michał Pastuszak
aranżacja: Michał Pastuszak i Poławiacze Pereł

1. Kiedy cię życie przyciśnie jak głaz C/G/
kiedy znów wszytkiego masz dość
/d/a/
zamiast cieszyć się światem i śmiać /C/G/
w sercu czyjesz bezradność i złość /FG/C/
2. Załóż mundur, zapnij pas /FG/C/
weź się w garść, otrzyj łzy /FG/C/
i w drogę znami rusz – już czas /FG/C/
nie przejmuj się niczym bo my /F/G/
Ref. Już 60 lat, każdego dnia /CG/F /FG/C/
ten szlak przecieramy na nowo /C/GC/
trzymając w dłoni, drugą dłoń /CG/F /FG/C/
i dając harcerskie słowo
/C/GC/
zawsze pod wiatr pod strome góry /FC/GC/
maszerujemy bez końca
/F/GC/
z dumą w sercu, krzyżem na piersi /FC/FC/
kursem obranym na słońce
/FG/C/
3.A gdy pojmiesz, że to ma sens C/G/
że pomagać to wielka sprawa d/a/
ramię w ramię dziś znami stań C/G/
aby innym radość rozdawać /FG/C/
Ref. Już 60 lat, każdego dnia /CG/F /FG/C
harcerski szlak przecieramy na nowo /C/GC/
trzymając w dłoni, drugą dłoń /CG/F /FG/C
i dając braterskie słowo
/C/GC/
zawsze pod wiatr, pod strome góry /FC/GC/
maszerujemy bez końca
/F/GC/
z dumą w sercu, krzyżem na piersi /FC/FC/
kursem obranym na słońce
/FG/C/
Michał Pastuszak i Poławiacze Pereł:
Michał Pastuszak - wokal, gitara elektroklasyczna
Piotr Mazurek – gitara elektryczna
Sławomir Frydecki – gitara basowa
Artur Siemierzewicz - klawisze
Marek Kozak - perkusja
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„Czapka troszeczkę na bakier, lecz nie poprawiaj jej,
Polny za uchem masz kwiatek, duszy rogatej lżej”
Przyjacielem moich rodziców od lat jest pewien uroczy pan, obecnie 87-latek.
Moim ulubionym wujkiem został, gdy miałam 7 lat. Dla mnie jako dziecka był
fantastyczny, zabawny, a do tego bardzo przystojny. Szybko zauważyłam jednak, że dorośli traktują go z pewnym pobłażaniem, a czasem z rozbawieniem,
choć skończył dwa fakultety i był wykładowcą na uniwersytecie. W kontaktach
z innymi ludźmi zachowywał zawsze dystans i rezerwę. Jego życie musiało być
bardzo uregulowane i poukładane. Miał i ma do tej pory swoją wielką namiętność – gromadzenie gazet, z którymi trudno jest mu się rozstać. Wszystkich
zdumiewała zawsze jego umiejętność zapamiętywania ciągów liczbowych np.
cen, numerów telefonów, numerów wygranych w totolotka itp. Bardzo przywiązuje się do przedmiotów. Kiedy pożyczam od niego np. 100 złotych w jednym banknocie, to zwrócić muszę mu również 100-złotowy banknot, a nie
dwa banknoty 50-złotowe. Z trudem znosi nietypowe zdarzenia życiowe. Kiedyś ukradziono mu samochód, a on usiłował dociec, co kierowało złodziejem,
którego zachowanie wydawało mu się nielogiczne. Katastrofą życiową była dla
niego konieczność przestawienia się na nowy typ telewizji, nie mógł zrozumieć,
że znikają jego ulubione programy, a do dyspozycji ma wiele kanałów telewizyjnych. Najbardziej lubi zamykać się w swoim pokoju. Z wiekiem jego natręctwa nasilają się, widzę, że chętnie zagląda do koszy na śmieci, a przed zbieraniem śmieci powstrzymuje go chyba tylko obawa przed reakcją żony.
Dziwicie się zapewne, że opowiadam historyjkę o starym wujku. Otóż mimo, że
znam go od lat, nagle odkryłam, że mój wujek ma zachowania typowe dla osób
z autyzmem. Zaskoczyło mnie to. Choć od czterdziestu lat jestem pedagogiem
specjalnym i wiedzę o dzieciach z autyzmem poszerzam od czasu studiów,
nigdy jakoś nie myślałam, jak żyją dorośli autystycy. Dopiero teraz, kiedy
w swojej pracy zawodowej zaczęłam spotykać dorosłych wysoko funkcjonujących autystyków, zrozumiałam, że oni zawsze byli częścią naszego społeczeństwa i jak trudno im się żyje ze względu na ich „inność”.
W drużynach Nieprzetartego Szlaku są oczywiście dzieci ze zdiagnozowanym
autyzmem, któremu często towarzyszy niepełnosprawność intelektualna. Zorganizowanie dla nich zbiórek, nakłonienie ich do uczestniczenia w życiu
harcerskim jest dla instruktorów nie lada wyzwaniem. Nie o nich jednak
chciałam wspomnieć.
Historię mojego wujka dedykuję instruktorom, nauczycielom, młodzieży starszoharcerskiej, którzy w swoim środowisku mogą również spotkać osoby takie
jak on, ze spektrum autyzmu,. Są to osoby, które spełniają większość wymogów
związanych z uczestnictwem w grupach społecznych, ale mają swoje bariery,
których nie mogą przeskoczyć, bo autyzm to inny sposób myślenia i przetwarzania informacji. Z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest jak z kolorami i ich
odcieniami. Nie ma dwóch takich samych osób z symptomami autyzmu, a ilu
autystyków, tyle problemów. Mają jednak pewne cech wspólne, do których
należą trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi. Często nie rozumieją
oni uczuć lub punktu widzenia innych osób, co sprawia, że jest im trudno porozumiewać się z otoczeniem. Często dokucza tym osobom nadwrażliwość na
dźwięk i światło, brak im poczucia czasu, podzielności uwagi, zdarzają się zaburzenia łaknienia, wykazują niezwykłe przywiązanie do przedmiotów, mają
swoje rytuały, lubią uregulowany tryb życia, powtarzalność i przewidywalność.
Często osoby z autyzmem wykazują nadzwyczajne zdolności, np. do zapamiętywania melodii, nut czy liczb. Bardzo pomaga im to, że kiedy mają cel, to dokładnie wiedzą jak go osiągnąć. Dzięki tym zdolnościom stają się bardzo wartościowymi specjalistami w informatyce, statystyce, muzyce. Osoby wykazujące
zachowania należące do spektrum autyzmu mogą dobrze funkcjonować
wśród nas. Czy możemy im pomóc? Oczywiście! Potrzebna jest tu duża otwartość i akceptacja „inności”. Szczególnie ważne jest powstrzymywanie się przez
otoczenie osób autystycznych od żartów, metafor, ironii, operowania abstrakcyjnymi pojęciami i oczekiwaniem, że będą one rozumiały i okazywały uczucia.
Przedstawione wyżej refleksje towarzyszą mi w związku z niedawno obchodzonym Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który przypada 2 kwietnia.

phm. Tamara Uliasz
instruktorka NS
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Echa Wystawy

Sztandary Hufca (19)

