
 

 
Nr 23      Październik 2016 

Rok III 

Praski 

Miesięcznik Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1 WDP 

Świerszcz 

Sex w wielkim lesie ... 

Foto Relacja z Legionowa … 

Jan Brzechwa dla dzieci ... 

Dzień dziecka ... 

Nr 44      Czerwiec 2018 

Rok V 



 

 

Nr 19  Styczeń 2016 

Praski Świerszcz Nr 44 Czerwiec 2018  

Strona  2 

Temat miesiąca ............................................ 
 
Heblowanie ..................................................... 
 
Dobre rady druha ACz. ............................. 
 
PP - Przemyślenia Piotra ......................... 
 
Wyjęte z Lamusa ......................................... 
 
Foto relacja z Legionowa ........................ 
 
Napisane Wieczorkiem ............................ 
 
 
 
 

Spis treści: 

Świat okiem Kamienia ............................. 
 
Harcerska Pionierka Obozowa ............ 
 
Sztandary Hufca ........................................... 
 
Kącik Kulinarny  ............................................ 
 
Kącik Poezji ...................................................... 
 
Co nas czeka w najbliższym czasie? 
 
 

str.3 
 
str.4 
 
str.5 
 
str.6 
 
str.7 
 
str.8 
 
str.10 
 

str.11 
 
str.12 
 
str.13 
 
str.14 
 
str.15 
 
str.16 
 
 

Skaryszew – miasto, którego już nie ma  
 

Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zawsze ale koniecznie  muszę się z wami podzielić tym co mnie zainteresowało. 
 
Otóż byłem ostatnio w Centrum Kreatywności Targowa na spotkaniu dotyczącym dawnego i  nieistniejącego 
już miasta Skaryszew. Spotkanie zorganizowała i prowadziła Róża Karwecka (dla nas harcerzy harcmistrzyni), 
założycielka i szefowa Klubu Sąsiada, z  ulicy Skaryszewskiej 10 (tam również odbywają się spotkania naszego 
hufcowego zespołu historycznego ) 
 
W spotkaniu brałem czynny udział, ponieważ na prośbę organizatorki spotkania, przedstawiałem krótkie historie 
wybranych ulic Skaryszewa. A były to ulice: Okrzei (dawniej Brukowa), Krowia, Olszowa, Kępna, Marcinkowskie-
go, Ząbkowska, Targowa (Wołowa), Zamoyskiego (Moskiewska), Brzeska, Kijowska. Przygotowując                          
o nich  informację, musiałem zajrzeć do kilku książek oraz stron internetowych. Dzięki temu poszerzyłem swoją 
wiedzę na ten temat oraz dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, o których do tej pory nie miałem pojęcia. 
Spotkanie było bardzo interesujące i warto było poświęcić mu czas. 
 
A dlaczego o tym piszę? Ano dlatego, że uważam za słuszne interesowanie się nie tylko harcerstwem. Myślę, że 
warto mieć taką odskocznię od zainteresowań, nazwijmy to, „głównych”. 
 
Wielka tylko szkoda, że zaproszenie nie dotarło do naszego harcerskiego biuletynu. Może następnym razem     
się uda? 
 

hm. Jacek Czajka  
                                                                                                          redaktor naczelny  

PS 
Skarszew powstał na gruntach wsi Kamion. Pod koniec XVI wieku, kanonik płocki i proboszcz Kamiona ks. 
Stanisław Skaryszewski rozplanował miasto na gruntach owej wsi położonej w pobliżu Wisły i łachy wiślanej. 
Miasto to nazwał je od swojego nazwiska  Skaryszewem. Granica z pobliską położoną na północ Pragą prze-
biegała wzdłuż obecnej ulicy Okrzei i Ząbkowskiej. 
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Międzynarodowy Dzień Dziecka  
Dzień ten został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) aby 
upowszechnić ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945). Obchodzony jest 
od roku  1955, w różne dni, w różnych krajach członkowskich ONZ. 
 
W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest już od 1950 roku, 
w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim 
(treść apelu polegała na poparciu polityki ZSRR po zakończeniu II wojny światowej). 
 
Od 1952 roku stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of 
Childhood, której celem było i jest nadal zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. 
 
Od 1 czerwca 1994 roku, w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obcho-
dzony jest dzień sportu lub organizowane są różnego rodzaju wycieczki szkolne. 
 
Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że przed II wojną światową, z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem 
od 1929 roku, w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do 
szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano słodycze, 
zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych. 
 
Źródło: 
Strona internetowa: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Dziecka 
 
Życzenia 
 
Z okazji Dnia Dziecka, redakcja „Praskiego Świerszcza” życzy wszystkim dzieciom, tym małym jak i tym dużym wszystkie-
go najlepszego, spełnienia marzeń, dużo uśmiechu na co dzień oraz aby nigdy nie zatraciły w sobie prawdziwego dziecka.  
 
 

Temat miesiąca 
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w oczach mojej kadry wychodzę na zrzędę i zgreda. Doskonale zdaję 
sobie z tego sprawę. Ale tak naprawdę dzięki temu ciągle jeszcze są 
przestrzegane przyjęte zasady. Dzięki temu eliminowane są niewłaści-
we zachowania. Dzięki temu to harcerze i zuchy są na pierwszym pla-
nie a nie snap, instagram i ziomeczki.  Z tego, co wiem, we wszystkich 
szczepach problemy są podobne. A to my komendanci szczepów 
powinniśmy starać się wskazywać właściwą drogę. Musimy tępić ła-
manie zasad, musimy bezwzględnie walczyć z nieodpowiedzialnym 
wychowaniem. A jeśli ktoś nie umie się dostosować, to może nie po-
winien być w harcerstwie. Macie mózg , wiec gorąco zachęcam, żeby 
go używać. To naprawdę wspaniały organ, który okazuje się bardzo 
pomocny, gdy odpowiednio się z niego korzysta. 
 

phm. Jan Korkosz  
komendant szczepu 160 WDHiGZ 

 
 

 

Więcej grzechów nie pamiętam 

Bywają sytuacje kiedy między ludźmi pojawia się nie zrozumienie. 
Czasami błędnie odczytujemy czyjeś intencje. Zdarza się, że nie właści-
wie interpretujemy co ktoś powiedział lub zrobił. To jest normalne, bo 
wpisane w ludzką naturę. Najważniejsze to wszystko sobie wyjaśnić, 
usiąść i porozmawiać. To trudna sztuka, bo jedna osoba powinna 
umieć słuchać drugą. Trzeba się starać dojść do kompromisu. To tro-
chę trudniejsze kiedy młody instruktor spotyka się ze starszym. Ale jeśli 
obydwu zależy na tym, żeby się dogadać dla dobra ogółu, to okazuje 
się, że to jednak nie takie trudne. 
 
