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Piszcie wspomnienia  
 

Komisja Historyczna Chorągwi Stołecznej zaproponowała wszystkim harcerzom i instruktorom, bez względu na 
wiek i stopień, aby jednym z (zapewne) wielu zadań dla uczczenia 100-lecia powołania Związku Harcerstwa 
Polskiego oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości było napisanie 100 wspomnień na temat 
harcerskiej służby. 
 
Temat podchwycił nasz hufcowy zespół historyczny, który oficjalnie zgłosił tę propozycję do 
Komendantki  Hufca, a ta z kolei przekazała dalej Komendzie. Sprawa jest aktualnie rozpatrywana i czekamy na 
pozytywny finał. 
 
Propozycja dotyczy własnych wspomnień a także wspomnień rodziców, dziadków, przyjaciół i wszystkich, 
którzy chcą  coś powiedzieć na temat 100-letniej historii harcerstwa. 
 
Prosimy o relacje z ważnych wydarzeń w drużynach,  szczepach, przeżyć obozowych, udziału w akcjach, 
operacjach programowych itd. – wszak stanowią one cząstkę historii naszej organizacji. Warto, by je ocalić        
od zapomnienia. 
 
Wspomnienia w formie raportu do 100 wersów objętości należy przesyłać pocztą elektroniczną do 10 września 
2018 r. pod adresem: jacek.czajka@pragapoludnie.zhp.pl z podaniem imienia i nazwiska autora, jego stopnia 
harcerskiego lub instruktorskiego, numeru i nazwy drużyny lub innej jednostki. 
 
Komisja Historyczna Chorągwi wszystkie nadesłane wspomnienia będzie się starała wydać  drukiem. 
 
Bardzo mile widziane są wszelkie fotografie, dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty. 
 

hm. Jacek Czajka  
                                                                                                          redaktor naczelny  
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Harcpudel.zhp.pl  

Nocoty.pl, pudelek.pl, plotek.pl, party.pl – To najpopularniejsze serwisy 
plotkarskie. Z ciekawości otworzyłem dwa z nich , i od razu moim 
oczom ukazał się różowy kolor. Dodatkowo zobaczyłem zakładki           
z kategoriami ploteczek. Pierwsze co rzuca się w oczy to duży pop-up 
ze zdjęciem Wojciecha Szczęsnego z Mariną Łuczenko i informacja że 
będzie on ojcem.  Albo że książę William niechcący wyjawił imię trze-
ciego dziecka i jego żona Kasia nie będzie z tego zadowolona. Podeks-
cytowany tą jakże ważną informacją, natychmiast zdecydowałem aby 
podać ją dalej w świat. Na początku chciałem umieścić ją na fanpage 
szczepu i grupie kadrowej. Ale stwierdziłem że harcerze tez powinni 
wiedzieć o tym wydarzeniu. Dodatkowo pomyślałem, że dopiszę iż 
dziecko będzie nosiło Polskie imię. To tak dla zwiększenia klikalno-
ści.  Cieszę się że przeczytałem o tym wydarzeniu bo prawdopodobnie 
bez tej informacji może życie było by mniej kolorowe. Ciekawe ile 
będzie osób żyjących tą wiadomością , codziennie odwiedzających 
różne portale żeby dowiedzieć się czegoś nowego. Nie mogę uwierzyć 
w to ze ludzie odwiedzają takie serwisy, że tracą czas na czytanie           
o życiu innych. I co najlepsze, że najczęściej informacje zawarte na 
tych portalach w dużym stopniu mijają się z rzeczywistością. 

A czy wśród was druhny i druhowie dużo jest osób , które żyją życiem 
innych ludzi ? .  Ostatnio zastanawiałem się czy u nas w hufcu się plot-
kuje. I doszedłem do wniosku , że ilość ploteczek przewijających się 
codziennie przez usta naszych instruktorów starczyła by  do utworze-
nia strony harcpudel.pl. Szata graficzna byłaby zielona (no bo w końcu 
portal harcerski). Zakładki które bym tam umieścił podzielił bym na 
szczepy. Tak żeby łatwo było znaleźć konkretną plotkę z danej jed-
nostki. Na głównych oknach wyświetlałbym najbardziej „gorące” do-
niesienia ze świata „harcbiznesu”. Już widzę te nagłówki „ druh Hebel 
złamał prawo”. Wchodząc w tą informację dowiedziałbym się że na 
stacji PKP Olszynka Grochowska przeszedłem przez tory a nie po kład-
ce. Umożliwiłbym głodnym wrażeń kolegom i koleżankom harcerzom 
komentowanie tej jakże bulwersującej wiadomości. Za tydzień dorzu-
cił bym kolejną sensację, że komendantka hufca zaparkowała na 
chodniku. Myślę że od razu wszyscy domagali by się jej dymisji. Dam 
sobie rękę uciąć ze harcpudel.pl byłby najczęściej odwiedzaną stroną 

Heblowanie w ZHP. A ile mieli byśmy haków na siebie nawzajem. Nikt by się niepo-
trzebnie nie wychylał bo zaraz mógłby od kogoś usłyszeć, że ostatnio 
idąc do hufca przebiegł przez pasy nie czekając na zielone światło. 
 
Żarty żartami ale nie wiem czy myśleliście kiedyś o tym jak bardzo 
wielu z nas interesuje się życiem innych w naszym hufcu. Myślę , że      
z ilości plotek usłyszanych co tydzień moglibyśmy wydawać osobny 
dodatek do „ Praskiego Świerszcza” i miałby on na pewno kilkanaście 
stron. Znam historie naszych instruktorów i instruktorek którzy zostali 
skrzywdzeni przez głupie gadanie innych osób. Kochani jesteśmy IN-
STRUKTORAMI, WYCHOWAWCAMI, LIDERAMI. Zobowiązuje nas to 
do myślenia czy to co powiemy nie skrzywdzi drugiej osoby. Plotkuj-
my jeśli mamy ochotę (sam czasem to robię) ale róbmy to z głową. Nie 
dodawajmy swoich historii nie ubarwiajmy tego co usłyszymy. A takie 
nasze zachowanie świadczy słabo o nas samych. To oznaka , że nie 
mamy życia poza harcerstwem. To symbol instruktorskiego upadku      
i degrengolady wychowawczej. Przez prawie jedenaście lat działania 
w naszym hufcu słyszałem na swój temat tyle historii że mógłbym 
wydać  je jako sagę. A każdy tom miałby kilkaset stron. Bycie w ZHP        
i bycie instruktorem harcerskim, wymaga od nas bycia na nieco wyż-
szym poziomie niż Pani Basia z Parzęczewa, która przeżywa to że Han-
ka wjechała w kartony i nie żyje. Najgorsze jest to że ja kilka razy na 
poważnie myślałem o założeniu harcerskiego portalu plotkarskiego. 
To smutne , że dostaje codziennie masę argumentów żeby to zrobić. 

Chciałbym doświadczyć momentu w którym chociażby jeden miesiąc 
w roku nie usłyszę nic na swój temat. Chciałbym bardzo żeby osoby 
które plotki rozsiewają ustalały chociaż z zainteresowanymi co o nich 
powiedzą. To było by bardziej humanitarne i jestem przekonany że 
zabawa byłaby lepsza. Da się na pewno osiągnąć w tej kwestii kom-
promis. Zbliża się majówka, na kilka dni oderwiemy się od naszych 
harcerskich spraw. Niech to będzie czas w którym każdy zajmie się 
sobą. Tak żeby po powrocie nie okazało się , że plotek jest tak dużo, że 
serwer jest przeciążony i mamy awarię. 
 
 

phm. Jan Korkosz  
komendant szczepu 160 WDHiGZ 
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Co jest grane?  

Zmartwiłem się – w dwóch kolejnych inicjatywach, w których współu-
czestniczyłem na różnych ich etapach, kadra naszego hufca postano-
wiła nie brać udziału. Cała kadra, ta stara i ta młoda, szczepowi,        
drużynowi, przyboczni. Kadra drużyn dzieci pełnosprawnych                              
i niepełnosprawnych. 
Wszyscy. 
 
Jak to może być, że na sobotnią akcję szkoleniową, zapowiedzianą      
w planie hufca od września, gdzie proponujemy bardzo różne warsz-
taty i spotkania, zgłaszają się cztery osoby z naszego hufca? Nie będę 
chwalił innych warsztatów. Napiszę dwa zdania o własnym, tym            
o planach pracy drużyn i o zdobywaniu stopni. 
 
Zdobywanie stopni przez harcerzy jest problemem. Ciągle słyszę: - Oni 
stopni zdobywać nie chcą. – Ale to wynika z niewłaściwej pracy dru-
żyn, nierealizowaniu zadań na stopnie na zbiórkach. Drużynowi są 
dumni, że „wygospodarowują” kwadrans na zbiórce „na zdobywanie 
stopni”. To nieporozumienie. Nie miejsce tu, by opisywać planowany 
przeze mnie warsztat. Gdy go przeprowadzę, może choć część druży-
nowych zacznie korzystać z moich dobrych rad. I zdobywanie stopni 
(sprawności także) stanie się codziennością dla każdego harcerza. Ale 
jeżeli tylko jeden czynny drużynowy z naszego hufca w tych warszta-
tach chciał uczestniczyć? 
 