Historycznej
W dniach 12-16 marca 2018 roku na dziedzińcu Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56, prezentowana była nasza hufcowa
wystawa poświęcona historii harcerstwa na Pradze-Południe.
Wystawie towarzyszyły inne imprezy i spotkania:
13 marca - mała sala konferencyjna, w godz. 17.30 - 22.00 – Rada
Szczepowych - odprawa komendantów szczepów i szefów zespołów
15 marca - mała sala konferencyjna, w godz. 18.00 - 21.30 - śpiewanki
harcerskie oraz pokaz audio-wizualny historii hufca Warszawa PragaPołudnie, w których udział wzięli instruktorzy Instruktorskiego Kręgu
Pokoleń „Romanosy” oraz harcerki i harcerze z 296 Wodnej WDH
„Wir”.
16 marca – antresola na III piętrze – spotkanie 160 WDHiZ z phm. Danutą Maculewicz, komendantką szczepu w latach 1977-1985 oraz hm.
Różą Karwecką, która zapoznała gości z historią hufca.
Organizatorem wystawy i imprez towarzyszących była komenda Hufca ZHP Praga-Południe oraz zespół historyczny hufca

116 Warszawska Drużyna Harcerek im. Stefani Sempołowskiej
Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe
1. DANE HISTORYCZNE
Sztandar przekazano drużynie 26 maja 1960 roku, w dniu święta Matki
i wręczono na ręce drużynowej phm. Ewy Giedroje-Rieger. Fundatorem sztandaru była społeczność Rembertowa.

2. DANE TECHNICZNE
Płachta jedwabna o wymiarach 100 x 80, obszyta z trzech stron srebrnymi frędzlami
Drzewce drewniane, dwudzielne z nasadą w postaci niklowanej harcerskiej lilijki. Nasada nie była odrębną częścią drzewca.
Treść na sztandarze:
Rewers: płachta w kolorze czerwonym, po środku orzeł biały bez korony, tkany srebrna nicią, nad nim w półkolu napis „Związek Harcerstwa
Polskiego”

hm. Róża Karwecka
zastępca szefa zespołu historycznego hufca

Awers: płachta w kolorze niebieskim, po środku krzyż harcerski tkany
złotą i srebrną nicią, wokół napis „116 Warszawska Drużyna Harcerek
im. St. Sempołowskiej”

3. UŻYTKOWANIE
Sztandar zaginął.

hm. Jacek Czajka
Zespół Historyczny Hufca
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Foto-oferta na funkcję
Chorążego Hufca

Ceremoniał uroczystości jest mi znany i bliski

W odpowiedzi na ogłoszenie Komendy Hufca, która poszukuje osoby
na funkcję Chorążego, zgłosiłem swoją kandydaturę a na łamach Praskiego Świerszcza postanowiłem w sposób wizualny udowodnić, że
w temacie harcerskiej musztry (i nie tylko) oraz w różnych ceremoniałach, nie jestem laikiem i posiadam pewną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną.
Zapraszam do obejrzenia mojej foto-oferty.

ćwik Marcin Czajka
Przyboczny WWDH Włóczykije
Na początku byłem szóstkowym

Później oczywiście
zostałem harcerzem

Składałem kwiaty przy płycie brytyjskich lotników

Stoję za flagą

Nawet liznąłem troszkę ceremoniału kościelnego na służbie u Biskupa
Solarczyka

Święto Szczepu 288 WDHiGZ

Zaczynałem z proporcem
Później był już prawdziwy sztandar

Festyn w parafii na Pl. Szembeka

Zlot Hufca w Dobrzyńcu

Służba u Biskupa Solarczyka

Zostałem uczniem klasy mundurowej w 72 LO im. J. Jasińskiego

Rajd Olszynka Grochowska

Potem wstąpiłem do Związku Strzeleckiego Strzelec i byłem kolejno:

strzelcem, starszym strzelcem, sekcyjnym i drużynowym.

Katownia UB na ul.
11 Listopada

Msza patriotyczne w kosciele na Pl. Szembeka

Po przysiędze strzeleckiej
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Z członkiniami VI Obwodu AK Praga

Poczet sztandarowy
Oddziału Reprezentacyjnego

W składzie pocztu sztandarowego
w kościele na ul. Skaryszewskiej
Dowódca Oddziału
Reprezentacyjnego 72 LO

Dowódca oddziału czerwonych
na manewrach strzeleckich
Combat Alert - manewry w Orzyszu
W zależności od sytuacji, nosiłem również inne mundury

Na prawo patrz!

Pani Dyrektor, drużynowy
Marcin Czajka melduje...

Polonez na festynie w Skaryszewskim
Paintball - jeszcze jedno hobby

Prowadzę defiladę na koniec roku szkolnego
Rajd Młodego Kościuszkowca

Sturmbannfuhrer w przedstawieniu
Życie w słoiku
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Napisane Wieczorkiem,
czyli kolonia zuchowa oczami praktykanta