Jak zapewne pamiętacie, jakiś czas temu, konkretnie od grudnia do 
maja na łamach „Praskiego Świerszcza” wychodziły felietony pisane 
przez druha Adama na mnie, w sumie trzy i jeden napisany przeze 
mnie w odpowiedzi do druha Adama. Padło wiele cierpkich słów. Mój 
błąd polegał na tym że podszedłem do sprawy zbyt emocjonalnie. 
Napisałem to co czułem w tamtym momencie, było mi przykro, że 
druh Adam przedstawił mnie w tak niekorzystnym świetle nie wysłu-
chując moich argumentów. Nie zmienia to jednak faktu że ja tro-
chę  przesadziłem. To co napisałem mogło zostać odebrane inaczej 
niż zakładałem. Po spotkaniu z druhem, przeczytaniu mojego felietonu 
po raz kolejny i jego ponownej analizie, stwierdziłem że należą się 
druhowi słowa przeprosin. 
 
Druh Adam w hufcu robi dużo, a nawet bardzo dużo biorąc pod uwa-
gę jego wiek. To nawet powód do podziwu i szczerze mówiąc też 
chciałbym być w tak dobrej formie będąc w jego wieku. Druh był bar-
dzo poruszony moimi słowami o tym , że „karmi się młodszymi i bez-
bronnymi”. Nie do końca tak jest bo jednak wielu tych młodych prosi 
go o pomoc. Jest opiekunem wielu prób instruktorskich, jest w kadrze 
hufcowych kursów. A to świadczy o tym, że młodzi mu ufają i chcą 
czerpać z jego doświadczeń. To, że jeździ on z nami na startów-
ki  instruktorskie czy organizuje obozy dla Białorusinów w Stężycy też 
nie jest bez znaczenia. Widać u niego chęć przebywania wśród mło-
dych i przeżywania harcerstwa razem z nimi a za to należy się jemu 
szacunek. Myślę , że niesnaski miedzy nami wzięły się też stąd, że obaj 
mamy silne charaktery. Obaj często idziemy pod prąd i czasem chyba 
za bardzo chcemy postawić na swoim. Cieszę się, że doszło do nasze-
go spotkania, że mogliśmy sobie wszystko wyjaśnić. Żaden z nas nie 
jest idealny, bo taki być nie może. To, że druh Adam napisał mi, że nie 
chce ze mną współpracować dopóki go nie przeproszę skojarzyło mi 
się z urażonym dzieckiem któremu ktoś zabrał zabawkę a ten obraził 
się na cały świat. To też w dużej mierze skłoniło mnie do spotkania, bo 
stwierdziłem, że nie fair będzie to, że inni ucierpią na naszym konflik-
cie. 
 

XD, LOL 

Wydaje mi się, że jestem jeszcze ciągle młodym instruktorem. Staram 
się nadążać za czasami, w których żyjemy. Z nowymi technologiami 
też staram się być na bieżąco. Co prawda nie mam snapa ani Instagra-
ma, ale to chyba nie czyni mnie starym zgredem. Ale czy na pewno? 
Czasami mam wątpliwości, wydaje mi się, że rozumiem młodszych 
ode mnie, a później szybko okazuje się, że byłem w błędzie. 
 
Czy dla naszej młodej kadry, tej która dopiero zaczyna nią być albo jest 
nią stosunkowo niedługo, naprawdę ważne są harcerskie wartości? 
Czy lojalność, braterstwo, poczucie wspólnoty, patrio-
tyzm,  odpowiedzialne wychowanie, są ważniejsze od śmieszkowania 
kolegów, memów , selfiaczków i nocy na biwakach spędzonych bez 
rodziców? Mam co do tego mieszane uczucia. Są sytuacje, kiedy fak-
tycznie młodzi podążają za wartościami. Jednak równo z tym zdarzają 
się momenty, kiedy te wartości schodzą u nich na drugi plan. 
 
Na InterCampie spotkałem się z sytuacją, kiedy dla młodego przybocz-
nego ważniejsze było pójście na obozie do kolegów z innego szczepu 
niż zajęcie się swoimi harcerzami. Znam sytuacje, gdy młoda kadra 
spóźnia się na zbiórkę w swoim subcampie, bo przebywa akurat          
w innym u swoich ziomeczków. Rozumiem sytuacje, w której ma się 
znajomych z drugiego końca Polski. Takich, z którymi widuje się dwa 
razy w roku przy okazji jakichś harcerskich zlotów. Ale kompletnie nie 
rozumiem sytuacji , kiedy spędza się ze sobą czas codziennie prywat-
nie, a mimo tego na zlocie też przebywa w tym samym towarzystwie. 
Pytanie, czy mój przyboczny może jechać na Intercamp autokarem       
z innym szczepem, są słabe. Trochę nie przystoi, żeby człowiek, który 
za chwilę będzie instruktorem, tak mocno pokazywał lekceważe-
nie  wspólnoty, w której żyje. 
 
Mam też wrażenie, że bardzo często ci młodzi nie myślą o tym, co 
robią i o tym, co mówią. Siedzących obok nich harcerzy traktują jak 
trędowatych, którzy na pewno i tak nic nie rozumieją. Nie czują, że 
harcerze doskonale chłoną to, co robi kadra. Że biorą z niej przykład. 
Przecież te dzieciaki po powrocie do domu opowiadają rodzicom, co 
było na zbiórce. I na pewno mówią o tym, że druh X podrywał druhnę 
Y i że zrobili sobie dwadzieścia selfiaczków przez cala zbiórkę i dziesięć 
minut wrzucali je na snapa, no bo przecież ich ziomeczki muszą to 
widzieć. I co myśli sobie taki rodzic? Jakie świadectwo wystawia taka 
kadra nie tylko sobie, ale też komendantowi szczepu i całej organiza-
cji? O tym niestety druhna z druhem nie pomyśleli. 
 
Jeśli dwie przyboczne nie zakładają getrów do munduru galowego, bo 
jest gorąco i dziwią się że to jakiś problem, to chyba coś jest nie tak. 
Druhny nie pomyślały o tym, że przecież są z nimi harcerze, że oni to 
widzą. I może zechcą wziąć z nich przykład i nie założą chusty do 
munduru, bo przecież jest gorąco i chusta grzeje, a skoro druhny mo-
gą, to oni też. Nie chodzi mi w tym przykładzie o brak getrów, tylko       
o łamanie pewnych zasad. Po to jest ustalony regulamin mundurowy, 
żeby być umundurowanym prawidłowo, tym bardziej na zagranicz-
nym zlocie. I spotykam się z tym, że młodzi przyboczni i drużynowi 
ciągle łamią jakieś zasady, idą na skróty, robią coś po swojemu. Najgor-
sze, że nie widzą w tym nic złego. Ciarki mnie przechodzą, jak pomyślę 
że ktoś z nich zajmie kiedyś moje miejsce i pozwoli, żeby w szczepie 
każdy robił, co chce i jak chce. 
 