Powiecie: - My wszyscy wszystko świetnie znamy. – Żartujecie. Powie-
cie: - Nam warsztaty hufcowe nie są potrzebne. – Dobrze by to wie-
dzieć kilka miesięcy temu, gdy planowaliśmy je w zespole kształcenia. 
Powiecie: - Chcemy innych warsztatów, niech prowadzą je inni in-
struktorzy. – Zgoda, tylko zespół kształcenia powinien to wiedzieć.       
W jego składzie są członkowie komendy, szczepowi, członkowie KSI. 
Dotrzeć do zespołu jest łatwo.   
 
Kilka dni później wykład druha Nowika o roli młodzieży i harcerstwa    
w odzyskiwaniu niepodległości w roku 1918. Z naszego hufca wykładu 
słucha jeden (powtarzam – jeden) członek młodszego pokolenia in-
struktorskiego. Naprawdę nas to nie interesuje? Naprawdę nie chcemy 
– powszechnie – zdobywać nowej wiedzy, także historycznej? Nie jest 
to nam potrzebne do pracy drużyn? Nie chcemy także porozmawiać    
z aktualnym przewodniczącym ZHR? Byłym instruktorze naszego 
hufca? Nie wierzę. 
 
Co jest grane? Tak wszyscy jesteśmy zmęczeni pracą z drużynami, że 
nie stać nas na dodatkowy wysiłek? Na dodatkowe zdobywanie umie-
jętności i wiedzy? Czy naprawdę nie mamy (spisanego lub nie) wła-
snego planu rozwoju? Jakimi jesteśmy harcerzami i instruktorami? Kto 
mi powie, co tu jest grane? 
 

hm. Adam Czetwertyński 

 
PS Zapytacie, jakie są efekty mojego felietonu sprzed miesiąca? Otóż    
w efekcie pośrednictwa hm. Jacka Czajki dwie urażone strony (tzn. 
Hebel i ja) spotkały się. Hebel obiecał przemyśleć, czy wszystkie jego 
sformułowania na mój temat są prawdziwe i czy podtrzymuje zarzuty 
sformułowane w „Parku Jurajskim”. Wnioski ma przelać na papier. 
Cóż, czekam. Czasem cierpliwość popłaca. 

 

Dobre rady 

druha ACz. (34) 

Świat okiem Kamienia 

Bo harcerstwo jest grą 

Kiedy słuchamy o starych, dobrych czasach, zazdrościmy naszym 
poprzednikom pewnej  łatwości w działaniu. Łatwość ta polegała na 
znacznym braku konkurencji dla harcerstwa – wszak skauting powstał 
właśnie po to, by wypełnić czas młodych ludzi i zapobiec temu, by nie 
stali się bumelantami. Dziś my musimy stawać w kontrze do karate, 
szkół muzycznych, szkół lingwistycznych, jodze, nauce pływania itp. 
Przykładów można by wymieniać na pęczki - dobrze, że młodzież się 
rozwija. Jest jednak jeden konkurent, który naszym zdaniem często 
bije nas na głowę. Są to gry komputerowe. 
 
Bitowy świat pozwala na ucieczkę od trosk życia codziennego. Daje 
nam możliwość osiągania niesamowitych celów, kierowania własny-
mi poczynaniami, zwiedzanie magicznego świata, zdobywanie no-
wych poziomów, realizację zadań. Grafika w tych grach zaskakuje 
dokładnością – gracze „Wiedźmina” przejeżdżając na koniu przez wsie 
podziwiają szczegóły wykonania budynków, podsłuchują zabawne       
i ciekawe rozmowy mieszkańców, pomagają im w potrzebach zdoby-
wając sławę. Z kolei ci od Minecrafta zbierają surowce, by wznieść 
niesamowite budowle i komponować specjalne mechanizmy za po-
mocą dźwigni, wajch, prądu. W internetowych „strzelankach” można 
pobiegać po lesie lub 
mieście, chować się 
przed przeciwnika-
mi, zdobywać różne 
miejsca – wymaga 
to współpracy i my-
ślenia. A w Pokemon 
Go trzeba wyjść z 
domu, by odwiedzić 
ciekawe miejsca. 
 
 
Ale zaraz – my przecież robimy to samo. W grach komputerowych 
odtwarzane są te same schematy, które realizujemy na zbiórkach, 
biwakach i obozach. Przeczytajmy poniższy akapit, zamieniając trosz-
kę jego treść [pogrubione słowa zostały zamienione]. 
 
Realny, harcerski  świat pozwala na ucieczkę od trosk życia codzienne-
go. Daje nam możliwość osiągania niesamowitych celów, kierowania 
własnymi poczynaniami, zwiedzanie pięknego świata, zdobywanie 
nowych stopni, realizację zadań. Natura zaskakuje dokładnością – 
harcerze przechodząc przez wsie podziwiają szczegóły wykonania 
budynków, podsłuchują zabawne i ciekawe rozmowy mieszkańców, 
pomagają im w potrzebach zdobywając sławę. Z kolei na pionierce 
zbierają surowce, by wznieść niesamowite budowle i komponować 
specjalne mechanizmy za pomocą dźwigni, wajch, prądu. W czasie 
podchodów można pobiegać po lesie lub mieście, chować się przed 
przeciwnikami, zdobywać różne miejsca – wymaga to współpracy         
i myślenia. A na InO lub innej grze z mapą, trzeba wyjść z domu, by 
odwiedzić ciekawe miejsca. 
 
Jak widać, nie zmieniliśmy dużej liczby słów, by z gier komputerowych 
uczynić harcerstwo. No właśnie – wynika to z faktu, że harcerstwo jest 
grą i od zawsze taką było. W komputerach dzieciaki mają to samo, co 
my serwujemy od stu lat. I tak trzymajmy. Wystarczy nasze działania 
otoczyć ciekawą otoczką i pokazać, co można osiągnąć dzięki harcer-
stwu. I niech w nie grają. 

 
Wasz namiestnik 

Staś Matysiak 
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Nareszcie udało mi się zrobić to, o czym od dawna nieśmiało marzy-
łam. Coś, czego brakowało mi bardzo, ale nie spodziewałam się, że to 
możliwe, żeby to odnaleźć na emigracji. 
To coś to InO - po polsku impreza na orientację, po angielsku oriente-
ering po prostu. 
 
Są ludzie, którzy każdą wolną sobotę poświęcają na to, żeby utytłać się 
w błocie i podrapać w krzakach w poszukiwaniu punktów rozstawio-
nych w lesie przez kogoś, kto ubłocił się kilka godzin wcześniej. Nie 
potrafię wyjaśnić, na czym polega ten fenomen. Nie potrafię tak do 
końca. Bo można samemu chodzić po lesie, samodzielnie wybierać 
ścieżki, nikogo nie pytać o minutę startową. Można w końcu ubłocić 
się po prostu bez okazji. Albo pooglądać atlasy geograficzne, jak ktoś 
jest fascynatem map. A jednak biegi lub marsze na orientację mają      
w sobie coś innego. To zagadka logiczna, przy której męczą się nogi. 
Pobudza takie obszary w mózgu, których nie pobudza nic innego. 
 
No i jeszcze - dla mnie to najprzyjemniejszy relaks, choć gdyby ktoś 
zobaczył mnie dzisiaj między punktem 7 i 8, nie uwierzyłby (było stro-
mo pod górę). Jednak gdy dostaję mapę i startuję, to między startem    
a metą moje życie jest wyjątkowo proste. Nie mam czasu myśleć          
o niczym innym, jak tylko dojście do następnego punktu. I potem jesz-
cze następnego. I następnego. Nie ma miejsca na zmartwienia, troski, 
nawet na marzenia nie bardzo jest miejsce, bo osiągnięcie kolejnego 
punktu jest bardzo wciągające. A do tego trzeba liczyć kroki, pilnować 
malutkich ścieżek i cały czas bardzo dobrze wiedzieć, gdzie się jest. 
 
I okazało się, że ludzie, którzy to robią - są tacy sami dokładnie jak         
w Polsce. Trochę starych i dziwnych, trochę młodych, trochę w śred-
nim wieku, trochę z dziećmi, ale jakby - tacy sami. Mądrze im patrzy      
z oczu, z nienarzucającą się sympatią patrzą na nowych i tłumaczą 
zasady. Tu jest trochę nowocześniej, bo nie ma kredek ani pinesek - są 
elektroniczne gadżety. Ale to też jest fajne. Błoto i las prawie taki sam. 
 
Tęskniłam. Pamiętam, jak mój drugi drużynowy zaraził mnie tym bak-
cylem. Byłam przez kilka lat w drużynie, która specjalizowała się            
w marszach na orientację, a nasz drużynowy zabierał nas na różne 
zawody i trenował. W końcu nazywaliśmy się Róża Wiatrów - nie bez 
powodu. Pamiętam też, jak kiedyś na startówce hufca w Ocyplu, już 
jako przyboczna w 32 WDH, wystartowałam w InO przygotowanym 
przez 160 WDH, a właściwie przez Marcina Kowalczyka. Wystartowa-
łam sama. To dobrze pokazuje, jak popularna byłam jako 16-latka. Po 
prostu nikt mnie nie lubił i nie zostałam zaproszona do żadnego patro-
lu. Nie było mi nawet mocno smutno, bo to w końcu InO i każdy po-
winien sobie sam radzić, a jakieś duże patrole to tylko zamieszanie 
wprowadzają. Starzy ludzie mogą pamiętać, że jako nastolatka nie 
miałam ani poczucia humoru, ani umiejętności robienia sobie jaj            
z czegokolwiek, więc nie dość, że smutna, to jeszcze zupełnie sztywna 
byłam. Dlatego na InO hufcowe poszłam sama. I je wygrałam, choć to 
był mój pierwszy w życiu pobyt w Ocyplu. 
 