Część druga

Dzień 4
Pierwszy dzień autentycznych praktyk. Teraz zaczyna się prawdziwa
„błękitna” zabawa.
Wstałem dziś standardowo – o 7.30 i poleciałem z dzieciakiem do
Piguły, aby dała mu jakiś antybiotyk. Gdyby ta kobieta podeszła do
mnie i powiedziała: „Piotruś, weź tę tabletkę, pomoże ci”, to przy
„Piotrusiu” byłbym po drugiej stronie placu apelowego.
Wróciłem do kolonii najlepszego szczepu na świecie. Czekała tam
już Ola Kucharska. Gdy tylko się wygodnie rozłożyłem, okazało się, że
idziemy na śniadanie. Chlebek był dużo bardziej czerstwy niż zwykle.
Zjadłem kanapkę z płatkami, w sumie nie wiem, dlaczego, ale chciałem
zobaczyć, jak na to zareaguje moja koleżanka od praktyk. Nie zawiodłem się, zrobiła wielkie oczy i zapytała, czemu to jem. Powiedziałem,
że jestem głodny, teraz jest śniadanie, a to są płatki śniadaniowe. Zaorane [4.5].
No i zaczęły się apele. Kadra klepała Kingę wszędzie po trzydzieści
razy sugerując, że tyle jest zuchów. Co proszę? I one się na to nabierają? Pewnie tak, skoro dalej kolonie są organizowane. No bo gdyby
dzieci mówiły rodzicom, że kadra melduje dwadzieścioro dzieci, a na
kolonii jest ich dziewiętnaścioro, to rodzice nigdzie by dzieci nie wysłały. I napisaliby nieprzychylną opinię na stronie hufca na Facebooku.
Śpiewaliśmy potem piosenkę Atlantyda, że leży pod wodą i tak dalej,
bo taka jest obrzędowość całej kolonii.
Po apelu sprawdzałem moim nowym wspaniałym dzieciom porządki. Nie wiem w ogóle, po co ja się na te praktyki pisałem. A no tak, nie
pisałem się, nieważne. Dzieciaczki sprzątały bardzo wolno, aż bałem
się, że to tylko pokój, w którym ja sprzątałem taki jest, a reszta czeka na
zbiórkę. Na szczęście tak nie było i cała eskadra „błękitnych” sprzątała
swoje kwadraty.
W pewnym momencie świat stał się czarny. Stało się to w momencie, gdy jeden z zuchów powiedział coś o Bogu – no tak, mamy niedzielę. W każdym razie to nie było coś standardowego, tylko spytał, jak
dawno koledzy nie byli u spowiedzi. Kilku dumnie stwierdziło, że nie
było ich tydzień lub dwa. A wtedy kolega numer jeden stwierdził, że
nie był u spowiedzi już dwa miesiące. Co się wtedy stało, nie śniło się
to żadnym filozofom. Kojarzycie może inkwizycję i średniowieczne
wojny, które Mirosław Hrynkiewicz opisuje w swojej „Balladzie o krzyżowcu”? Wszyscy ludzie, którzy zabijali innych za wiarę, powstydziliby
się zagorzałości tych zuchów. Jeden z kolegów naszego bezbożnika
zaczął na niego krzyczeć i go obrażać, wyjął skądś Biblię zapisaną
krwią, a reszta dzieci wyjęła z kieszeni płonące krzyże i sztylety ofiarne,
a dziewczynki z pokoju obok przygotowywały się do przywołania
archanioła Gabriela i św. Piotra. Na szczęście przerwałem im w odpo-
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wiednim momencie i obeszło się bez ekshumacji. Ani dekapitacji. Ładne słowo na odcięcie komuś głowy. Można użyć w czasie gawędy, bo
dzieci nie zrozumieją.
No dobra, porządki minęły, nie było prawie w ogóle – jeżeli nie liczyć
skarpetki na lampie metr nad poziomem zuchów – problemów. Gdy
jeden z „niebieskich” zagwizdał na zbiórkę, „moi” chłopcy wybiegli,
może po chwili, ale wybiegli. I prawie wcale nie musiałem ich popędzać! Zbiórka przebiegła fajnie, w pewnym momencie head-leaderdruh-komendant „błękitnych” znudził się liczeniem przysiadów i przekazał mi pałeczkę. Liczyłem po zuchowemu, czyli zachowując przelicznik 1 sekunda = 3 sekundy. Ale i tak doliczyłem do 64. Możliwe, że
trafiłem w średni iloraz inteligencji całej grupki. No dobra, przysiady
pominąłem, bo i tak już weszliśmy na czas gry, która nawiasem mówiąc za bardzo nie wyszła.
Problemem zdecydowanie było zbyt szybkie wypuszczenie zuchów.
Chodziło o to, że rozlepiałem karteczki ze znakiem patrolowym
(których do dzisiaj chyba nikt nie zebrał, bo zuchy nie miały takiego
obowiązku) po drzewach, a zuchy miały po nich dojść do skarbu
w postaci dwóch paskudnych krążków drewna imitujących monety.
W założeniach spoko, problemem było to, że dzieciaczki ogarnęły, że
to ja rozwieszam te karteczki. W dodatku zostały spuszczone z łańcucha w połowie mojego rozwieszania, w efekcie czego mnie dostrzegły
i pobiegły do mnie. Kompletnie nie wiedziałem, co zrobić, więc przyczepiłem strzałkę do czoła ich trzustkowego, w efekcie zająłem ich
chodzeniem w przód i w tył na jakieś pół godziny.
W zasadzie dobrze by było, abym opisał proces tworzenia wspomnianych monet. Jest to waluta oparta na złotej farbie i kawałkach
drewna brzozowego. Sam proces tworzenia obejmuje zawołanie pana
Jerzego, przyniesienie mu cienkiej żerdki brzozowej i cięcie jej na małe
krążki jak przy najlepszych na świecie medalach. Bardzo stabilna waluta. Wydawałoby się, że niemożliwa do podrobienia. Ani do ukradzenia.
Problemy w zasadzie są dwa. Pierwszym jest to, że takich krążków
w Słonecznej Republice jest milion, czy na starych miejscach obozowych, czy w okolicach żerowiska pana Jerzego. Zdobycie farby nie jest
trudne, gdy zuch o nią poprosi w celu „udekorowania pokoju”. Jasne,
udekorowanie pokoju. Chyba za pomocą mebli zakupionych za
złote drewno.
Drugim problemem jest proces masowej produkcji. Gdy chcemy
takich złotych krążków zrobić pięćdziesiąt, musimy je położyć gdzieś,
gdzie zuchy ich nie zobaczą, ale na tyle blisko, aby nie rozsypać po
drodze – bo tym razem gang młodocianych fałszerzy pokusi się
o dokonanie skoku stulecia.
Tutaj jednak był skok tysiąclecia. Gdy kadra „błękitnych” gdzieś sobie
poszła, ja miałem pilnować pięciu domków; w sumie było to dwa i pół
tysiąca dzieci. Nietrudno się domyślić, że dzieci odkryły, gdzie ukryłem
cały dorobek kolonii. Siedziałem obok niego. I jeden z zuchów, który
wydawał mi się zbyt inteligentny jak na swoje metr dwadzieścia, postanowił podejść do mnie i zamienić ze mną dwa słowa. Oczywiście
monety zauważył, wydał z siebie dźwięk towarzyszący płetwalom
błękitnym, gdy spotykają swoją drugą połówkę, pobiegł do domku
i przyprowadził wszystkich kolegów. Pech chciał, że fabuła opierała się
na odnajdywaniu tych monet. Nie wiem po pierwsze, już na marginesie, jak ten złodziej ten cały hajs ukradł, a po drugie dlaczego go po
drodze rozrzucał. W różowych, krepinowych woreczkach, po dwie
sztuki. Naturalność. Wracając do zuchów, gdy tylko wróciła prawdziwa
kadra, żądała zakończenia zabawy, bo odnalazła hajs. Na miejscu ich
opiekunów przyznałbym im rację i wrócił do Warszawy.
Niestety oni na to nie wpadli i dalej jestem praktykantem. Niemniej
jednak mieliśmy chwilę wolnego – postanowiłem więc wywlec materac na dwór i położyć go na kilku ławkach. Dodałem kilka poduszek
i kołdrę, tworząc Centrum Dowodzenia. Spało mi się tam lepiej niż
w domku. Z tego powodu zaspałem na wyjście do kościoła. Drusia
Olusia Kucharusia też sobie poszła. Zostałem sam z kilkoma zuchami,
które po chwili zaczęły strzelać do siebie z kapiszonów. W ten sposób
dwójka wylądowała na ostrym dyżurze. W każdym razie uznałem
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wyższość chorej druhny siedzącej w kadrówce i udałem się do mojej
kolonii, łamiąc całkowicie założenia paktu Praktykant-Żelechow, lecz
nie łamiąc prywatnej umowy z „niebieskimi”. Moi koledzy z kolonii byli
w kościele, więc było nudno i zacząłem myśleć, co robić. Zacząłem
szukać Kuchary po całym Ocyplu, ale niestety nie wyszło, bo wszyscy
poszli do kościółka nr 2 a nie nr 1. Znowu zastanawiałem się, co ze
sobą począć.
Pomyślałem, że skoro „niebiescy” myślą, że jestem u siebie, to jest to
idealna okazja, aby udać się do sklepu i kupić trochę rzeczy. Przede
wszystkim kupiłem sobie ciasteczka maślane, bo one są czystym złotem. Oraz na pewno stabilniejszą walutą od pieniądza fiducjarnego złotych krążków z drewna. Tak na marginesie, to złotówka ma jeszcze
mniejszą wartość od tych krążków, bo nie zrobisz z niej medali zuchowych. I nie rajcują tak dzieci.
Po wszystkim, gdy już rozgościłem się z powrotem na kolonii, znowu zacząłem się nudzić. Wpadłem wtedy na genialny, niepowtarzalny
pomysł - przylepiłem w łazience kartkę z napisem: „Postarajcie się
zostawić ten świat odrobinę lepszym miejscem, niż go zastaliście”.
Napisałem to ładnymi kolorkami, więc na pewno nikt tego nie
zerwie, a nawiązuje to do sytuacji określanej przez zuchy zdaniem
„szambo wylało”.
Gdy się znowu spotkaliśmy, Ola Kucharska stwierdziła, że głupio, że
niebo jest szare. Minutę po tym wyszło słoneczko, więc logicznym
było stwierdzenie, że nie lubi słońca.
Wróciłem do toalety zobaczyć, czy moja kartka jeszcze istnieje.
Oczywiście już dawno nie istniała, a jakieś dzbany ze 144 zatkały nią
kibel. W zasadzie oceniając stan kolektywnych łazienek mogę z całą
pewnością stwierdzić, że setka zuchów równa się mocy niszczącej
około trzech bomb termojądrowych. Gdyby wpuścić je na pustą przestrzeń, po godzinie stałaby się bardziej pustą przestrzenią.
Zaczęły się kluby. Było bardzo fajnie. Jak przystało na praktykanta
zajmowałem się pilnowaniem zuchów, a działanie zostawiłem mądrzejszym od siebie. W zasadzie problemów nie było, Arleta [6] nikogo
nie zadźgała – co jest niewątpliwie sukcesem, zważając na zręczność,
z którą obchodziła się z kosą oraz ten dziwny, zimny ogień
w jej oczach.
Potem była gra, której w zasadzie nie pamiętam za dobrze, chodziło
też o rozwieszanie jakiś tam karteczek, ale pamiętam, że dwa patrole
się zgubiły i musieliśmy po nie wracać. Zachciało mi się spać i w czasie
wolnym się przespałem. Dzieci obudziły mnie strzelając kapiszonami.
Czuję się jak na Dzikim Zachodzie, aż przypomniałem sobie dowcip:
Kowboje umieli sobie poradzić z czerwonymi: zamykali ich w rezerwatach, za to my trzymamy ich w parlamentach.
Prawdopodobnie uraziłem tym żartem większą grupę społeczną, więc
cały ten tekst staje się bardzo ryzykowny i prawdopodobnie publikacja
zaowocuje wyrzuceniem mnie z organizacji. Ale na pewno kiedyś ten
dowcip jeszcze wykorzystam na harcerskim szlaku.
Nieważne. Kupiłem sobie prywatny serek, bo ten kolonijny mi
nie wystarcza. Jestem kadrą praktykantem, mam przywileje, więc
korzystam!
W zasadzie, gdy tak sobie odpoczywałem, uznałem, że całe to miejsce jest swego rodzaju paradoksem. Na przykład – to jest ośrodek zuchowy, a jest na ulicy harcerskiej. No dobrze, „błękitni” mają tu obozy,
ale mniejsza z tym. Drugim paradoksem jest to, że jest to Słoneczna
Republika – a pomimo tego jest tutaj królowa. W zasadzie to są aż
dwie królowe, co znowu jest paradoksem, bo przecież królowa jest
tylko jedna.
Postanowiłem wymienić się ciasteczkiem za książkę zucha. Oczywiście jest to bardzo niesprawiedliwe, ale zucha to nie obchodziło; więc
było to sprawiedliwe, bo oddał mi książkę z własnej woli. Tak właśnie
powstaje bogactwo, po prostu uznał, że ciasteczko > książka. W każdym razie po chwili zuchy zaczęły domagać się ciastek, więc poprosiłem je o coś, co mnie zainteresuje. Oczywiście nic takiego nie miały,
więc ciastek nie dostały; bardzo się wtedy aktywowały, niczym zespół
"Big Cyc" po wygraniu wyborów przez PiS [7]. Zaczęły nazywać mnie