Boję się , że za jakiś czas poczucie wspólnoty i wypracowane przez lata 
zasady umrą śmiercią naturalną. Młodzi instruktorzy nie będą przywią-
zywać do tego należytej wagi. A my nieco starsi nie będziemy zwracać 
na to uwagi, bo nie będzie się nam już chciało „użerać”. Bardzo często 

Heblowanie 
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Wychowawcy spolegliwi  

O tym już pisałem. O nas - kadrze zuchowej i harcerskiej. O nas jako 
opiekunach. Przed laty profesor Tadeusz Kotarbiński ukuł zwrot 
"spolegliwy opiekun". Spolegliwy, czyli taki, na którym można polegać. 
A więc wszechstronnie opiekujący się swymi wychowankami. Zwrot 
ten zyskał sobie ogromną popularność. I słowo spolegliwy zaczęło żyć 
własnym życiem. Zmieniać znaczenie. Nagle okazało się, że ktoś spole-
gliwy to ten, który się podporządkowuje czyimś decyzjom, jest mało 
samodzielny. Nie o taką spolegliwość mi chodzi! 
 
Od zawsze my - instruktorzy harcerscy - pełniąc swoją służbę na rzecz 
dzieci i młodzieży, byliśmy spolegliwnymi opiekunami. Wstawaliśmy 
na obozie o szóstej rano, aby sprawdzić, czy zastęp służbowy rozpalił 
pod kuchnią i rozpoczął przygotowywanie śniadania. Biegliśmy z obo-
zem na gimnastykę a następnie robiliśmy we własnym namiocie po-
rządek, gdyż nasz namiot musiał być bezbłędnie przygotowany do 
apelu. W namiocie mieliśmy najlepszą pionierkę, to jasne. Dawaliśmy 
przykład harcerkom i harcerzom - naszą wiedzą, naszym zachowa-
niem, szacunkiem do wychowanków, naszymi decyzjami. I przede 
wszystkim naszą spolegliwością. Na nas każde dziecko i każdy rodzic 
mogli polegać. 
 
Czy dziś we wszystkich naszych środowiskach jest tak samo? Czy na 
pewno najważniejszy jest dla nas na kolonii, na obozie zuch, harcerz      
i harcerka? Czy my, kadra, cały czas dbamy o nich? O to, by, mówiąc 
górnolotnie, byli one szczęśliwe. Przez 24 godziny na dobę. 
 
Przypomina mi się obozowa sytuacja - w namiocie porządek, wszyst-
ko poukładane. A w plecakach gnijąca bielizna. Ot, taka powierzchow-
na opieka nad naszymi harcerzami. 
 
Wydaje mi się, że nasza kadra bardziej dba o własne zadowolenie, niż 
o zadowolenie naszych harcerzy. Dba, by się nie zmęczyć, nie przepra-
cować. Zadba o zucha, zorganizuje mu grę, da mu jeść. Przypilnuje, 
aby sobie nie zrobił krzywdy. Dzieci są zadowolone, bo nikt inny lepiej 
się nimi nie zajmie. Ale to wychowanie totalne, pełne, kompleksowe, 
chyba nas nie dotyczy. 
 
Kiedyś przed bardzo wielu laty byłem z moimi zuchami na kolonii. Bez 
przybocznych, bez kogokolwiek, kto by mi pomagał. Wiecie, jaka to 
była kolonia? I jak zadbane moje zuchy? 
 
Nie będzie powrotu do kuchni polowych, w każdym razie powszech-
nie. Nie będzie kolonii zuchowych w szkołach na końcu Polski. I druży-
nowych - indywidualistów. Ale może wrócimy do harcerstwa, w któ-
rym każda z nas i każdy z nas będzie opiekunem spolegliwnym? 
 

hm. Adam Czetwertyński 

PS Wszyscy, którzy chcieliby zastanowić się, pomyśleć, w czym rzecz, 
niech z uwagą przeczytają prześmiewcze teksty Piotra Wieczorka na 
temat kolonii zuchowej. I niech wyciągną wnioski. 
 
PS 2 Czas dla siebie mieliśmy na obozach wędrownych, na wyjazdach 
kadrowych, wycieczkach i wyprawach. Wtedy zajmowaliśmy się tylko 
sobą. 

 

Dobre rady 

druha ACz. (35) 

Najważniejszy jest jednak fakt, że do spotkania doszło. Porozmawiali-
śmy, wszystko zostało wyjaśnione i ja tak jak obiecałem przepraszam 
druha na łamach świerszcza. Liczę na to, że będziemy ze sobą współ-
pracować, będziemy rozmawiać konstruktywnie się wspierać i robić 
po prostu dobre harcerstwo. 
 
Jednak chciałbym żeby druh również przeprosił mnie. Jakby nie pa-
trzeć, o mnie zostały napisane trzy felietony gdzie też padło dużo nie 
potrzebnych słów. Poza tym myślę, że tak będzie po prostu po         
ludzku sprawiedliwie. 
 
Cała ta historia niech będzie dla wszystkich nauczką , że słowa trzeba 
dobierać uważnie. Ale też trzeba starać się wysłuchać wszystkich          
o których chce się napisać. Papier przyjmie wszystko, ale przez to moż-
na komuś zrobić krzywdę, bo to co zostało napisane zostanie na lata. 
Dopóki papier nie pożółknie, ktoś go nie wyrzuci bądź nie podrze to 
słowa będą żywe. 
 

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
 
 
 
Druha Adama kilka słów komentarza 
 
Felieton, jak każda forma dziennikarska, posiada swoją treść i formę. 
Jeżeli chodzi o treść – musimy, jesteśmy zobowiązani pisać prawdę       
i tylko prawdę. I nie jest to ważne, czy pisze osoba dwudziestoletnia 
czy osiemdziesięciolatek. Piszemy prawdę. Zawsze. A jeżeli chodzi        
o formę, możemy ją budować dość dowolnie, bo felieton na to po-
zwala. Można więc w felietonie napisać, że ktoś w swej działalności 
natrafia na przeszkodę (niech to będzie sęk) i nie udaje mu się jej poko-
nać, myli się, popełnia błędy. To prawda. Można też w felietonie napi-
sać o okropnych dinozaurach, których wszyscy się boją. To też bywa 
prawdą, choć na szczęście tylko bywa. (Powtarzam sobie pogląd pew-
nej druhny: - Jak już człowiek przestanie bać się druha Adama, to da 
się z nim bardzo dobrze współpracować). Powtórzę. Nie można            
w felietonie, w felietonie publikowanym w harcerskim piśmie, kłamać 
w żywe oczy i później udawać, że nie ma sprawy. Gdyby autor powyż-
szego tekstu choć lekko uderzył się w pierś i napisał „Coś mi się poza-
jączkowało”, nie ciągnąłbym tego tematu, nie obrażał się, nie manife-
stował swych poglądów. Ale ciągle jestem wychowawcą, ciągle kogoś 
uczę. Może następnym razem nie będę tak prześmiewczy jak w owym 
felietonie o heblowaniu. Tylko gdy nie będę prześmiewczy, stanę się 
nudny. A nudny felieton to coś strasznego. Taki kłopot z formą. Będę 
musiał napisać coś więcej o dinozaurach. Może warto zachować jesz-
cze większy dystans do siebie. Nie wiem, czy ktoś z was zauważył         
w „Czuwaj” mój tekst o seniorach i następnie list druhów z Chorągwi 
Wielkopolskiej? Tak jest z dinozaurami… 
 
Adam Cz.   
 