Dziś mam trochę więcej dystansu i poczucia humoru. Ale jednak ten 
zew podążania za punktem na mapie dalej się we mnie tli a dziś przy-
padkową decyzją, aby podążyć za zaproszeniem z facebooka - rozpali-
łam go w sobie na nowo. 
 
hm. Anna Michalina Gieniusz 
 
Od redaktora: 
Aniu, pamiętam to Twoje zwycięstwo. I było mi wtedy trochę smutno 
z powodu Twojej samotności. I cieszyłem się, że zwyciężyłaś. Adam. 

Orienteering, 

czyli InO po angielsku  

25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego, które będzie zastępo-
wało krajowe prawo w tym zakresie, w tym ustawę o ochronie danych 
osobowych z roku 1997. Nowe prawo będzie nakładało na podmiot 
obowiązki większej dbałości o ochronę danych osobowych. Kwestia 
dostosowania działalności Związku Harcerstwa Polskiego do nowego 
prawa będzie należała do Głównej Kwatery. Hufiec i drużyny nato-
miast dostaną pewnie odpowiednie instrukcje i nowe wzory zgody na 
przynależność dziecka do ZHP (rozporządzenie każe bardziej szczegó-
łowo określić, jakie dane i jak będą przetwarzane). My skupmy się na 
samej kwestii ochrony danych osobowych. 
 
Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na zidentyfiko-
wanie osoby fizycznej. Za dane osobowe nie uważa się informacji, 
które wymagałyby zbyt dużego nakładu środków i czasu. Pewne dane 
stają się danymi osobowymi w połączeniu z innymi. Na przykład nie 
jest nimi adres, jeśli nie jest zbyt szczegółowy (brak numeru mieszka-
nia w budynku wielorodzinnym czy numeru domu w jednorodzin-
nym) i nie jest połączony z imieniem i nazwiskiem. Jednak nr PESEL 
sam w sobie jest połączony z innymi danymi, jak płeć i data urodzenia, 
więc jest uznawany za dane osobowe. 
 
Dane osobowe dzieli się na zwykłe i wrażliwe. Zwykłe dane to na przy-
kład imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, e-mail. Dane wrażliwe to 
przekonania polityczne, religijne, choroby, orientacja seksualne. Dane 
te potrzebują dodatkowych zgód, rejestracji ich zbioru w GIODO i nie 
powinny być zbierane, jeśli nie jest to naprawdę niezbędne. RODO 
wyróżnia jeszcze dane biometryczne. 

Ochrona 

danych osobowych  
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Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna. Dziś informacja jest 
towarem, w najlepszym przypadku ktoś będzie chciał coś sprzedać 
osobom, których dane pozyskał (gdy ma ich więcej, swoją ofertę może 
spersonalizować), gorzej, gdy mając wystarczającą ilość danych          
(w tym skan dowodu, dlatego lepiej byście nikomu nie dawali go          
w zastaw za sprzęt) ktoś weźmie za was kredyt. 

 
Mimo wszystko my jako ZHP i drużyny nie jesteśmy w stanie funkcjo-
nować nie mając informacji o naszych członkach, dlatego konieczne 
jest przetwarzanie danych, na które zgodę przy podpisywaniu deklara-
cji wyrażają rodzice. Dane są później przechowywane w zbiorze cyfro-
wym - Systemie Ewidencji Harcerskich oraz w zbiorach papierowych - 
książkach pracy, segregatorach z deklaracjami i dostęp do nich powi-
nien być ograniczony. W przypadku nośników fizycznych mówimy      
o trzymaniu dokumentów w zamkniętej szafce, pomieszczeniu, do 
którego nie powinno być dostępu, zamiast pozostawieniu ich na stoli-
ku w harcówce. W kwestii ewidencji trzeba pamiętać o odpowiednio 
skomplikowanym haśle zgodnie z wymaganiami aplikacji, ale też          
o ochronie komputera oprogramowaniem antywirusowym czy bloka-
dą ekranu. Poza miejscami, gdzie przechowywanie takich jest koniecz-
ne, ponowne zbieranie danych osobowych i ich przechowywanie 
powinno być ograniczone. Między innymi tym celu istnieje ewidencja, 
dzięki której wystarczy w dalszej karierze harcerskiej do wniosków, 
formularzy podawać jedynie numer ewidencji, a osoba mająca dostęp 
do danych może sprawdzić potrzebne informacje. W przypadku otrzy-
mania danych osobowych na elektroniczną skrzynkę czy komunikator 
po ich wykorzystaniu w celach, w jakich zostały przekazane, powinno 
się je z tych miejsc usunąć. 
    
Obok danych w postaci tekstu trzeba też pamiętać o danych wizual-
nych, czyli zdjęciach. Jak wspomniałem, zgodnie z RODO jako chro-
nione wymieniane są dane biometryczne, czyli na przykład odcisk 
palca (dający dzisiaj możliwość odblokowania smartfona czy kompu-
tera). Jak donoszą media, możliwość dzisiejszych aparatów pozwalają 
złodziejom tożsamości na wykorzystanie odcisków palców z widocz-
nej na zdjęciu ręki, co sprawia, że nawet przy publikowaniu zdjęć trze-
ba zwracać uwagę nawet na takie szczegóły. Przy zdjęciach trzeba też 
pamiętać to tym, że tak jak dane osobowe również mogą być wyko-
rzystane, dlatego przy ich wyborze do publikacji trzeba pomyśleć          
o tym, czy osoby na nich nie zostaną ocenione negatywnie, o czym 
szerzej pisałem w jednym z wcześniejszych artykułów. 
 

pwd. Bogdan Ciechomski 

 

Rejs „Atlantyda” 

5 maja 2018 r. zakończyło się kolejne wielkie przedsięwzięcie Szczepu 
296 WWDHiGZ „Palmiry”. Wraz z zaprzyjaźnioną drużyną wodną, 79 
WWDH „Alpha” z Hufca Żoliborz, zorganizowaliśmy rejs po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich dla ponad 60 zuchów, harcerzy i instruktorów! 
 
Rejs odbył się na trasie Ruciane-Nida – Mikołajki – Giżycko. Po dopły-
nięciu do Giżycka pokonaliśmy tę samą trasę z powrotem. Wzięliśmy 
w czarter 8 Antili 24. Są to jachty kabinowe 8-osobowe, wyposażone   
w kuchenki, ogrzewanie oraz instalację wodną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Same przygotowania do tak wielkiego biwaku zajęły nam prawie pół 
roku. Na biwak o tak dużej wielkości i wysokich kosztach należało uzy-
skać zgodę na poziomie chorągwi, gdyż to w jej imieniu braliśmy jach-
ty w czarter. Następnie należało podpisać umowy wolontariacie ze 
wszystkimi sternikami, niebędącymi członkami ZHP. W międzyczasie 
trwały zgłoszenia i szeroko zakrojona akcja promocyjna. Na naszym 
rejsie mieliśmy harcerzy nawet z Częstochowy! 
 
Ilość spraw do załatwienia przed biwakiem była wprost nieopisana. Na 
szczęście przy pomocy druha Michała Trochimiuka, który był komo-
dorem rejsu, udało się pokonać wszystkie trudności i w sobotę 28 
kwietnia wyruszyliśmy w nasz pierwszy rejs. Podczas biwaku            
zatrzymywaliśmy się na nocleg na zmianę: na dziko i w porcie.                        
W portach uzupełnialiśmy paliwo, prąd i wodę oraz mogliśmy skorzy-
stać z sanitariatów. 
 
Sam rejs był dla nas wszystkich wspaniałym przeżyciem. Była to oka-
zja, aby zintegrować się, nauczyć się współpracy, poznać trudną sztu-
kę żeglowania. Dla mnie samego też był to pierwszy rejs po Mazurach   
i jako swój sukces odczuwam to, że cała moja załoga dopłynęła bez-
piecznie do portu przeznaczenia! Rejs po WJM jest prawdziwą szkołą 
charakteru, ale też wspaniałą zabawą. 
 
Mimo, że nasz szczep jest wciąż w budowie, to nie boimy się podej-
mować największych wyzwań, zarówno w skali hufca, jak i chorągwi! 
 

pwd. Piotr Michalak HR 
(może do momentu wydania nowego PS już phm.)  

komendant Szczepu 296 WWDHiGZ „Palmiry” 
 

PP - Przemyślenia Piotra   
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Władze i zespoły  

Zespół kształcenia hufca  

Zespół wspomaga doskonalenie kadry hufca, dając jej możliwość roz-
woju, kształcenia się i dokształcania. Działania podejmowane przez 
zespół włączają się program rozwoju hufca oraz jego aktualny plan 
pracy. Corocznym głównym zadaniem zespołu jest organizacja kursu 
przewodnikowskiego i kursu drużynowych. 
  