okrutnym druhem, niesprawiedliwym, a nawet złodziejem. Ktoś jeszcze uważa, że harcerstwo nie promuje marksizmu? Zacząłem tłumaczyć im austriacką szkołę ekonomii czy coś takiego, a one jeszcze
bardziej się wkurzyły. W pewnym momencie nie wytrzymałem i oddałem zuchowi jego książkę i zażądałem mojego ciasteczka. Pech chciał,
że ten dzieciak jako jedyny zrozumiał moje tłumaczenia i zażądał ode
mnie większej warości, bo on nie chce już tej książki. Dałem mu więc
książkę w formie darowizny, a ciasteczko niech sobie zatrzyma za zrozumienie mojej lekcji. Byłem już na skraju wytrzymałości, ale zuchy na
to nie zwracały uwagi i zaczęły powtarzać to, co im mówiłem i żądały
za to ciasteczek. Nie wiedziałem, co zrobić, więc powiedziałem, że nie
mam zamiaru przeprowadzać z nimi transakcji handlowej, zaraz zadzwonię do mojego prawnika, a jeżeli będą chciały na siłę odebrać mi
ciasteczka, naruszą moją własność i będę musiał wyrzucić je ze śmigłowca do Bałtyku [8].
Po tym przykrym epizodzie, ja zmordowany, one nie, aktywowaliśmy krąg rady. Było tam ognisko. Oczywiście jako praktykant nie miałem prawa głosu i w dodatku siedziałem na ziemi. Kapelusznik ogłosił
uchwałę knagi Królowej Kier: poza pustymi zakazami fajnych rzeczy,
królowa nałożyła podatek w wysokości 60% na herbatę. Ja naprawdę
nie rozumiem, co ona chce z tymi pieniędzmi zrobić. Utrzymywać
strażników? Przecież oni pracują za darmo, bo są fundamentalnie źli
i w filmie są brzydcy. Jestem niemal pewien, że królowa chce za te
pieniądze wskrzesić jakiegoś malarza-akwarelistę [9] czy coś takiego.
W ogóle to jest niebywałe, nie ma mnie dzień na kolonii i już tragedia – Kapelusznik traci pieniądze, krainą zaczyna rządzić zła osoba,
rosną podatki. A gdy jestem na kolonii to trafiają mi się te nudne epizody, jak podwieczorek. Żart z nazwiska? Okrutny zbieg okoliczności?
Chyba nie.
W każdym razie ciekawostką jest to, że dzisiaj niebo było na tyle
piękne, że nawet druh Janusz Klociński stwierdził, że jest ono piękne.
Jest to fajne, bo to już coś musi znaczyć, zwykle druh Janusz pięknem
nazywa 160 WDSH "Silvę" w pozycji padnij.
Zaczęliśmy grać w mafię, oczywiście dzieci nie ogarnęły i podglądały. Ale rozbawiły mnie ich nazwy, np. Tortilla, Kebab, Sos łagodny, Sos
ostry, Wiss Skarpeta, Olejos 2550 oraz Janusz. To ostatnie przypomniało mi pewną anegdotę. Otóż gdy jeszcze nie byłem oświeconym
zuchowcem a tylko brudnym harcerzem, pewien zuch spytał druha
Janusza, zacytuję: „Janusz, a gdzie jest druh Adam Wieczorek?”. I to
jest według mnie śmieszne i zabawne.
Zostałem przywołany do czytania „niebieskim”. Czytałem im manifest libertariański. Wciągnął ich bardziej niż jakieś Kubusie Puchatki na
kiju, więc doczytałem do trzydziestej strony, a zuchy chciały więcej.
Na koniec dnia miała miejsce jakaś rada gromad czy coś takiego,
podczas której ustaliliśmy grę w Killera. Najgłupsza gra świata, dużo
lepsza jest np. Bateria, bo nikt nie jest smutny, poza tym, co ją będzie
miał na końcu, ale o to mniejsza.
Dzień 5
Mieliśmy dzisiaj jakąś gierkę pokroju zuchowej olimpiady, czyli olimpiady teoretycznej. Moim punktem był jakiś kucharz królewski, gotowałem najlepsze ryby na całym Dzikim Zachodzie. Swoją drogą to jest
chore, nasza królowa dba o jedne ryby a zjada drugie. Podwójne standardy? Możliwe, ale krytykować nie mogę, bo lista ryb jadalnych
zwiększy się o jeszcze jedną. W sensie ja jestem tym kucharzem i on
też jest rybą, chyba. No dobra, nie ważne.
Na punkt przyszedłem z zielonymi krepinowłosami na głowie, położyłem się w moim Centrum Dowodzenia i czekałem na zuchy. Miałem
kazać im odbijać piłeczkę tak długo, jak umieją, wmawiać im, że podrzucają rybę. Dwójka zaczęła narzekać, że przecież jesteśmy pod wodą, to ta ryba powinna spadać wolniej. Odpowiedziałem, że ta ryba
o tym nie wie, bo jest bardzo głupia i niech odbija dalej. Mało który
zuch dał radę odbić więcej niż dwa razy, więc każdemu wstawiałem
maksa. W pewnym momencie zorientowałem się, że zuchy odbijające
dwadzieścia lub więcej razy mają tę samą ocenę co ci, które odbiją raz
lub dwa. Zamieniłem więc wszystkie oceny na słabsze, aby te najlepsze
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miały najlepsze oceny. Wszystko było pięknie, niestety zaczęło mi brakować miejsca na kartce, no ale trudno. W pewnym momencie jeden
zuch odbił sto razy. Dawno nie prowadziłem tak brzydkiej punktacji,
więc postanowiłem ją przepisać od nowa. W tym celu zawołałem do
siebie druhnę Kaję Przypaśniak, no i przy okazji sobie ją zabiłem.
To nie było normalne, standardowe, killerowe zabójstwo. Nie podszedłem do niej, po prostu czekałem, aż sama podejdzie. Ogólnie byłem z siebie bardzo zadowolony, ale niestety żałosne zwierzęta, wspaniali koledzy z „błękitnych” powiedzieli, że wszystko widzieli i nie zalicza się. A załatwiłem już trójkę! Za każdym razem bardzo finezyjnie.
Czułem się jak połączenie Jamesa Bonda i Agenta 47 [10]. Ale oczywiście nie, zabójstwo niezaliczone, „niebiescy” oddaleni o pół kilometra
zauważyli. Nie wiem jak, ale zauważyli. No dobra, nieważne.
Gdy ten smutny epizod minął, gra była ledwie w połowie. Zaczynało
mi się bardzo nudzić, zacząłem pisać ten dziennik, jak skończyłem, to
zacząłem czytać książkę, jak mi się znudziło, to zacząłem czytać gazetę. W pewnym momencie, gdy już z nudy nie mogłem wytrzymać
i próbowałem roztrzaskać kapiszona palcami, gra się skończyła. Zaczęła się druga, tym razem drużynowa – grały gromady lepsze i gorsz.
Wolni Ciutludzie i Uczniowie czarodzieja. Ja pilnowałem dzieci
na balonówie.
HAHA! Tutaj zaczyna się dowcip! Balonówy nie było, bo gówniarze,
kochane dzieci ze 144, wszystkie balony porozwalały. Czemu? Nie
wiem! Spytałem ich kadrę, o co chodzi, dlaczego nie mogę się fajnie
bawić, jeżeli kadra też się bawi, ale oni też nie wiedzieli za bardzo. Ja się
naprawdę nie zdziwię, jak pewnego dnia wsadzą buty naszych zuchów do kibla.