PS Tekstu „Więcej grzechów nie pamiętam” nie redagowałem. Może 
druh Jacek puści go w oryginale. Taki surowy, właśnie nieoheblowany. 
Ale innymi, kolejnymi, już się zaopiekuję.   
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Nie chcemy tego zrobić, bo to oznaczałoby oddanie naszej władzy 
dzieciom! Jak tak można! Z tego, co mi wiadomo rady drużyn funkcjo-
nują w pojedynczych drużynach, to co dopiero mamy mówić o syste-
mie zastępowym. Boimy się dawać naszym harcerzom do organizacji 
jakiekolwiek zadania... Dlaczego? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wachta "ORP Wilk"(11-12 lat) chciała zdobyć pieniądze na prowadze-
nie swojego zastępu. Zorganizowali więc koleżeńską sprzedać ciast na 
Jordanku. Sami uzyskali zgodę, sami upiekli ciasta i sami też rozdyspo-
nowali swoje środki na różny harcerski szpej. My teraz idziemy ich 
tropem i chcemy nawiązać współpracę z Jordankiem jako drużyna. 
Ale to oni przetarli nam szlak! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP– Przemyślenia Piotra 

Wirowe Zastępy 

Od 26 do 27 maja odbył się samodzielny biwak wachty "ORP Sokół" 
296 WWDH. Biwak ten był zorganizowany przez 10-11-letnich harce-
rzy. Ten biwak był dla mnie zwieńczeniem mojej kilkuletniej pracy       
w budowę systemu wachtowego w "Wirze". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak do tego doszło? I jak sprawić, by tak było powszechnie? Bo oczy-
wiście wszyscy wiemy, jak system zastępowy powinien funkcjonować. 
Wstawiamy na grupę namiestnictwa mnóstwo inspirujących materia-
łów, które jednak nic że sobą nie niosą. Mam wrażenie, że jesteśmy      
w hufcu "teoretykami zastępów". Wszyscy wiemy, że powinny istnieć. 
Wszyscy wiemy, że powinny być samodzielne, mieć swoją obrzędo-
wość, proporce, biwaki.. A jednocześnie nie chcemy tego zrobić! 
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 Wyjęte z Lamusa  

Sex w wielkim lesie czyli czego boją się 
komendanci obozów? 

(…) Tematem dzisiejszego artykułu będzie  „Sex w wielkim lesie”, czyli 
czego boja się komendanci obozów? Już sam tytuł mówi sam za sie-
bie. Myślę , że jest to bardzo duży problem szczególnie na obozach.      
Z jednej strony jest to temat tabu, a z drugiej zaś spędzający sen z po-
wiek komendantom dylemat. 
 
Od jakiegoś czasu żyjemy w rozhu-
kanej wolności seksualnej, która ma-
nifestowana jest prawie na każdym 
kroku. Mam tu na myśli media, film, 
życie gwiazd scen rockowych, a na-
wet naszych polityków. Na-
si  harcerze przestali liczyć się ze zda-
niem starszych. Starają się na własna 
rękę spenetrować te zagadnienia. 
Często nawet nie zdając sobie spra-
wy z tego, jakie konsekwencje mogą 
z tego wyniknąć. Oczywiście jeżeli to 
się stanie i za dziewięć miesięcy przy-
będzie nam kolejny obywatel nasze-
go kraju, odpowiedzialność pośred-
nio za to  spadnie na organizatora 
obozu. Widzę wasze uśmiechy na 
twarzach, ale zastanówmy się , co robić, aby te dwadzieścia sześć dni 
obozu upłynęły nam w spokoju i bez takich niespodzianek. Uświada-
mianie jest jednym ze sposobów, ale co zrobić z tymi, którzy nie chcą 
słuchać naszego gadania? Może powinniśmy wprowadzić lub          
zainstalować automaty z prezerwatywami w okolicy placu                
apelowego zgrupowania? 
 
Jest to temat do dyskusji. Może nawet powinniśmy porozmawiać        
o tym na odprawie komendantów? Nie mam gotowej recepty na ten 
problem, ale myślę, że otwarta rozmowa w szerszym gronie kadry 
przyniesie jakieś owoce. 
 
Na pewno zastanawiacie się, czy na moim obozie lub zgrupowaniach 
organizowanych przeze mnie taki problem zaistniał? Otóż powiem 
wam, że tak. Raz poczułem zimny pot na plecach, gdy dowiedziałem 
się, że jedna z moich harcerek jest w ciąży. Na szczęście okazało się, że 
nowy obywatel naszego kraju został poczęty tuż po obozie. 
 
Docierały do mnie sygnały o podobnych wydarzeniach, ale całe szczę-
ście, były pozbawione konsekwencji. Stwierdzam, że jest to bardzo 
trudny problem i tak naprawdę nie wiem, jak sobie z tym poradzić. 
Może powinniśmy zaprosić na spotkanie komendantów jakie-
goś  seksuologa, który by nam ułatwił zadanie. Myślę, że pozostawiłem 
was z uczuciem niedosytu, ale zrobiłem to z premedytacją, aby spro-
wokować was do dyskusji na ten temat. Może ktoś z was ma własne 
doświadczenia w tej dziedzinie. Zapraszam do dyskusji (…) 
Zapraszam! 
 

hm. Marek Medyński 
Od  redaktora: 
Artykuł pierwotnie zamieszczony był w hufcowej gazetce „Na Przekór 
Schematom”, nr.3 (10), z kwietnia 2004 roku . Myślę, że pomimo upły-
wu czternastu lat, temat poruszony przez druha Marka nic nie stracił 
na aktualności. „Sex w wielkim lesie” nadal jest trudnym  tematem tabu 
i chyba jeszcze długo nim pozostanie. 

Jacek Czajka 

Tegoroczne Święto Saskiej Kępy zorganizowały nasze wachty - jedna 
przygotowała muzykę, inna ozdoby, a jeszcze inna gry i zabawy 
(czwarta była na biwaku). Uznałem, że jeśli nawet tego nie zrobią... To 
świat się nie zawali. I w sumie nie zawalił się, a do tego wszystko wy-
szło świetnie! 
 