Od 2017 r. prowadzimy kursy w formie zimowiskowej pod nazwą 
“Wakan tanka” Nazwa ta nawiązuje do indiańskiej obrzędowości przy-
jętej przez nas na kursach. Kursy te cieszą się coraz większą popularno-
ścią tak w naszym hufcu, jak i poza nim. Na kursy przewodnikowskie 
zapraszamy harcerzy mających otwartą próbę na stopień przewodni-
ka lub planujących ją otworzyć w niedalekim czasie. Wymagane jest 
również ukończenie 16 roku życia, choć zachęcamy do przyjścia na 
kurs raczej w wieku 17 lat, tak by kursanci już czuli się z wyrobieni har-
cersko, mniej więcej na poziomie harcerki, harcerza orlego. W każdym 
środowisku tempo prowadzenia prób wędrowniczych wygląda trosz-
kę inaczej, więc by nie patrzeć tylko na literki przed nazwiskiem, o opi-
nie o potencjalnym członku naszego indiańskiego plemienia prosimy 
szczepowego. Staramy się do każdego uczestnika podejść indywidual-
nie, dlatego nasze kursy nie mogą być bardzo liczne. Ale jeżeli w jed-
nym roku zabraknie dla kogoś miejsca, to nie ma strachu - w kolejnym 
roku też będziemy taki kurs organizować. Na kurs drużynowych zu-
chowych, harcerskich czy starszoharcerskich zapraszamy osoby            
z ukończonym kursem przewodnikowskim. Można więc po ukończe-
niu z dyplomem kursu przewodnikowskiego zaraz potem uczestni-
czyć w kursie drużynowych. W praktyce kończymy kurs drużynowych 
na biwaku w maju. Czas od zimowiska do biwaku pozwala na wyko-
nanie wszystkich zadań i poprowadzenie zbiórki ze swoja drużyną lub 
gromadą, którą odwiedzi kadra kursu. Co roku w maju mamy więc 
nową grupę przeszkolonych drużynowych. 
 
W latach wcześniejszych kursy odbywały się w różnych terminach.     
W roku harcerskim 2013/2014 odbył się weekendowy kurs drużyno-
wych (jesienią i zimą) oraz kilkudniowy kurs przewodnikowski 
(wiosną) “Bezkres”. Te kursy udały się, lecz po ich zakończeniu uznali-
śmy, że ta forma słabiej niż w trakcie zimowiska pozwala na integrację 
i poznanie kursantów przez kadrę. W roku 2015/2016 odbył się zimo-
wiskowy kurs drużynowych i przybocznych “Labirynt”, a na sierpień 
2016 planowany był kurs przewodnikowski w formie obozu wędrow-
nego. Niestety nie doszedł on do skutku. Po tych kilku latach testowa-
nia formy kursowej powróciliśmy do zimowiska kursowego, w trakcie 
którego odbywają się kolejno kursy przewodnikowski i drużynowych. 
 
Zespół kształcenia co roku organizuje również dodatkowe szkolenia      
i warsztaty dla kadry hufca. Co roku odbywa się, jeżeli jest taka potrze-
ba, 15-godzinny kurs pierwszej pomocy oraz – wspólnie z namiestni-
kami – warsztaty przed HAL, na których podejmujemy tematykę bez-
pieczeństwa na obozie, kolonii. Przeprowadzamy również wiosenne 
warsztaty SAS (Sobotniej Akcji Szkoleniowej), których tematyka jest co 
roku dopasowywana do aktualnych potrzeb kadry hufca. 
 
W roku 2017 zainicjowaliśmy serię spotkań „Rozmowy o harcerstwie”. 
Wydarzenia te mają na celu zwiększenie wiedzy o  współczesnych, jak 
i historycznych wyzwań stojących przed  ZHP i ruchem skautowym, 
wśród uczestników dyskusji. Rozmowy te są otwarte dla                
wszystkich zainteresowanych. 
 
 
 
 

Zespół  pracuje w składzie: 
 
 
 
phm. Justyna Piwowar (BOKK 1048/2017)  – 
przewodnicząca zespołu 
 
 
 
 

 
 
Członkowie: 
 

 
 

hm. Adam Czetwertyński 
(BOKK 287/2015) 

 
 
 
phm. Mateusz Kowalczyk  
BOKK 1069/2017) 
 
 
 

phm. Karolina Kubicka 
(BOKK 1070/2017) 

 
 
phm. Michał Kujawa - 
członek ds. zastępów 
 
 
 

hm. Ewa Lachiewicz-
Walińska  

(BOKK 270/2017) 
 
 
 
hm. Stanisław Matysiak 
(BOKK 851/2015) 
 
 
 

phm. Zuzanna Pacholczyk  
(BOKK 313/2017) 

 
 
 
hm. Piotr Piskorski 
(BOKK 1039/2017) 
 
 
 
phm. Kinga Żelechowska  

(BOKK 1040/2017) 
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Sztandary Hufca (20)  

1. DANE HISTORYCZNE 

Szczep powstał 15 października 1966 roku, imię nadano 6 grudnia 
1966 roku a sztandar został wręczony 25 lutego 1967 roku. W tym 
okresie (1966-1967) komendantem szczepu był hm. Janusz Wolniak 
 
2. DANE TECHNICZNE 

Płachta o wymiarach 112 x 106 mm, obszyta złotymi frędzlami, z jed-
nej strony w kolorze niebieskim, z drugiej czerwona. 
 
Treść na sztandarze: 
 
Strona 1 – na czerwonym tle pośrodku biały, wytłaczany orzeł bez 
korony, nad nim biały napis w dwóch poziomych rzędach: ZWIĄZEK 
HARCERSTWA POLSKIEGO, pod orłem, w półkolu biały napis: WAR-
SZAWA PRAGA POŁUDNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona 2 – na niebieskim tle od góry w poziomym rzędzie biały napis: 
SZCZEP 39 WARSZAWSKICH, pod nim biały napis falujący: WODNYCH 
DRUZYN HARCERSKIEC. Pośrodku płachty białe litery wpisane w ko-
twicę i białe fale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod kotwicą napis, również biały: JÓZEFA WYBICKIEGO 
 

3. UŻYTKOWANIE 

Brak danych  
 
 

hm. Jacek Czajka  
Zespół Historyczny Hufca 

Szczep 39 Warszawskich Wodnych Drużyn Harcerskich          

im. Józefa Wybickiego 

Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe 

W poprzednich latach zintensyfikowaliśmy współpracę z innymi huf-
cami, a przede wszystkim z Chorągwianą Szkołą Instruktorską 
“Iluminacja”. Członkowie naszego zespołu regularnie dokształcają się 
na organizowanych przez Chorągwianą Szkołę warsztatach oraz 
uczestniczą w dyskusjach i spotkaniach na temat kształcenia. Od 2017 
r. organizowane przez nas kursy posiadały chorągwiany znak jakości, 
czyli  akredytację “Iluminacji”. 
    
Po rozwiązaniu Zespołu ds. zastępów odpowiedzialność za kształcenie 
zastępowych spadła po części na nasz zespół. Zasadnicza praca           
w kształceniu zastępowych odbywa się oczywiście w drużynach i na 
kursach zastępowych organizowanych przez szczepy. Rolą naszego 
zespołu w tym procesie jest wspieranie szczepów w tworzeniu planów 
szkoleniowych i, jeśli jest taka potrzeba, pomoc w prowadzeniu zajęć 
na kursach zastępowych. Z ramienia Zespołu kształcenia nad progra-
mami tych kursów czuwa phm. Michał Kujawa. 
    
Zespół jest otwarty na realizowanie wszystkich potrzeb kształcenio-
wych hufca. Można na nas liczyć.   
  
 

phm. Justyna Piwowar 
szefowa zespołu kształcenia 

 
 
 
 

Czy wiecie że…. 
 

Odznaka Kadry Kształcącej ZHP przyznawana jest instruktorom Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, którzy zajmują się szkoleniem i potwierdza 
posiadanie przez nich  umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Przyzna-
wana jest w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. OKK 
przyznawana jest na okres czterech lat, a po tym okresie może być 
przedłużona jeśli osoba wnioskująca uzyska pozytywną weryfikację 
bazującą na realizowanej w okresie posiadania odznaki                      
działalności kształceniowej. 
 

Odznakę nosi się pośrodku prawej górnej kieszeni munduru, bezpo-
średnio na mundurze lub na skórzanym pasku. 
 