W każdym razie zamiast fajnej balonówy graliśmy w zbijaka. Super
gra bulwo, takich kłótni chyba nigdy nie było. Oczywiście nie wśród
zuchów, one się świetnie bawiły, ale kadra drużyny A najchętniej przeprowadziłaby noc długich noży na kadrze drużyny B. I to w ogóle nie
ma znaczenia, czy drużyna B była w tym samym namiestnictwie, hufcu, a nawet szczepie.
Zdecydowanie najlepiej wyzywał oponentów Żuber [11]. Za jednym
otworzeniem ust potrafił naraz przeprosić za wcześniejsze obelgi, obrazić jeszcze raz, przeprosić i rozkazać zuchom zagryźć przeciwników.
Współpraca ja – Żuber wyglądała mniej więcej tak: gdy on otwierał
usta, ja otwierałem dziennik.
Cała gra minęła w zasadzie bez przygód, bardzo niewiele dzieci płakało. Było tak nudno, że postanowiłem przynieść materac i kilka ławek
z kolonii „niebieskich”. Na punkcie byłem ja i chyba Bartek, więc uznał,
że też skorzysta – i położył się razem ze mną. Piszę, że chyba Bartek, bo
w pewnym momencie wszystkie punkty dookoła postanowiły siedzieć
na moim materacu. Nawet Daria, która punktową nie była. W efekcie
na jednym materacu leżało pięć osób. Najśmieszniej było, gdy jeden
z praktykantów przyniósł balona pełnego wody. Było zabawnie, bo
balon miał w sobie taką maleńką dziurkę, przez którą woda ledwo co
się wydostawała w formie strumienia, takiego, który pokazuje się na
tych filmach o łodziach podwodnych chwilę przed końcem filmu. Było
zabawnie tylko przez pewien czas, aż balon eksplodował. No i w zasadzie każdy wracał do kolonii mokry, łącznie z materacem.
Z materacem była trochę ciekawsza historia, bo bałem się odnieść,
gdyż był mokry – zabrałem go w końcu „niebieskim”. Na początku
położyłem go na słońcu i przyniosłem mój ręcznik, aby go osuszyć;
nie pomogło. Wziąłem mój koc. Dalej był wilgotny. Zamieniłem więc
mój suchy z tym wilgotnym, ale mój był trochę mniejszy i chudszy,
więc znowu wróciłem do mokrego. Zmarnowałem na niego pięć litrów gniewu, trzy kilogramy frustracji i dwa razy tyle czasu. Zdenerwowany, smutny, sfrustrowany, oddałem go ostatecznie „błękitnym”, ale
powiedzieli, że nie szkodzi, bo i tak nikt na nim nie śpi. Super.
W czasie olimpiady drużynowej Lolek i Bolek Olek co chwilę odwalali jakieś inby, kopali się piłkami w twarz, rzucali balonami, krzyczeli,
kopali się. Wszystko oczywiście odbywało się poza percepcją wszelkich zuchów, a gdy jeden to zauważył, dostał szybkie tłumaczenie
„ćwiczymy do gry w piłkę”, za co bardzo szanuję tego, kto to powie-
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dział. Niewiele pamiętam, bo w tym momencie miałem rozpędzoną
piłkę na twarzy.
Wracając do gry, to w zasadzie robiło się już ciemno, pomimo tego,
że było bardzo śmiesznie. Dlaczego zawsze, gdy śmieszkowanie się
rozkręca, to trzeba kończyć, bo jest już ciemno? W każdym razie wygrał patrol cośtamcośtam, drugie miejsce zajął jakiśtampatrol, trzeciego nie pamiętam. A tak już całkiem na poważnie. Kto dał Kingusi
uprawnienia do postawienia kocówy nad balonówę? Przecież to jawny absurd. To my powinniśmy dostać balony, bo jesteśmy fajniejsi
i lubimy się fajnie bawić, bo balonówa jest fajniejsza od kocówy i na
pewno dzieci fajniej by się bawiły.
Po tak długim czasie mogę już scharakteryzować praktyki. Wyglądają one mniej więcej tak, jak chwila, gdy Hebel wbija się do harcówki
i mówi coś w stylu: „Piotr Wieczorek, posprzątaj ten syf”. Ale dobra,
wytłumaczmy sobie, dlaczego tak jest, już całkiem na poważnie, aby
było tutaj cokolwiek merytorycznego do ewentualnego użycia na
kursie, jak pani Karolina powiedziała.
Fakt, że byłem używany nie do jakiś fajnych zadań (pomijając 32,
którym robiłem jeden blok zajęć tylko po to, aby pójść sobie do sklepu
na legalu) pokroju sprzątania, rozwieszania gier i tak dalej, a nie do
tego, co bym robił u siebie w kolonii, dowodzi bezużyteczności praktyk, jako praktyk – jest to idealny sposób, aby poznać się z kadrą zuchową, ale jako praktyki zbytnio nie działają. Przyczyną jest to, że jako
bezpański kundel praktykant nie wiem za bardzo, co się dzieje w danej
kolonii i jestem skrajnie bezużyteczny, nawet pomimo dobrych chęci
kadry kolonii. Szczególnie, że kolonia, gdzie aktualnie praktykuję, nie
ma jednej osoby kadry, a ja mam ją zastąpić. To tak, jakby próbować
zjeść tosta bez sera, ale za to z dodatkowym chlebem. Absurd. Nie jest
to więc wina pojedynczych kolonii (czyli wszystkich poza jedną), tylko
systemu. Ale to oczywiście tylko moje zdanie, praktyki bardzo mi się
podobały i było śmiesznie.
Smutnym jest to, że dzieciom się praktyki nie podobały, niezależnie
od kolonii nie lubiły tego, że na tych praktykach jestem. A moje zuchy
mówiły, że zdradzam je z „niebieskimi”, cokolwiek to znaczy oraz jakkolwiek brzmi.
W każdym razie prawie każdy poszedł spać wcześnie, bo jutro jest
super fajna wspaniała ekstra mega wycieczka do Gdańska czy gdzieś
w te okolice, ale ja miałem jeszcze jakąś tam odprawę. Na odprawie
gratulowaliśmy zwycięzcom i tak dalej, śmieszkowaliśmy sobie i te
sprawy, ogólnie było bardzo zabawnie. No i robiliśmy tak na oko półtora miliona kanapek dla całej kolonii.
Przypisy:
[4.5] Zaorane – pokonano kogoś. W dyskusji, debacie, na piąstku. Zaorać to także znaczy zrobić coś, na przykład zaorać listę obecności na
zbiórce, to znaczy wypełnić listę obecności. Ale najdokładnijsza definicja to synonim słowa "pokonane".
[6] Arleta – przerażający zuch z kolonii 32
[7] Skiba nagrał całą płytę szkalującą Jarka,
[8] Nawiązanie do operacji Condor – pewien generał z Chile postanowił zrobić zamach stanu i wyrzucił komunistów z parlamentu do oceanu.
[9] Pójdę do piekła. Chodzi o Adolfa Hitlera.
[10] Agent 47 – Perfekcyjny zabójca z serii gier "Hitman".
[11] Żubru – wspominany już uberkomendant błękitnych. Nie znam
jednak jego imienia.
(cdn)
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Wskazówki podstawowe:

• drewniane elementy z czasem ulegną rozkładowi w naczyniu, ich
obecność często powoduje również pojawienie się pleśni

• kora i patyki, które przynieśliśmy np. z parku powinny być wcześniej
wyparzone w piekarniku

Las w słoiku
Przyznam
szczerze, że gdy
pierwszy
raz usłyszałam
o lesie zamkniętym w szkle pomyślałam od razu, że to nie może się
udać. Możliwość przekonania się, przyszła całkiem nie oczekiwanie.
Moja przyjaciółka wygrała konkurs na jednym z portali internetowych
i tak o to sprawdziłyśmy od podstaw co kryje się w pięknym, szklanym
ekosystemie. Chętnie podzielę się z Wami moim doświadczeniem.
Zasugeruję tylko, że jest to świetny pomysł na prezent lub na zbiórkę
harcerską, w końcu harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
Do wykonania lasu w słoiku potrzebne są:
• Szklany zamykany pojemnik (np. słoik po ogórkach) – im szersze
wieko tym łatwiej będzie nam wsadzić tam rękę i dekorować dokładniej
• Keramzyt – do kupienia w sklepach budowlanych lub żwirek lub
drobne kamyczki (do kupieni w sklepach akwarystycznych)
• Węgiel aktywowany (dostępny w aptece)
• Ziemia dostosowana do roślin
• Kilka roślin informacje w dalszej części artykułu
• Mech (do kupienia w kwiaciarni lub na giełdzie kwiatowej, mech
rosnący w lesie jest pod ochroną)
• Elementy dekoracyjne: kamienie, kamyczki, grysik patyczki, patyczki,
korę, muszelki, małe figurki, ozdobny sznurek, nożyczki (wedle uznania)
• Rękawiczki jednorazowe
• Obrus, folia, cerata – by szybciej się sprzątało _
• Biohumus nawóz roślinny (na dobry początek ok 1- 2 łyżek stołowych)

1. Pierwszy krok to wsypanie na dno ok 2 cm żwirku lub drobnych
kamieni, które stanowią drenaż. Szklane pojemniki nie mają odpływu,
więc warstwa drenażu zapobiegnie gniciu korzeni.
2. Następnie rozsypujemy odrobinę węgla aktywowanego, który pomaga pozbyć się z podłoża szkodliwych substancji.
3. Wsypujemy ok 5 cm ziemi odpowiedniej dla roślin, które wsadzimy
do naczynia i lekko ubijamy.
4. Robimy małe dołki, sadzimy rośliny lekko podsypując je ziemią
i delikatnie ją dociskamy.
5. Dodajemy według uznania mech, kamienie, patyki, korę, muszelki,
małe figurki. Ozdobnym sznurkiem możemy przewiązać węższą część
naczynia.
6. Przy użyciu łyżki lub pipety podlewamy ok 10-20 ml wody chyba że
mamy biohumus to zakrętka wystarczy. Od tej pory zaczynamy obserwację naszego słoja. Jeśli para wodna nie pojawi się dodajemy kolejną
porcję wody, jeśli pary będzie za dużo należy otworzyć słoik na kilka
godzin.