Harcerze z "Sokoła" zorganizowali swój biwak, teraz dwie kolejne 
wachty "ORP Błyskawica" i "ORP Wilk" szykują swoje w trzeci weekend 
czerwca. Jedna wachta napędza kolejne. A autentycznie wystarczyło 
tylko, że powiedziałem im, że MOGĄ go zrobić. Że byliby kozakami, jak 
taki biwak zrobią. Z miejsca zobaczyłem błysk w oku moich zastępo-
wych. Wystarczyło im pozwolić. Zobaczyłem też, że nasza praca odbija 
się w nich jak w lustrze. Chłopaki z "Sokoła" najpierw "rozdali" sobie 
rolę na biwaku - jeden miał być oboźnym, jeszcze inny kwatermi-
strzem, inny programowcem, a zastępowy komendantem. Musiałem 
dopiero ich uświadomić, że na biwaku 6-osobowym nie ma zapotrze-
bowania na te wszystkie role ;-) Biwak się odbył, oczywiście osoby 
dorosłe z pewnej odległości ich pilnowały, ale wszystko robili sami. 
Załączam zdjęcia! 
 
Wszystkie wachty działają tak, że na obóz jedzie w "Wirze" 110% stanu 
osobowego wacht. Nie ściemniam! Jadą wszystkie wachty w pełnym 
składzie(!) osobowym i jeszcze dobierają sobie kolegów z klas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
System zastępowy to takie kółko zębate, które raz wprawione w ruch 
nie musi być dłużej napędzane. Czasem trzeba naoliwić jakieś elemen-
ty, ale już jedna działająca wachta napędza wszystkie pozostałe do 
działania. Zwyczajnie wchodzi innym na ambicję i pobudza je do 
współzawodnictwa. 
 
Naprawdę proszę Was, drużynowi. Jeśli potrzebujecie pomocy we 
wprowadzeniu systemu zastępowego w Waszych drużynach, przyjdź-
cie na praktyki do "Wira". Zobaczcie, jak to działa, jak to może i u Was 
działać. Chętnie Wam pomogę, objaśnię, jak je wprowadzić. Chciał-
bym, aby wszystkie drużyny rozwinęły swój system zastępowy, aby-
śmy razem robili harcerstwo. Nie zajęcia pozalekcyjne! 
PS 
Zastęp = wachta (w drużynach wodnych i żeglarskich) 
 

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

drużynowy 296 WWDH "Wir"  
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Foto relacja 

z Legionowa 
Sobota, 19 maja 2018 roku był drugim dniem uroczystości związanych 
przede wszystkim z 75 rocznicą utworzenia w Sielcach nad Oką 1 Dy-
wizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.   
 
Tego dnia w Legionowie, w Parku Kościuszkowców odsłonięto Aleję 
Pamięci Jednostek Wojska Polskiego (w latach 1918-2011                   
stacjonowało tutaj 76 jednostek wojskowych) oraz odsłonięto          
kamień pamiątkowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Ogólnopolskiej Rodziny Kościuszkow-
ców, reprezentacja naszego hufca (środowiska ze szczepów 160 
WDHiGZ, 288+112 WDHiGZ oraz 296 WDHiGZ), na czele z komendant-
ką, druhną  phm. Krystyną Mamak i pocztem sztandarowym wzięła 
udział w tych uroczystościach. Należy dodać, że organizator zapewnił 
nam autokar, który zawiózł nas do Legionowa a następnie przywiózł 
do Warszawy. 
 
Po części oficjalnej zwiedzaliśmy muzeum 1 Dywizji Piechoty, opro-
wadzani przez miejscowych przewodników, którzy przekazali nam 
naprawdę dużo ciekawych informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie oglądaliśmy dawną broń i sprzęt wojskowy, jakim dyspono-
wała 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (były to m.in.: słynna 
pepesza, rkm. DP, 82 mm moździerz wz.1937 i 76 mm armata dywizyj-
na wz.1942). Ciekawostkę stanowiła zrekonstruowana radziecka cięża-
rówka GAZ-MM. O wszystkim wyczerpująco informowali nas członko-
wie Grupy Rekonstrukcyjnej „ Kalina Krasnaja” 
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Wielką furorę zrobił czołg Leopard 2A5, z 1 Warszawskiej Brygady Pan-
cernej , który przybył do Legionowa z Wesołej , gdzie na co dzień sta-
cjonuje. Można było go dotknąć  i co najważniejsze wejść do środka. 
Załoga czołgu miała pełne ręce roboty, pokazując i objaśniając wszela-
kie elementy, które interesowały naszych harcerzy. 

 
 
 
 
 

Kolejny punkt legionowskich uroczystości to  przejazd autokarem do 
ratusza i udział w konferencji poświęconej kościuszkowcom 
oraz  książce Bogusława Bębenka i Adama Koseckiego pt.: „1. Dywizja 
Kościuszkowców", poprzedzonej pięknym koncertem w wykonaniu 
orkiestry młodzieżowej „Akord”. Zostaliśmy obdarowani egzemplarza-
mi książki z dedykacją autora. Na koniec spotkania była oczywiście 
wojskowa grochówka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest to pierwsze po latach spotkanie z  kościuszkowcami. Dobrze, że 
nie zawiedliśmy i stawiliśmy się dość licznie na tej uroczystości. Istnieją 
szanse na dalsza współpracę, bowiem zostaliśmy zaproszeni do 
uczestniczenia w dalszych obchodach, które odbywać się będą            
w październiku tego roku. 

hm. Jacek Czajka 
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Część czwarta  

Dzień 11 

Z jakiegoś powodu nie mam zapisanego dnia dziesiątego, ale i tak 
pewnie nikt tego nie zauważył. Teraz zapewne część co bardziej am-
bitnych sprawdzi to, a reszta poczuje chęć sprawdzenia aby zaliczyć 
się do tych ambitnych, chociaż sprawdzenie tego, czy zapisałem dzie-
siąty+ dzień nijak ma się do ambicji. Ale jak to jest ze słowem pisanym, 
prawie wszystko musi być prawdą, bo w końcu jest napisane! Ktoś się 
namęczył, aby to napisać! 9/11 to była robota Busha. Ziemia jest płaska, 
jest na to masa dowodów, jak można w ogóle wierzyć w teorię kulisto-
ści ziemi? Kosmici się z nami kontaktują, ale rząd to przed nami ukry-
wa, aby ograniczyć konkurencję i więcej na tym zarabiać. Hitler            
w zasadzie nie musiał wiedzieć o holocauście. Zabawnym też jest to, 
że ostatnie zdanie wygląda tak, jakby ktoś, kto je wypowiada, wybielał 
Adolfa. To jest takie samo zdanie, jakbym stwierdził "istnieje prawdo-
podobieństwo, że Karolina Kubicka trzyma w szafie zwłoki instrukto-
rów, jak ktoś dostanie po zbiórce namiestnictwa naklejkę niegrzeczne-
go zucha, to musi je wywozić i zakopywać, a do szafy trafia po otrzy-
maniu następnej naklejki". Podobny poziom absurdu, ale jednak zaw-
sze jest szansa, że to prawda. W zasadzie już nigdy nie spojrzę na po-
czciwą Karolinkę w ten sam sposób. 