Odznaka kadry kształcącej jest numerowana. Numerację wszystkich 
odznak prowadzi Centralna Szkoła Instruktorska ZHP. 
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Część trzecia 

Dzień 6   
 
Dzisiaj była wycieczka. Zapomniałem napisać, że dzieci miały zacząć 
się pakować wczoraj – bo są na tyle nieogarnięte, że nie byłyby w sta-
nie zrobić to w dwie godziny rano. Ja naprawdę nie rozumiałem, jak to 
jest, że nie dałyby rady. Na szczęście po kilku minutach pilnowania ich 
zrozumiałem o co chodzi – dzieciaczki po prostu się nie pakowały, gdy 
nie patrzyłem. Na początku chciałem ustawić się w jakimś fajnym 
punkcie, aby widzieć wszystkie, bo powinny się wszystkie pakować 
naraz. Niestety przeliczyłem się – byłem akurat u dziewczynek, więc 
zaczęły się przebierać, abym się odwrócił. Super plan bulwy. Posze-
dłem do chłopców.  Niestety oni tak się zaczęli dobrze bawić, jeszcze 
zanim przyszedłem, że najpierw musieli spakować swoje ubrania do 
szafy i śmieci do śmieci. Zanim to zrobili, minęły jakieś dwa lub trzy 
lata, wymyśliłem więc plan. Zacząłem po prostu pilnować każdego 
konkretnego dzieciaka, aby się spakował; to samo robiła Mati i Alan.    
W efekcie po zaledwie godzinie cała gromada była spakowana, a więk-
szość dzieci nawet o tym nie wiedziało, bo z ich perspektywy to przez 
dwie godziny się bawiły, a przez kilka minut pakowały. 
 
W każdym razie chciałem przespać się podczas jazdy. Tak, oczywiście, 
plan był dobry. Tak, w zasadzie trudno wyobrazić sobie lepszy. Pro-
blem w tym, że wcale nie. Dzieci pytały o różne nic nieznaczące i niei-
stotne sprawy, oraz o to, kiedy dojedziemy, z częstotliwością dwudzie-
stu pytań na minutę. Często nie mogłem w ogóle odpowiadać, bo 
naraz pytały mnie trzy zuchy i mnie kołowało. W końcu wpadłem na 
wspaniały pomysł – króla ciszy, mogłem się położyć. 
 
Takiego! Od razu mnie obudziły, śmiejąc się głośniej od czegoś bardzo 
głośnego, na przykład od przekleństwa w katedrze. Spytałem – dlacze-
go? Odpowiedziały, że przegrałem króla ciszy bo, uwaga, chrapałem. 
Wspaniale. Dalej zadawały głupie pytania z częstotliwością dwudziestu 
na minutę, aż się zorientowały, że mnie to troszkę denerwuje. Wtedy 
zaczęły zadawać je dwa razy częściej, przy okazji chichocząc. Tyle dla 
nich znaczy to, że ich "ulubiony" druh chce się przespać. Że można go 
jednocześnie wyśmiać. No dobra, wycieczka w zasadzie się nie zaczę-
ła, a ja dalej zastanawiam się, dlaczego wybrałem akurat ten pion. No 
tak, nie ja wybierałem. 
 
No dobra, pora na pierwszy etap wycieczki – akwapark. Tak go nazy-
wały zuchy, oczywiście zaczęły dopiero wtedy, gdy wytłumaczyłem 
im, jak się wymawia aquapark. Są prawie tak samo przekorne jak ko-
munista krytykujący kapitalizm. Cała wyprawa okazała się całkiem 
fajna, bo połowę przespałem, a przez drugą połowę oglądałem stare 

Napisane Wieczorkiem, 
czyli kolonia zuchowa oczami praktykanta  

memy na telefonie praktykantki Natalii Piakowskiej. W pewnym mo-
mencie Zielińska kupiła sobie jakieś tam lody, więc zjadłem połowę. 
Podobało mi się to, że obudziłem się akurat w momencie zakupu. Ale 
śmiesznie musiała się wtedy poczuć. Wieczorek sobie śpi, zjada moje 
lody, znowu śpi. Beka. 
 
Chciałem napisać "w każdym razie", ale chyba wystarczy powtórzeń. 
Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie miasta, które udało się 
doskonale. Trwało ono godzinę. Połowę czasu szliśmy na lody na ko-
niec miasta, a drugą połowę wracaliśmy. Po drodze zuchy chciały ku-
pić sobie jakieś karteczki czy coś takiego, ale nie mieliśmy na to czasu, 
więc musieliśmy razem z Alankiem odpychać je od tego stanowiska 
niczym psy pasterskie, było bardzo fajnie. Szczególnie śmiesznie było, 
jak jednemu zuchowi (do tego momentu radosnego, skaczącego i tak 
dalej, ogólnie 75% Wiktora) wypadły z rączki wspomniane lody. Co się 
wtedy działo, pewnie się domyślacie. Tak głośno nie krzyczał nawet 
przy akwaparku. Nawet jak przyjechaliśmy do Ocypla nie wydał z sie-
bie takiego dzikiego ryku. Gdyby głos mógł zabijać, to nigdy byśmy do 
kolonii nie wrócili, bo bylibyśmy martwi. 
 
Pomijając to, że na miejscu przyjazdu autokaru czekaliśmy kolejne pół 
godziny, to wyruszyliśmy bez przygód do Ocypla. W czasie powrotu 
jeden zuch nie wytrzymał napięcia i zwrócił cały ładunek, co koszto-
wało nas jakieś dwadzieścia minut i sto jednostek stresu. Nie muszę 
chyba mówić, że najsolidarniejszy gatunek świata, inne zuchy, podnio-
sły kolegę na duchu i wcale się z niego nie śmiały. Śmiesznie jeszcze 
było, jak zuchy z cztery dwa zero chciały się popisać i pośpiewać pio-
senki. Zafałszowały Zaśpiewały ze cztery, po czym skończył im się re-
pertuar. Wyjąłem mój wspaniały śpiewnik i powiedziałem im, że 
umiem wszystkie piosenki, które w nim są. Prawdopodobnie w ich 
oczach jestem dużo fajniejszym druhem niż ta ważna druhna, co mó-
wi na apelach. 
 
W zasadzie nie rozumiem, po co uczymy dzieci piosenki namiestnic-
twa, skoro one nie za bardzo rozumieją, co to w ogóle jest. Mało po-
wiedziane – większość z nich w ogóle nie wie, czym jest szczep albo 
gromada. Na ostatnim biwaku szczepu jeden z zuchów spytał, dlacze-
go ci pozostali nie przychodzą na zbiórki i przyjeżdżają tylko na biwak   
i czy on też tak może. 
 
Gdy wróciliśmy do ośrodka, całkiem sprawnie, wręcz z niespotykaną 
szybkością, w pół godziny udało nam się wrócić do naszej kolonii. 
Zjedliśmy sobie kolację. 
 
Jako że jutro praktykuję u tych drugich 32, a oni nie mają konspektu, 
postanowiłem go napisać. Poszło mi bardzo dobrze, konspekt jest 
przepiękny, opisuje bardzo fajne gierki. No ale musieliśmy jeszcze się 
przejść, bardzo profesjonalnie, wybrać fajne miejsce na tę gierkę. Po-
szliśmy obok jeziorka, było już bardzo ciemno, więc było też             
bardzo ładnie. 
 
 
Dzień 7 
 
Dzień zaczęliśmy od wspaniałej super zabawnej i w ogóle użytecznej 
gierki. Polegała ona w zasadzie na wyjściu do lasu i robienia leśnych 
rzeczy, najpierw szliśmy na miejsce – mieliśmy symulować marsz 
wojska, ale nam nie wyszło, bo dzieci nie są żołnierzami i miały dość    
w połowie drogi. Po dojściu na miejsce zuchy miały 10 minut na zbu-
dowanie chatki, w której mają się ukryć. Nie spodziewałem się, że         
w ogóle się w to wciągną. Myliłem się. Fabuła wyglądała tak, że za 10 
minut będą latały bombowce i nas bombardowały, ale dzieci ich nie 
potrzebowały, aby się zatłuc. Jak w prawdziwym kolektywie dzieciacz-
ki zaczęły oskarżać się o to, że drugi za mało pracuje, więc teraz wszy-
scy odpoczną i popatrzą, jak kolega X będzie pracował. I tak pięć razy, 



 

 

Nr 19  Styczeń 2016 

Strona  11 

Praski Świerszcz Nr 43 Maj 2018  

bo było pięć zuchów w każdej szóstce. Na szczęście zakłóciłem im ten 
proceder i już po 20 minutach chatki były gotowe. 
 
Po bombardowaniu chatki służyły za bazę do flag, które wyszły bardzo 
dobrze, spodziewałem się co najmniej kilkasztuk zuchów w rowie lub 
niezdatnych do chodzenia, ale wszystko było spoko poza kilkoma 
spięciami na granicy strefy niczyjej. No ale wszystko skończyło się     
bez problemów. 
 
Zrobiliśmy więc gierkę z musztrą, kaszanką i innymi fajnymi wojskowo
-harcerskimi zabawami. No ale dzieci natychmiast wręcz automatycz-
nie się zmęczyły, więc wysłałem Darię po wodę do sklepu. Po wszyst-
kim szliśmy do Ocypla, aby kupić sobie fajne rzeczy. Dzieciaczki nie 
miały hajsu, więc zapożyczyły się u mnie. Oczywiście kasy nie oddały, 
nie miałem czasu je o to prosić i pilnować. Jeżeli kiedyś je spotkam, 
będą oddawały z odsetkami. 
 
Zjadłem sobie lody, wysłuchałem, jaki to jestem nie fer, że im ich nie 
daję, kupiłem sobie gazetkę Angorę, ale żałuję, bo Król znowu nie napi-
sał felietonu. Przez dwa tygodnie bałem się, że umarł. 
 