• zamknięte słoje wietrzymy raz w tygodniu przez kilka godzin
• od biedy można użyć chrobotka zamiast mchu, jednak pamiętajcie,

że nie jest to żywy tylko zakonserwowany porost
• uwaga na ziemiórki, które wprost uwielbiają tak wilgotne środowiska
i chętnie rozgoszczą się w zamkniętych słojach
• wybierając rośliny warto zestawić ze sobą rośliny o kontrastowych
liściach
• nigdy nie stawiamy słojów w słońcu, zdecydowanie lepiej będzie im
w cieniu i półcieniu
Rośliny
Las w szkle ma szansę na długie i bezobsługowe życie tylko pod warunkiem przemyślenia jakie gatunki roślin w nim umieścimy.
W kompozycjach otwartych możemy pokusić się o zestawienie kilku
rodzajów różnych sukulentów lub innych roślin preferujących
„pokojową” wilgotność powietrza i mających te same preferencje wilgotności gleby. W naczyniach zamkniętych ze względu na specyficzne
warunki panujące wewnątrz takiej dowolności już nie mamy.
Przy kompozycjach zamkniętych postawmy na rośliny:
• preferujące sporą wilgotność
• rosnące wolno
• posiadające płytki system korzeniowy
• preferujące cień i półcień
Najlepiej sprawdzą się:
• widliczka
• bluszczyk
• fittonia
• soleirolia rozesłana
• flebodium
• adiantum
• mini storczyki
• fikus pnący
• małe egzemplarze drzew
rosnących wolno np. cis
• ciemnotka
• orliczka
• skrytokwiat
Uwaga!
Lepiej wybrać mały egzemplarz rośliny i cieszyć się z obserwacji jej
wzrostu niż większą roślinę, która szybko przerośnie naczynie. Nie ma
też sensu przynoszenie przypadkowych rośliny z ogrodu, zwłaszcza
jeśli chcemy cieszyć się słojem więcej niż jeden sezon.
Najpewniejszą drogą do porażki w tworzeniu kompozycji w szkle jest
wymieszanie roślin przeznaczonych do kompozycji otwartych z tymi
do naczyń zamkniętych.
Życzę miłej i owocnej pracy!

pwd. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ Dreptusie
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Kącik Kulinarny

Witaj wiosno!
Owocowe Koktajle (smoothie)

III. Maliny i pomarańcza
W blenderze umieść:

DLA KAŻDEGO!
Przyszła wiosna, a więc pora na OWOCE!
Moi drodzy czy jest ktoś kto nie lubi kolorowych koktajli? Na pewno
znajdzie się ktoś taki. Przecież ludzie są zróżnicowani i to jest w nas
najlepsze.

• szklankę soku pomarańczowego,
• szklankę malin,
• 1/2 szklanki chudego jogurtu
naturalnego,

• szklankę kostek lodu,
• słodzik do smaku.
Wszystko należy zmiksować i gotowe!

W moim najnowszym artykule chciałam zaproponować pięć przepisów na „Owocowe Koktajle”, które można w prosty sposób przygotować w domu, na obozie, z zuchami na kolonii lub na zbiórce – idealna
forma majsterki do sprawności dietetyka.

IV. Melon i migdały
Zmiksuj w blenderze:

Zapraszam!

• 2 szklanki pokrojonego na mniejsze
kawałki melona (bez pestek),

I. Banan
Wrzuć do blendera:

• 1 szklankę mleka migdałowego,
• 1 szklanka kostek lodu,
• miód do smaku.

• 2 banany,
• 1/2 szklanki beztłuszczowego jogurtu
•
•
•
•

greckiego,
1/2 szklanki chudego mleka,
2 łyżeczki miodu,
szczyptę cynamonu,
szklankę kostek lodu.

całość zmiksuj i gotowe!

II. Truskawki
Przygotuj:
Szklanka truskawek (bez szypułek),
1 1/2 szklanki chudego mleka,
1 1/2 szklanki kostek lodu,
1 łyżeczkę syropu klonowego.

•
•
•
•

Wszystko zmiksuj w mikserze. Pamiętaj,
że zawsze możesz dodać listki mięty do
miksowania jak i do dekoracji.

V. Wiśnie i wanilia
Do blendera wrzuć:
1/2 szklanki mrożonych wiśni,
1 1/4 szklanki chudego mleka,
3 łyżki cukru,
1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii,
1/4 łyżeczki ekstraktu z migdałów,
• szczypta soli,
• szklanka kostek lodu.

•
•
•
•
•

Zmiksuj wszystkie składniki

Mam nadzieje, że po przeczytaniu skorzystasz z któregoś przepisu!
Zapraszam na najbliższy odcinek „Dobry Wieczór, ZHP!”, który odbędzie się już w piątek 27 kwietnia 2018 roku o 20:15 na żywo na kanale
ZHP360 na portalu www.youtube.com.

Do zobaczenia!

pwd. Katarzyna Mamak HO
#MadyKatty
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Kącik Poezji

Ignacy Błażej Franciszek Krasicki
(1735-1801)

Kruk i lis
Bywa często zwiedzionym,
Kto lubi być chwalonym.
Kruk miał w pysku ser ogromny;
Lis, niby skromny,
Przyszedł do niego i rzekł: „Miły bracie,
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na
cię!
Cóż to za oczy!
Ich blask aż mroczy!
Czyż można dostać
Takową postać?
A pióra jakie!
Lśniące, jednakie.
A jeśli nie jestem w błędzie,
Pewnie i głos śliczny będzie”.
Więc kruk w kantaty; skoro pysk rozdziawił,
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.

Urodził się 3 lutego 1735r. w Dubiecku.
Herbu Rogala. Był biskupem warmińskim od 1767r. i arcybiskupem gnieźnieńskim od 1795r.
Książę sambijski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, prezydent Trybunału
Głównego Koronnego w Lublinie, proboszcz przemyski, kustosz kapituły katedralnej lwowskiej, poeta, prozaik
i publicysta, kawaler maltański zaszczycony Krzyżem Devotionis. Jeden
z głównych przedstawicieli polskiego
oświecenia. Nazywany „księciem poetów polskich”.
Jest autorem dzieła uznawanego za
pierwszą polską powieść (Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki). Tworzył
głównie bajki, satyry i poematy. Zmarł
14 marca 1801r. w Berlinie.Twórczość”
działającego przy Stowarzyszeniu ,,Wspólnota Polska”.