Wracając do sedna sprawy. Dzień jedenasty. Jak każdy wie, wczoraj 
była olbrzymia burza, w czasie której, w obozie łódzkich harcerzy (ok. 
60 km. od Ocypla) dwie harcerki poniosły tragiczną śmierć z rąk kona-
rów sosen zwyczajnych. W Internecie oczywiście od razu utworzyły 
się trzy fronty – ludzi, którzy współczuli, ludzi, którzy mówili, że współ-
czują, oraz śmieszków, którzy zaczęli masowo wrzucać memy o je-
dzeniu szyszek na harcerskie fanpejdże. Nie mówię nawet o ludziach, 
którzy nawoływali do zamknięcia wszystkich lasów dla ludzi w jedna-
kowych mundurach nawiązujących do przedwojennych organizacji. 
A w dodatku to do dwóch biednych harcerek chcieli wysłać ich druha, 
który jest w końcu odpowiedzialny burzy o mocy trzynastu stopni        
w skali Beauforta[15]. To był skutek społeczny. Skutkiem realnym nato-
miast był brak prądu i wody, ogólnie spartańskie warunki, które oczy-
wiście nijak miały się do najlepszego zgrupowania świata nad Sinową. 
Przynajmniej łazienki były prosto i nie zjeżdżałeś z deski w stronę jezio-
ra, gdy smarowałeś mydłem jedną z nóg. Jest to też dzień, na który 
czekałem od początku praktyk – dzień praktyk u tych lepszych 32   
Julity Przesmyckiej. 

Zaczęło się spokojnie, zwiedziłem miniaturowy plac apelowy ułożony 
z patyczków, zwróciłem dzieciom uwagę na bezczeszczenie flagi            
i zarządziłem alarm ciężki. Po wszystkim niejaka Arleta, zuchna o sła-
wie niemal dorównującej Wiktorowi, pokazała mi swoją hodowlę śli-

Napisane Wieczorkiem, 
czyli kolonia zuchowa oczami praktykanta  

maków. Ślimaków, tych obrzydliwych i dużych. Hodowla nie działała, 
bo ślimaki chciały z niej uciec – widocznie Arleta nie jest dobrą liderką. 
No ale sielanka się skończyła, Arleta musiała opuścić swoją fermę            
i posprzątać pokój. Dzieciaczki standardowo sprzątać nie umiały, ale 
po trzecim domku ode chciało mi się wyrzucać brudnych skarpet zza 
szafy (nie wiem jak się tam dostały) i po prostu mówiłem, co zuchy 
mają poprawić. Wbrew pozorom Arleta, potencjalna laureatka nagro-
dy za najmniejsza ilość działań wykonanych w ciągu życia, posprzątała 
ładnie i nawet nawrzeszczała trochę na koleżanki. Po raz pierwszy od 
jedenastu dni usłyszałem jej głos; żałuję. 

Po sprzątaniu poszliśmy na flagi, było bardzo fajnie. Po drodze wpa-
dłem na taki relatywny rym: Ninka[16] wpadła w błoto i ubrudziła się 
jak świnka. Tak, jestem z niego dumny. Nie mogłem jej pomóc,               
a chciałem, ale byłem bardzo daleko. Flagi polegały na zdobywaniu 
karteczek z balonów, dziwię się, że dzieci przekuwały balony a nie na 
przykład tętnice kolegów. No, może jednak nie są takie złe. W każdym 
razie potem bawiliśmy się w numerologię, że pluton to jakiś numer czy 
na odwrót, że jakiś numer to pluton i ten numer oznacza jakieś uczu-
cie i rzecz. Nie wiem kto by to spamiętał, ale wróżbici muszą z czegoś 
żyć. Prawo popytu i podaży here. Gra była na tyle nudna, że pisałem 
sobie tutaj losowe rzeczy aby się nie nudzić, pozwolę sobie jednak ich 
nie przytaczać. W każdym razie po zakończeniu tej gierki, zuszki po-
grzebały jakiegoś Francisca w śmietniku. Pomyślałem, że nie powinny 
wrzucać ślimaków albo jaszczurek do śmietnika bo to niemiłe, ale na 
szczęście to było jajko na twardo. 

Po pogrzebie zuchy biegały do numerków z poprzedniej gry. Gra była 
wymagająca fizycznie, ale ostatecznie nic nie dała. Nie wiem po co 
dzieciaczki uczą się numerologii, ja myślałem że uniwersum Harrego 
Pottera jest ciekawe, ale chyba zweryfikuję to na nowo. Po tej grze 
graliśmy w kelnera, którego byłem mistrzem, tak samo jak Palcy            
w Pralce, wystarczyło znaleźć sobie słowo które powtarzam co chwilę   
i jestem ustawiony. 

Miałem po coś pobiec, więc pobiegłem i po drodze spotkałem Kingę. 
Porozmawialiśmy trochę, coś tam popytała o zuchy. Mam napisane, że 
uznaje mnie za kłamcę, nie wiem czemu ale skoro tak napisałem, to 
znaczy, że wynikło to z naszej wymiany zdań. 

Po wszystkich tych wcale nie ruchowych ćwiczeniach wybraliśmy się 
na quidicha (czarodziejski sport uprawiany na miotłach – przypis re-
daktora). Byłem superowym sędzią, darłem buzię jak w podstawówce 
podczas gry w gałę. Dawno nie czułem się tak dobrze, byłem niczym 
połączenie Szpakowskiego i Kostyry, niczym najsłynniejszy komenta-
tor sportowy świata, widownia spijała moje słowa niby drogocenny 
nektar. A potem, gdy już skończył się quidich, dzieci zorganizowały 
szpital dla kamieni. Pomyślałby kto, ja byłem przekonany że byle cho-
roba ich nie rozłoży, takie są twarde. Dzieci uświadomiły mi, że się 
mylę, bo kamienie są mięciutkie, ale twardnieją, gdy je dotykamy. Jest 
jeszcze kilka takich rzeczy na świecie ale kamieni bym do tego nie 
zaliczył (Gdy redagowałem ten tekst zauważyłem tutaj pewien pod-
tekst, więc teraz wyjaśnię, że chodzi mi o ciecze nienewtonowskie, 
uczucia oraz teksty kultury, w sensie że jak mamy jakąś piosenkę, na 
przykład, to dopóki nie zastanawiamy się nad przekazem, jest napraw-
dę fajna. Ale gdy ją przeanalizujemy, staje się tylko tekstem kultury 
służącym do wpisania do rozprawki – przypis autora) 