W każdym razie podczas powrotu do kolonii zostałem pochwalony, że 
bardzo fajnie rozmawiam z zuszkami. Prawdopodobnie dlatego, że 
traktuję je jak ludzi a nie jak zwierzęta i uznaję, że mają czasami cał-
kiem choć odrobinę, chociaż mądrego inaczej, do powiedzenia. 
 
Po powrocie do kolonii uciekłem od razu, gdyż chciałem zbudować 
sobie kolejne centrum dowodzenia. Gdy już sobie usiadłem, postano-
wiłem poczytać wspaniały tekst "Atlas Zbuntowany" autorstwa Ayn 
Rand. Piszę to tylko dlatego, że autorka ma bardzo śmieszne imię            
i nazwisko. A poza tym książka ma bardzo dużo stron, więc od dzisiaj 
jestem oczytany. 
 
W każdym razie cała książka jest bardzo zabawnie napisana, jeżeli czy-
ta to jakiś kuc lub korwinista, od razu widzi, że jest to teoretyczna deli-
beracja nad wpływem państwa i związków zawodowych na gospo-
darkę, jeżeli czyta to  jakiś komunista, od razu zapieką go suty: jak to 
tak, że kapitalista ma uczucia. Jeżeli przeczyta to kobieta lub romantyk, 
od razu zwróci uwagę na prawdopodobnie najgorzej napisany wątek 
miłosny na świecie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, ale jak wiado-
mo, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc nikomu 
normalnemu tej książki nie polecam. A mimo tego książka w Ameryce 
swego czasu sprzedawała się częściej od Biblii. Idealny dowód na to, że 
musi istnieć coś lepszego od demokracji. Chyba przekroczyłem liczbę 
nawiązań do tematów politycznych, więc wróćmy do moich praktyk. 
 
Wróciłem do swojej kolonii i dostałem pierwsze trudne zadanie. Mia-
łem zrobić zbiórkę zuchom. Problem w tym jest mniej więcej taki, że 
gdy normalna kadra krzyczy "zbiórka", odbywa się zbiórka. Ale jak ja 
krzyczę "zbiórka", to zuchy aktywują protokół "aa, to Wieczorek, to 
przyjdę w następnym stuleciu". Zbiórka była w zasadzie nieistotna, 
więc opiszę, co się działo chwilę po niej. 
 
Siedzieliśmy sobie w kadrówce. Wszystko spoko, fajnie, jem sobie kiśle 
od Kingusi, Mati i Alan mówią, że się sprzedałem. W pewnym momen-
cie dzieciaczki zaczynają szturmować kadrówkę. Pięć razy usłyszały, że 
nie mogą do nas wbijać. Oczywiście nie przeszkodziło im to w rzuca-
niu w okna kamieniami. Miałem zamiar wyjąć kij ze szczotki i wykonać 
kołowrotek, ale niestety przypomniałem sobie, że już nie jestem wa-
flem w Ocyplu robiącym zbiorowe barbecue [12] z zuchów. Ograni-
czyłem się do ograniczenia wolności zuszków poprzez barbarzyńskie 
zuch gotów i randomowe sprawdzanie porządków. 
 
Po krótkiej naradzie w kadrówce wpadliśmy na pomysł, aby zagrać 
razem w ringo. Było bardzo fajnie, zuchy grały na początku w druży-

nach pięć na pięć, ale jednak okazało się, że gdy jedna drużyna wygry-
wa, to druga płacze, a ta pierwsza zaczyna przezywać drugą. Wpadli-
śmy na pomysł, że przecież możemy podzielić drużyny inaczej – zu-
chy kontra kadra! Super pomysł! Przegrani nie będą płakali, tylko bę-
dzie "daliśmy wam fory" jeżeli my przegramy, albo "no bo my jesteśmy 
starsi", jak przegrają zuszki. Plan był dobry, ale taki jeden zuch Kuba 
zaczął się mocno spinać. Robił tak, że rzucał ringiem w taki sposób, aby 
nikt kto posiada mniej niż pięć rąk, nie mógł go złapać. Tak się wkurzy-
łem, że zacząłem rzucać ringiem w jego twarz tak, jak on. Potem sa-
memu wynalazłem swój sposób, zdominowałem całe boisko. Czułem 
się jak dzieciak, który wchodzi do pokoju, w którym dorośli grają          
w monopoly, wywraca planszę, zjada pionki, wyrzuca krzesła za okno, 
a potem idzie spać. 
 
Po całej wspaniałej grze, w której nie wygrał nikt, bo oficjalnie nie liczy-
liśmy punktów, a oficjalnie dostaliśmy trochę w dupę od siedmiolat-
ków, oglądaliśmy film o jakichś śmiesznych zwierzątkach. Muszę przy-
znać że pewna część praktykantów, w tym ja, zachowywała się jak 
dzikie zwierzęta i ciągle coś mówili i przeszkadzali. Film był bardzo 
śmieszny, w zasadzie uwielbiam ten humor z filmów disnejowo piksa-
rowych. Po wszystkim odniosłem ten zeszyt zleceniodawczyni, i jest to 
powód, dla którego nie mam dnia ósmego. 
 
 
Dzień 9 
 
To był dzień, w którym zachorowałem. W zasadzie czułem się tro-
chę  gorzej od Hana Solo po wyjściu z karbonitu. Albo gorzej od zucha, 
który usłyszał, że dzisiaj będziemy dużo chodzili. Albo gorzej od całego 
szczepu 160 po zjedzeniu biwakowych naleśników. W każdym razie 
moje samopoczucie zostało od rana poprawione, bo miałem udać się 
do 144. Nie będę chyba oceniał dzieci, bo zabrakłoby mi inwektyw, 
więc po prostu powiem, co robiłem. Przez większość czasu siedziałem 
i krzyczałem, patrzyłem, jak dzieciaczki przytulają swoją kadrę na apelu 
i takie tam. Mnie też przytulali, aż zacząłem żałować, że nie zarażam.   
W każdym razie na śniadaniu była pasta jajeczna, czyli pierwsza dobra 
wiadomość dzisiejszego dnia. W dodatku kuchary pozwoliły mi wziąć 
trochę do kolonii! Musiałem pomyśleć, jak zerwać się z zajęć 144. 
 
Na szczęście kadra tej kolonii wyszła moim oczekiwaniom naprzeciw    
i sami mnie odesłali, taki bezużyteczny byłem! Okazało się, że w mojej 
kolonii robimy to samo, co robią 144 – wszyscy mieli zuch gotów. 
Niezbyt mnie to zainteresowało, więc zuchy znowu powiedziały, że 
jestem niesprawiedliwy. W każdym razie nie przeszkadzało im to, aby 
prosić mnie, abym im poczytał mój zeszyt praktykanta. W pewnym 
momencie przyszła Kinia i spytała, czemu w zasadzie Wieczorek sie-
dzisz u siebie, skoro masz praktyki? Zgodnie z prawdą odpowiedzia-
łem, że 144 mnie odesłali. Przy okazji ponarzekałem, że te dzieci są 
straszne i że nie chcę tam nigdy wracać. Uważam, że to niemoralne, 
aby na jakieś dwanaście dzieci dobrze wychowana była dwójka. Do-
brze wychowana znaczy tutaj nie drąca buzi bez powodu i nie przekli-
nająca przy kadrze. 
 
W każdym razie każdy narzeka na pigułę. W tej licznej grupie społecz-
nej są także zuchy. Ogólnie nie chce mi się wymieniać jej występków, 
bo zwykle są to rzeczy pokroju nieumycia rąk pomiędzy sprawdzany-
mi głowami. Jest to oczywista tragedia i sygnał, że nasza cywilizacja 
upada, ale całe to narzekanie nie ma zbytnio sensu, no chyba że jej za 
to płacą, ale wtedy płacenie nie ma żadnego sensu. To tak, jakbym 
pojechał na obóz spodziewając się tego, że kwaterka będzie zrobiona, 
a jednak nie będzie, i będę musiał zbudować stojak na gary, zbudować 
jakieś tam stołki i ławkę dla wesołych Grażynek [13]. A, no tak. To wła-
śnie robiłem na obozie. 
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W każdym razie zaczął się armagedon pierwszy blok programowy. 
Kazaliśmy dzieciaczkom założyć ubrania zdatne do zniszczenia, bo, 
uwaga, idziemy do lasu grać we flagi. Zgadnijcie, co założyła połowa 
zuszków? Klapki. Ja założyłem sandały, ale wychodziłem ostatni więc 
nie ma mowy o złym przykładzie. I tak wiadomo o co chodzi. Gdy 
zwróciłem im uwagę, aby zmieniły buty, zaczęły mnie przytulać. No 
dobra, akceptuję tę linię argumentacji. Po drodze poszedłem po moją 
"tę grubą" książkę do niebieskich. Po wysłuchaniu od moich zuszków, 
jak to ja ich nie zdradzam z niebieskimi, mogliśmy wreszcie pójść do 
lasu. Jeden z zuszków złapał mnie za kozulkę gdy biegłem, więc za-
cząłem go ciągnąć po ziemu, bo nawet go nie poczułem, ten przywalił 
we dwa drzewa i kilka większych korzeni, wstał i zaczął się śmiać. Po 
wszystkim wróciliśmy do kolonii. 
 