Czapla, ryby i rak
Czapla stara, jak to bywa,
Trochę ślepa, trochę krzywa,
Gdy już ryb łowić nie mogła,
Na taki się koncept wzmogła.
Rzekła rybom: „Wy nie wiecie,
A tu o was idzie przecie”.
Więc wiedzieć chciały,
Czego się obawiać miały.
„Wczora
Z wieczora
Wysłuchałam, jak rybacy
Rozmawiali: wiele pracy
Łowić wędką lub więcierzem;
Spuśćmy staw, wszystkie zabierzem,
Nie będą mieć otuchy,
Skoro staw będzie suchy”.
Ryby w płacz, a czapla na to:
„Boleję nad waszą stratą,
Lecz można temu zaradzić,
I gdzie indziej was osadzić;

Jest tu drugi staw blisko,
Tam obierzecie siedlisko,
Dzieci i żaby
Chociaż pierwszy wysuszą,
Z drugiego was nie ruszą”.
Koło jeziora
„Więc nas przenieś!” - rzekły ryby.
Z wieczora
Wzdrygnęła się czapla niby;
Chłopcy wkoło biegali
Dała się na koniec użyć,
I na żaby czuwali;
Zaczęła służyć.
Skoro która wypływała,
Brała jedną po drugiej w pysk, niby nieść
Kamieniem w łeb dostawała.
mając,
Jedna z nich, śmielszej natury,
I tak pomału zjadając.
Wystawiwszy łeb do góry,
Zachciało się na koniec skosztować i raki.
Jeden z nich widząc, iż go czapla niesie w
Rzekła: „Chłopcy, przestańcie, bo się źle
krzaki,
bawicie!
Postrzegł zdradę, o zemstę się zaraz pokuDla was to jest igraszką, nam idzie o życie”. sił.
Tak dobrze za kark ujął, iż czaplę udusił.
Padła nieżywa:
Tak zdrajcom bywa.

Lis i osieł
Lis stary, wielki oszust, sławny swym rzemiosłem,
Że nie miał przyjaciela, narzekał przed
osłem.
„Sameś sobie w tym winien – rzekł mu
osieł na to –
Jakąś sobie zgotował, obchodź się zapłatą”.
Głupi ten, co wnijść w przyjaźń z łotrem
się ośmiela:
Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.
Ptaszki w klatce
Czegoż płaczesz? - staremu mówił czyżyk
młody Masz teraz lepsze w klatce, niż w polu wygody”.
„Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci
wybaczę;
Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego
płaczę”.
Wilczki
Pstry jeden, czarny drugi, a bury najmniejszy,
Trzy wilczki wadziły się, który z nich piękniejszy.
Mówił pierwszy: „Ja rzadki!”
Mówił drugi: „Ja gładki!”
Mówił trzeci: „Ja taki jak i pani matka!”
Trwała zwadka.
Wtem wilczyca nadbiegła,
Gdy w niezgodzie postrzegła:„Cóż to - rzecze - same w lesie
Wadzicie się!”
Więc one w powieść, jak się rzecz działa.
Gdy wysłuchała:
„Idzie tu wam o skórę - rzekła - miłe dzieci,
Która zdobi, która szpeci.
Nasłuchałam się tego już to razy kilka,
Nie przystoi to na wilka
Wcale.
Ale
Jak będziecie tak w kupie
Dysputować się, głupie,
Wiecie, kto nie zbłądzi?
Oto strzelec was pozwie, a kuśnierz osądzi”.
Żółw i mysz
Że zamknięty w skorupie niewygodnie
siedział,
Żałowała mysz żółwia; żółw jej odpowiedział:
„Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny;
Prawda, nie jest wspaniały - szczupły, ale
własny”.

hm. Jacek Czajka
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
SAS
Zespół kształcenia zaprasza całą kadrę naszego hufca do aktywnego uczestniczenia w Trzeciej Sobotniej Akcji Szkoleniowej. Tegoroczny SAS odbędzie się
14 kwietnia w Centrum Kreatywności przy ul Targowej 56 (koło Bazaru Różyckiego). Bloki programowe w godzinach 10:00-18:30. Wziąć można udział
w pojedynczych warsztatach lub w całym ich cyklu. Zapewniamy, że każde
z zajęć będzie interesujące.
Szczegóły na stronie hufca

Spotkanie z historią
Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy” i Zespół historyczny hufca serdecznie
zapraszają całą kadrę i wędrowników naszego hufca na wykład prof. dra hab.
hm. Grzegorza Nowika na temat roli harcerstwa w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Druh Grzegorz, dziś przewodniczący ZHR, były komendant grochowskiego Szczepu 22 WDHiZ „Watra”, jest jednym najwybitniejszych historyków harcerstwa. Jego wykład może być dla naszych instruktorów
i młodszej kadry doskonałym wprowadzeniem do rozpoczęcia w środowiskach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100
rocznicy powołania ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego.
Na wykład zapraszamy w środę, 18 kwietnia o godz. 18.00 do Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56 (koło bazaru Różyckiego). W miarę możliwości prosimy o obecność w mundurach.
hm. Róża Karwecka
z-ca szefa zespołu historycznego

Zapraszamy!
Zespół Kształcenia

Chorąży Hufca
Rajd Agaton
Kadra Szczepu 211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława Jankowskiego ,,Agatona" serdecznie zaprasza wszystkie drużyny harcerskie i starszoharcerskie na IV Rajd
Agaton. W tym roku odbędzie się on pod hasłem 'Philips", upamiętniając konspiracyjną działalność jednego ze współpracowników "Agatona" Adama Drzewoskiego.
Rajd odbędzie się 15 kwietnia br. w godzinach 11.00 - 17.00. Uczestniczyć
w nim mogą patrole złożone z maksymalnie pięciu harcerzy i pełnoletniego
opiekuna. Szczegóły (regulamin, informacje o płatności) zostaną przekazane
w najbliższym czasie.
Jak w latach ubiegłych organizatorzy zapewniają wspaniałą zabawę i pełną
wyzwań rywalizację.
Więcej informacji o kpt. Stanisławie Jankowskim można znaleźć na stronie mu
poświęconej - http://stanislawjankowskiagaton.pl/
W imieniu komendy rajdu
pwd. Michał Janiec
komendant IV Rajdu Agaton

Komenda Hufca poszukuje osoby na zaszczytną funkcję Chorążego Hufca.
Osoba ta byłaby odpowiedzialna, za to by na każdej ważnej imprezie na której
potrzebny jest sztandar Hufca był on przygotowany, a także by towarzyszył mu
właściwy poczet sztandarowy - odpowiednio umundurowany i przeszkolony.
W zakresie jej obowiązków znalazłoby się również prowadzenie apeli hufcowych.
Chorąży Hufca będzie mógł również zbudować własny zespół reprezentacyjny, złożony z chętnych harcerzy starszych, wędrowników czy instruktorów.
Wymagania:
• znajomość ceremoniału harcerskiego,
• posiadanie wzorowego umundurowania,
• wysoka kultura osobista i postawa harcerska.
Obowiązki:
• organizowanie pocztu sztandarowego na imprezy hufcowe,
• przygotowywanie sztandaru hufca na apele i inne okazje,
• prowadzenie apelów hufcowych, lub przeszkolenie do tego odpowiedniej
osoby,
• ew. według uznania Chorążego: zbudowanie zespołu reprezentacyjnego
hufca.
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem:
stanislaw.matysiak@pragapoludnie.zhp.pl

Festiwal NS
Zapraszamy 24 kwietnia o godzinie 15.00 do Centrum Promocji Kultury ul.
Podskarbińska 2 na finał festiwalu drużyn NS.
Szczegóły Przeglądu na stronie internetowej namiestnictwa i przesłanym
regulaminie. Pozdrawiam.

Zapraszamy do zgłoszeń wszystkich zainteresowanych godnym reprezentowaniem naszego hufca. Dopuszczamy możliwość, iż przyjmiemy na funkcję
kogoś młodego, kto będzie miał szansę wdrożenia się w ramach pełnienia
funkcji. Nie szukamy tylko harcmistrzów ;)

hm. Adam Sikoń
Namiestnik NS
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hm. Stanisław Matysiak
członek Komendy Hufca
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