Poszliśmy nad jeziorko. Było bardzo fajnie, aż z nudów znalazłem so-
bie haczyk, kawałek żyłki, patyk i robaka. Założyłem się z Niną czy tam 
Kają, już nie pamiętam, że złowię taaakieeego okonia. Złowiłem. Piątki 
nie dostałem. No ale co sobie nałowiłem to moje. Zostawiłem sidła 
(porobiłem kolejne haczyki ze szpilek) na całą noc, rano odebrałem 
dwanaście świeżych ryb. Ale jeszcze wczoraj, bo o tym dniu mówimy, 
zaproponowałem Karolinie i Kindze, że wrzucę je do akwarium jako 
wymiana już nieobecnych rybek, które prawdopodobnie złowili Wik-
tor razem z Karolem[17]. Nie było to trudne, bo tamte zdechły z powo-
du braku prądu. 
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Na koniec moich praktyk kazałem dwóm zuchenkom z 32 zrobić peł-
ny wykaz tego, co mają na mundurze i z czym to kojarzą i dlaczego to 
jest bardzo ważnie i nie powinniśmy tego rzucać pod łóżka, co nie? 
Bardzo kara mi się spodobała, bo zajmowała dużo czasu i jakoś do 
dzieciaczków przemówiła, bo potem nie rzucały już tego na podłogę. 

W tym momencie przestaję pisać zeszyt praktykanta, gdyż nie miałem 
do tego siły woli, gdyż uznałem, że Kinga tego i tak nie czyta i w sumie 
piszę to dla siebie. Ale na pewno w przyszłe wakacje napiszę zeszyt 
obozowicza oraz zeszyt pełnoprawnej kadry kolonijnej. Do zobaczenia 
we wrześniu. 

Czuj, czuj, czuwaj! 
Koniec! 
 
Przypisy:   
[15] W skali Beauforta mamy 12 stopni. 
[16] Ninka – Janina Lekki. Nie znam stopnia, ale dałbym jej harcmi-
strza, tak na oko. 
[17] Karol – zuch od druhny. Jeżeli ktoś go obraża to jest mi bardzo 
smutno, bo go uwielbiam. 
 

ćwik Piotr Wieczorek 
przyboczny 160 WGZ Wolni Ciutludzie 

Świat okiem Kamienia 

Pajacowanie jest fajne 

Troszeczkę zanika u nas kultura żartu i harcerskiego dowcipu. W na-
szym języku powstał nawet związek frazeologiczny: harcerski dowcip, 
oznaczający psikusy, żarciki. Zazwyczaj sią to takie żarty, które wyma-
gają wcześniejszego zaplanowania, przygotowania, jak znane z ko-
miksów wiadro z wodą nad drzwiami. Ich ogromnym plusem jest, że 
wymagają odrobiny wyobraźni, współpracy, konspiracji, czyli general-
nie mówiąc - myślenia. Wszak pierwszym żartownisiem skautingu był 
przecież sam B-P – można o tym poczytać w książce „Wilk, który nigdy 
nie śpi”. 
 
Dlaczego więc my – pokorni naśladownicy naszego mistrza i nauczy-
ciela - bywamy często zbyt poważni, pompatyczni? Nie mówię, że 
zawsze, ale w pracy z dzieciakami można pozwolić sobie na mądry luz. 
Dlaczego mądry? A ponieważ robiąc dowcip należy pamiętać złotą 
zasadę. Żart jest żartem tylko wtedy, gdy śmieją się dwie strony lub gdy 
wzajemnie szanują reguły psikusów, a żart nie wystawia nikogo na 
pośmiewisko. Czyli na przykład wyśmianie harcerza na apelu obozu za 
to, że zasnął na warcie, będzie obrzydliwe. Ale zrobienie tego, co kadra 
pewnego środowiska – nawet śmieszne. Otóż stawali oni nad śpiącym 
wartownikiem z założonymi na głowę kapturami i zapalonymi świecz-
kami w rękach, powtarzając od szeptu, po coraz głośniejszy ton zda-
nie: - Warta nigdy nie śpi. - I tak, aż do zbudzenia się wartownika. Spra-
wa zostawała potem między nimi, harcerz nie miał za to przykrości, ale 
wolał już nigdy nie być obudzony w ten sposób. 
 
Moim osobistym zdaniem dobry harcerski dowcip jest tym śmieszniej-
szy, im bardziej się przy nim napracowano. Parę lat temu w czasie 
maratonu przestawiliśmy jeden z namiotów w zgrupowaniu tuż przed 
namiotem komendanta. Ten wstał o poranku, wyszedł z namiotu pro-
sto do namiotu. Innym razem pewien zastęp w moim obozie nie 
utrzymywał porządku. Znudziło się nam ciągłe robienie pilotów i zde-
cydowaliśmy się na co innego. Za karę przestawiliśmy ich namiot je-
den metr od poprzedniego miejsca, ale zgodnie z zasadą „rozstawmy 
go tak dobrze, by bardziej opłacało im się przestawić pionierkę”. Były 
też zaklejone tojki, podkradanie menażek w nocy, chowanie butów 
koledze, polewanie ich herbatą na pobudkę i inne szczeniackie zaba-
wy. Jednak chyba najlepszą przygodą była moja pierwsza kwaterka. 
Mieliśmy tam plastikowe krzesełka na których siedząc spożywaliśmy 
obiady. Pech chciał, że było ich o dwa mniej niż uczestników wyjazdu, 
więc każda zbiórka na obiad była wyścigiem po krzesła. Gdy w trakcie 
posiłku ktoś zapomniał się i podniósł siedzenie 10 cm sięgając po sol-
niczkę, krzesło natychmiast znikało, a nieszczęśnik upadał na ziemię. 
Jednak nikt nigdy nie powiedział: - Ej, to głupie i chamskie. - Przez cały 
tydzień kradliśmy sobie krzesła i lądowaliśmy na ziemi. 
 
Wytworzenie w drużynie pozytywnej atmosfery, umożliwiającej wza-
jemne psikusy, wzmocni ją. Harcerze integrują się w ten sposób, a co 
więcej - rozwijają swoją kreatywność, pomysłowość, współpracę            
i komunikację. Same plusy. Dobry dowcip może być też „karą” za jakieś 
przewinienie. I czuwajcie, gdyż wasi harcerze mogą wtedy zrobić psi-
kus wam. Pamiętajcie jednak, że nigdy, ale to przenigdy żart nie może 
nikogo obrazić, upodlić. Jeżeli nie czujecie się pewnie – nie róbcie 
tego. Żart należy też robić tylko i wyłącznie kolegom czy harcerzom, 
których dobrze znacie i wiecie, że ich to nie urazi. 