Przypomniałem sobie, że wczoraj w ocyplu były dwa węże. Pełzły 
sobie obok siebie, ale chyba nie były mną zainteresowane, poza tym 
pełzły w stronę howardu, więc nie zwróciłem na to zbytnio uwagi, 
pewnie Slytherin jest za to odpowiedzialny. Rozumiecie żart? Bo je-
stem z niego bardzo dumny. W każdym razie powiadomiłem o tym 
Kingusię i resztę ekipy podparasolowej[14]. Nikt mi oczywiście nie 
uwierzył, Kinga powiedziała, że to dlatego bo moje nazwisko zaczyna 
się na W a kończy na ieczorek, więc wziąłem od kogoś telefon celem 
udokumentowania tego. Oczywiście ostatecznie nic nie znalazłem, bo 
już sobie spełzły gdzieś, więc wróciłem z niczym. Do dzisiaj nie wiem, 
czy ktokolwiek mi uwierzył. Ale jak to mówił Stanisław Matysiak na 
najlepszym kursie świata, harcerzy i zuchy cały czas okłamujemy więc 
się nie przejąłem. 
 
W drodze powrotnej do kolonii zuchy opowiadały mi o jakimś Duria-
nie, co to ma mocną łapę, dobrze gra ale farmazoni, a mówiły mi           
o tym przez niemalże pół godziny. Nie miałem serca powiedzieć, że 
mało mnie to interesuje. 
 
Poszliśmy do Drewniaczka aby pozwolił nam popływać. Jeszcze nie 
miałem wtedy swojej wędki, więc się bardzo nudziłem, pływać nie 
pływałem bo choroba mocno. Kinga znowu spytała, czemu nie       
jestem u 144. 
 
Po tym wszystkim zaczął się najśmieszniejszy epizod całej kolonii poza 
odcięciem prądu. Szambo wylało. Królowa oznajmiła nam to pod pa-
rasolem, oraz dodała, że jak nie będziemy na praktyksach to będzie 
wielki przypał. Pomyślałem, że to przeze mnie o tym mówi i mi się 
trochę żal kolegów zrobiło. 
 
Zająłem się własną kolonią. Robiliśmy jakieś łapacze głosu aby przy-
wołać królową czy coś takiego, a było to tak ciekawe, że znalazłem 
dwa grzyby, które położyłem obok bramy, aby nikt ich nie zdeptał, co 
oczywiście się stało. Od tego czasu nasza kolonia ma jednego zucha 
mniej, bo tego, który to zrobił, wysyłam na karne roboty do błękitnych. 
Wysłałbym do 144 ale są zbyt blisko nas i nie byłaby to dobra kara. 
Dodatkowo dałbym mu przydomek "Tomasz", ale to całkowicie       
inna historia. 
 
Tego dnia szedłem do piguły piętnaście razy, a więc wyrobiłem normę 
na najbliższy tydzień. Nie wiem co się stało tym dzieciaczkom, tylko 
jeden idiota z nich rozwalił sobie całe plecy, gdy spadał z łóżka. Co do 
tego, że szambo wylało, zamiast – tego, co zrobił każdy – wypowie-
dzenia pustych słów powiesiłem kolejne dwie karteczki z cytatem BiPi 
jak w Starej Dąbrowie. Tym razem utrzymały się trzy dni. 
 
Przemyślałem nazwy szóstek. Większość z nich to są epitety – na przy-
kład pomysłowe krawcowe. Poza tym większość brzmi jak nazwy 
frakcji ze słabych MMORPG, jak właśnie wspomniane krawcowe. Po-
czytałem sobie manifest libertariański. Od razu spodobał mi się ten 
moment, gdy jadłem sobie zupki chińskie i zaczęła się sroga rozkmina 

o prawie własności, więc musiałem przerwać konsumpcję, aby wyko-
rzystać 100% mocy mojego umysłu. Co i tak nie wyszło, bo co chwilę 
zuchy pytały "a co to jest, druhu, non agression principle?" albo o inne 
oczywistości, chyba tylko po to, aby mnie wkurzyć. 
 
Powoli zaczynał mi się pruć zeszyt. Zuchy też, więc muszę je uciszyć. 
Taki dowcip. Współczuję każdemu czytającemu. 
 
Muszę nadmienić tutaj, jaka dzisiaj była dobra kolacja, kuchary zrobiły 
jakieś fasolki z prażonym chlebkiem i to zdecydowanie najlepsze je-
dzenie jakie od dawna jadłem, toteż piszę o tym, bo może komuś też 
się przypomni. 
 
Matylda poprosiła mnie o zuchowe "coś" (cytuję). Powiedziałem, że nie 
wiem, gdzie to coś jest, oraz że jestem tylko praktykantem, a gdy spy-
tałem gdzie to coś jest, powiedziała, że też nie wie. No to szukałem, aż 
znalazłem. To były pudełka szóstek. Kolonia to bardzo fajne miejsce. 
Magiczne. 
 
W każdym razie robiłem potem pizzę dla zuszków. Wyszła bardzo 
dobrze. Potem do kuchni (kto by się spodziewał) przyszedł Janusz. 
Powiedział, że jestem półkadrą i śmieciem a praktyki to głupi pomysł. 
Pochwalił mi się chodnikiem, który zrobił, ale ten chodnik nie wyszedł 
za dobrze więc nie wiem czemu się chwalił. Pytał, jak mi się kolonia 
podoba, ja na to, że prawie tak jak obóz i że w ogóle jest superowo, ale 
nie podobają mi się praktyki, ale nie mogę nic o tym napisać bo Mati 
mówi że za dużo napiszę, przesadzę i będzie sztynks (cdn.). 

 
Przypisy: 
[12] Słynne Smażenie Zuchów – kto ma wiedzieć, ten wie. 
[13] Wesołe Grażynki – oficjalne określenie na kucharki obozowe nad 
Sinową. 
[14] Pałacyk Michla, Żytnia Wola.. nie no dość, bo zaraz wszyscy pękną 
ze śmiechu. Chodzi o parasol sprzed domku komendantki.  
 
 

ćwik Piotr Wieczorek 
przyboczny 160 WGZ Wolni Ciutludzie 
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W tym miesiącu obchodzimy 75-tą rocznicę rozpoczęcia formowania w Sielcach nad Oką 1 Dywizji Pie-
choty im. Tadeusza Kościuszki – patrona naszego hufca. 

Rozkaz organizacyjny dla powstającej polskiej dywizji na terenie Związku Radzieckiego wydał 14 maja 
1943 r. ppłk Zygmunt Berling, wkrótce mianowany generałem. Jednostka powstała w wyniku starań 
Związku Patriotów Polskich. 

Do ośrodka tworzenia dywizji w Sielcach nad Oką koło Riazania przybywali przede wszystkim Polacy, 
którzy zostali deportowani z okupowanych przez ZSRS województw wschodnich Rzeczpospolitej oraz 
zwolnieni z więzień i łagrów na mocy umowy Sikorski-Majski z lipca 1941 r. Ludzie ci nie zdążyli do 
ośrodków formującej się wcześniej w latach 1941-1942 armii Andersa. Wśród ochotników nie brakowało 
również potomków zesłańców powstań narodowych: styczniowego i listopadowego a także in-
nych  działaczy i bojowników antycarskich. 

15 lipca 1943 r. w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, żołnierze dywizji złożyli przysięgę. Stan etatowy dy-
wizji wynosił ponad 11 tysięcy żołnierzy. 30 sierpnia 1943 r. dywizja wyruszyła na front, a chrzest  bojowy 
przeszła w dniach 12 i 13 października 1943 r. w bitwie pod Lenino, w której poniosła ciężkie straty. 

1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki, będąca wkrótce częścią 1 Korpus Polskich Sił Zbrojnych, a następnie I Armii WP, brała udział na przełomie lipca         
i sierpnia 1944 r. w walce o przyczółki na Wiśle, w rejonie Dęblina, o warszawską Pragę we wrześniu 1944 r. oraz o Wał Pomorski w lutym 1945 r. 

Swój szlak bojowy dywizja zakończyła uczestnicząc w operacji berlińskiej i zdobyciu stolicy III Rzeszy, na przełomie kwietnia i maja 1945 r. Żołnierze 
dywizji zatknęli wówczas polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa. 

Po 75-ciu latach tradycje dywizji  kultywuje 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki, która w dniu 12 października obcho-
dzi  coroczne święto jednostki. 

hm. Jacek Czajka 
P.S. 

W  kwietniu, w siedzibie Chorągwi Stołecznej ZHP, z inicjatywy  Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, odbyło się spotkanie komen-
dantki naszego hufca, phm. Krystyny Mamak z generałem Zenonem Poznańskim -  prezesem stowarzyszenia oraz z generałem Piotrem Czerwińskim 
– vice prezesem. Obaj generałowie, byli w przeszłości dowódcami 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. 

W wyniku przeprowadzonych  rozmów, zostaliśmy jako hufiec zaproszeni do współpracy ze stowarzyszeniem. Pierwszą wspólną imprezą będzie 
udział hufca w uroczystości z okazji obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości, 100 lecia pobytu Jednostek Wojska Polskiego w Legionowie oraz 
75 rocznicy utworzenia 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 

Nie zawiedźmy pokładanych w nas nadziei i weźmy liczny udział w zapowiadanych uroczystościach. Zaproszenie i szczegółowy program zamieszcza-
my na ostatniej stronie numeru. 

Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców z siedzibą w Legionowie. 

 

Zenon Andrzej Poznański — Prezes 

Urodzony 23 czerwca 1942 roku w Warszawie – generał brygady Wojska Polskiego 

Absolwent Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. W swojej  karierze wojskowej pełnił wiele odpowiedzial-
nych funkcji, m.in. na stanowiskach  dowódczych. W latach 1984-1987 był dowódcą 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. 
Tadeusza Kościuszki. Od roku  1987 do 1989 był szefem sztabu-zastępcą dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego w War-
szawie. W latach 1989-1990 oraz 1993-1997 pełnił funkcję szefa Sekretariatu Komitetu Obrony Kraju. Jest wiceprezesem Towarzy-
stwa Wiedzy Obronnej, wiceprezesem i członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP 
oraz Stowarzyszenia Wspólnot Obronnych. 

 

 

 

Piotr Aleksander Czerwiński — Vice Prezes 

Urodzony 12 marca 1955 roku w Ciechanowie – generał dywizji Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. W swojej karierze służył w jednostkach pancernych i zmechanizowanych na 
stanowiskach od  dowódcy plutonu czołgu, poprzez dowódcę kompani, szefa sztabu batalionu, dowódcy pułku, brygady pancer-
nej i szefa sztabu dywizji. W roku 2004 został zastępcą dowódcy Międzynarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Iraku. W latach 
2004-2007 był dowódcą 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Od roku 2007 do 2008 był sekreta-

Rocznica naszego patrona  
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Kącik Kulinarny  

Humus i inne smakowite pasty na kanapkę!  

 
No. 1 HUMUS 

Składniki: 
• 1 puszka ok. 400 g ciecierzycy 
• 1 łyżeczka soku z cytryny 

• 1 mały ząbek czosnku 

• 2 łyżki złotego sezamu 
• 1 łyżeczka mielonego kuminu (kminu rzymskiego) 

• sól i pieprz 
• 1 łyżka oliwy z oliwek (extra vergine) 
 
Przygotowanie: 
Odsączoną ciecierzycę umieść w pojemniku melaksera, rozdrabniacza 
lub blendera. Dodaj kilka łyżek zalewy i zacznij miksować na pastę.      
W międzyczasie dodawaj resztę w składników: sok z cytryny, czosnek, 
sezam, szczyptę soli, pieprzu, oliwę z oliwek i kumin (kmin rzymski). 
 
Miksując stopniowo dodawać więcej zalewy, aby uzyskać odpowied-
nią konsystencję pasty i gotowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 2 SMALEC Z FASOLI 
Składniki: 
• 1 puszka 400 g białej fasoli lub 250 g fasoli ugotowanej* 

• 1 duża cebula 
• 1 twarde jabłko 

• sól i pieprz 
 
Przygotowanie: 
Fasolę odcedź, jednak zachowaj kilka łyżek zalewy. Cebulę obierz            
i pokrój w drobną kosteczkę, jabłko obierz i zetrzyj na tace na grubym 
oku (przygotowany owoc możesz skropić sokiem z cytryny, by nie 
ściemniał). 
 
Fasolę umiesz w misie miksera. Zblęduj delikatnie, by nie zrobić „paćki” 
dodaj resztę składników i wymieszaj. Przypraw solą i pieprzem. 
 
Smalec najlepiej smakuje z kiszonym ogórkiem – nawet ten rośliny. 
Smacznego! 
 

 
No. 3 GUACAMOLE 

Składniki: 
• 2 dojrzałe awokado 

• 2 łyżeczki soku z limonki 
• sól 

• 1 mały ząbek czosnku 
 
Przygotowanie: 
Awokado obierz, przekrój na pół i wyjmij pestkę. Wyciśnij sok z cytryn, 
czosnek obierz. Wszystkie składniki umieść w misce i rozrób blende-
rem. Tyle, pasta guacamole jest gotowa. Bon apettit! 

 
Zapraszam na najbliższy odcinek Dobry Wieczór ZHP! 

 www.youtube.pl kanał: ZHP360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pwd. Katarzyna Mamak H.O. 
(Harcerska Geslerowa) 
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Przyjaźń 
 
małym bogom 
stanowczo 
- nie 
lubię ludzi 
z krwi i kości 
- niezwykle 
 
18 jarowit 

Nowenna 
 
w okolicach wigilii  
zmieniamy podejście  
do życia 
 
stajemy się jak opatrunki 
przykładane na rany  
całego świata 
 
- wyjaławiamy  
własne i cudze grzechy 
 
po nowennie powracamy  
do starych nawyków 
 
zaciskamy krawaty na szyjach  
na tyle mocno by krew 
nie dochodziła tam  
gdzie krążyć  
powinna 
 
…wszyscyśmy  
jak indory… 
 
17 jarowit 
 
Romans  /erekcjato / 
 
uderzyła  poraziła rozświetliła drogę 
nie błyszczy pod kopułą granatu  
jak gwiazda  jak gwiazdka  
jak gwiazdeczka daleka 
 
jest na wyciągnięcie ramienia  
- bliska bliższa najbliższa 
 
widzę jej pyszny zapach 
smakuję ruch ukochanych bioder 
dotykam powonieniem atłasowego głosu   
odchodzę od tak zwanych zdrowych zmy-
słów  
odkąd zaczęło się wyjęzyczać  
moje sprośne  
wyuzdane  
oko 
. 
. 
. 
trwam w nokturnie nokdaunu  
z poezją 
 
17 jarowit 
 
Przytomność umysłu 
 
płodzenie wierszy 
to właściwe zajęcie 
dla masochistów 
 
myśl jest szybsza  
od suwu pisaka  
po papierze 
 
17 jarowit 

Zapatrzenie 
 
o matkach napisano tysiące liryk 
 
…jakże niewiele o tobie 
- wiem 
 
podobno jako podlotek 
znikałaś w listowiu ogrodowych grusz 
i polnych wierzb 
 
ukryta w myślach 
porzucałaś rzeczywistość 
nie będącą bajką 
 
wierzę że jestem 
tylko dzięki tamtym 
chwilom 
 
dziś mamo chcę ci powiedzieć 
że czasami na moim dębie 
przysiada oniemiały ptak 
 
zdaje się tylko być 
i z niewzruszonym spokojem 
spogląda w dal 
 
a ja- 
cichy 
zauroczony 
wpatruję się 
wpatruję 
wpatruję 
 
18 jarowit 
 
Nadwzroczność 
 
myśl objawiła się przy goleniu 
z całą mocą zgromiłem odbicie 
- przyglądało mi się natrętnie 
 
duplikat nie miał wdrukowanego w rysy 
mojego naturalnego bólu psyche 
- istoty społecznej 
 
wzrok zamiast chęci odkrywania prawdy  
nosił znamiona wypracowanej 
pogody ducha 
 
ciemnozielone oczy nie zabłysły 
od zawsze znajomą 
zapalczywością 
 
dziś nie zasiądę do pisania  
udam się po pomoc do szklarza 
do psychiatry do okulisty… 
 
póki co obstawiam  
że lustro przekłamuje 
rzeczywistość 
 
17 jarowit 
 
 

Kącik Poezji 
 

Jarosław Wit Dłużniak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodził się 13 marca 1960 roku w Czela-
dzi, w Zagłębiu Dąbrowskim. Obecnie 
mieszka w podwarszawskich Ząbkach. 
Pisze wiersze od niespełna pięciu lat. 
Dotychczas wydał trzy autorskie tomiki 
poezji  
 
oraz brał udział w licznych antologiach. 
Jest laureatem kilku konkursów poetyc-
kich i turniejów jednego wiersza. Należy 
do warszawskiej grupy literacko -
muzycznej ,,Terra Poetica” a także do 
SAP – Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich, oddz. II  Warszawa. 
 
W drugiej połowie lat siedemdziesią-
tych  ubiegłego wieku, był członkiem 
zagłębiowskiego, harcerskiego kabaretu 
„Agrafka”, któremu zawdzięcza pierwsze 
twórcze spotkania z kulturą i  poezją. 
Kabaret miał siedzibę i oparcie w Tech-
nikum Budowlanym w Będzinie. Tam 
oprócz gry scenicznej, bawił się również 
w tekściarza. Jak podkreśla po latach, 
bardzo wiele dały mu  wówczas warsz-
taty, które odbywały się podczas Har-
cerskich Spotkań Artystycznych, organi-
zowanych rok w rok w Chrzanowie oraz 
w Kielcach. W tamtych latach pomagały 
młodzieży wybitne osobowości, takie 
jak: Ernest Bryll oraz Zbigniew Wodecki. 
 
Obecnie współprowadzi na faceboo-
ku  grupę ,,Ogród Poetów”, gdzie 
tez  najczęściej publikuje swoje wiersze.  
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Co nas czeka w najbliższym 

czasie? 