 
Wasz namiestnik 

Staś Matysiak 



 

 

Nr 19  Styczeń 2016 

Praski Świerszcz Nr 44 Czerwiec 2018  

Strona  12 

Polecamy również książkę pt. „Pionierka Harcerska” (wyd. Poczta Har-
cerska Szczecin II), autorstwa druha harcmistrza Wiesława Gardasa.   
Książka stanowi podręcznik do budowy pionierki obozowej. Skorzy-
stać z niej mogą zarówno harcerze urządzający swój namiot, zastęp 
lub drużyna na biwaku i obozie harcerskim, jak i zespół kwatermi-
strzowski przygotowujący wszelkie urządzenia obozowe. 

 
Redakcja „Praskiego  Świerszcza” 

Źródło: 
strona internetowa https://www.google.pl 

Harcerska Pionierka Obozowa  

Zbliżają się wakacje a z nimi wyjazdy na obozy, biwaki itp. Prezentuje-
my kilka zdjęć internetowych dotyczących pionierki obozowej. Może 
coś  was zainteresuje? Może podsuniemy jakiś pomysł? 
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Sztandary Hufca (21)  

1. DANE HISTORYCZNE 

Sztandar został poświęcony w połowie sierpnia 1983 roku, podczas 
trwania obozu letniego szczepu, w miejscowości Nawiady, nad jezio-
rem Gant na Mazurach. 
 
Fundatorem sztandaru było Koło Przyjaciół Szczepu 
 
Sztandar jest jedną z wizytówek szczepu 22 WDH. Bierze udział             
w ważnych uroczystościach i obozach szczepu. 
 
2. DANE TECHNICZNE 

Płat Sztandaru jest  kwadratowy, obszyty z trzech stron złotymi       
frędzlami. 
 
Drzewiec – olchowy, nabitych na niego jest 187 gwoździ z nazwiskami 
osób i organizacjami będącymi fundatorami Sztandaru. Obecnie do 
drzewca przywiązywana jest biało-czerwona szarfa z napisem 
“Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej”. Jest to oznaka przynależności 
Szczepu do tej organizacji, gdyż na Sztandarze wyhaftowany jest stary 
napis “Związek Harcerstwa Polskiego”. 
 
Głowica Sztandaru – osadzona jest na drzewcu, ma formę lilii harcer-
skiej. W podstawie znajduje się puszka. Zawiera ona ziemię z Majdan-
ka, kopie listów Kazimierza Skorupki z Pawiaka oraz głownię Watry        
z ogniska obozowego z roku 1983. Na puszcze numer 22. Głowicę         
i drzewce wykonali Antoni Beer i Jan Jasieniecki. Głowica nie jest    
odrębną częścią. 

 
Treść na sztandarze: 
 
Strona prawa: 
Orzeł haftowany srebrem na czerwonym tle, korona, dziób i szpony 
złote. Orzeł okolony złocistym wieńcem laurowym. W białych naro-
żach daty, okolone złocistymi wieńcami laurowymi, symbolizujące 
historię Szczepu: 

22 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich  „Watra” 

im. Kazimierza Skorupki 

 

Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe 

1915 – Stefan Mikołajewski zakłada pierwszą drużynę harcerską na 
Grochowie. 
1920 (15.XII) – Kazimierz Skorupka odradza drużynę po wojnie o grani-
ce Polski. 
1944 (23.X) – Andrzej Kieruzalski odradza drużynę po II wojnie świato-
wej. 
1957 (3.II) Jerzy Przyjemski odradza drużynę po reaktywowaniu ZHP. 
 
Strona lewa: 
Krzyż harcerski haftowany srebrem na tle barw szczepu: zielony krzyż 
kawalerski i żółte naroża. Lilijka, krąg, i wieńce na krzyżu złociste. Na 
zielonych ramionach napis „Związek Harcerstwa Polskiego 22 Szczep 
Watra im. Kazimierza Skorupki Warszawa Grochów”. W narożach zie-
lone tarcze z symbolami graficznymi Szarych Szeregów: “Koniczynka” 
– symbol Organizacji Harcerek, “Związku Koniczyn”,  “GS” – symbol 
“Grup Szturmowych”, “BS” – symbol “Bojowych Szkół”, “Z” – Symbol 
Zawiszy. 

 
3. UŻYTKOWANIE 

Sztandar jest używany. 
Przechowywany w harcówce szczepu. 
 
 

hm. Jacek Czajka  
Zespół Historyczny Hufca 
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Kącik Kulinarny  

Sernik czekoladowy –  

prosto z 16. odcinka ZHP, Dobry Wieczór!  
 
Proste, niesamowite ciasto czekoladowe, możliwe do przegotowania 
w 40 minut i to bez pieczenia. Wystarczy ziemianka, odrobina             
siły i szczypta harcerskiej radości i wizyta w obozowym                      
magazynie żywieniowym. 
 
Wszystkie potrzebne składniki na: 
 
Ciasteczkowy spód: 
• 200 g herbatników 

• 4 łyżki masła 
 
Nadzienie (masę serowo-czekoladową): 
• 1 kg śmietankowego sera sernikowego (uprzednio zmielonego) 

• 500 g gorzkiej czekolady 
 
Polewę i ozdobę: 
• 200 g gorzkiej czekolady 

• 500 g świeżych truskawek/malin 
 
Sposób przygotowania: 
Przygotuj średnią tortownicę. Spód wyłóż papierem do pieczenia. Her-
batniki pokrusz na jak najmniejsze kawałki – możesz do tego użyć np. 
tłuczka do ziemniaków (pamiętaj: wcześniej włóż opakowanie herbat-
ników do czystej EKO torby, by ciastka nie rozprysły po całej kuchni). 
Masło rozpuść. Połącz składniki w misce i wyłóż je na przygotowaną 
blachę. Tak przygotowany spód wstaw w ziemne. 
 
Bierzemy się za ciasto. Czekoladę pokrusz lub zetrzyj na tarce, całość 
umieść w misce. Do większej miski wlej gorącą wodę. Czekoladę 
umieść w kąpieli wodnej i rozpuść, gdy czekolada będzie już płynna 
przeżuł do niej ser i wymieszaj. Tak przygotowaną masę przelej do 
tortownicy i wstaw do ziemianki. 
 
Polewa – nic trudnego, roztopiona czekolada wylana na przygotowa-
ny sernik. Wszystko udekoruj świeżymi owocami i przechowuj w zie-
miance przez ok 60 min – aż sernik zesztywnieje. 
 

Druhny i Druhowie, SMACZNEGO! 
 
 
Jeśli chcesz zobaczyć więcej odsyłam Cię do odcinków ZHP, Dobry 
Wieczór! – www.youtube.pl/zhp360. 
 

pwd. Katarzyna Mamak H.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Nr 19  Styczeń 2016 

Strona  15 

Praski Świerszcz Nr 44 Czerwiec 2018  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Samochwała 
Samochwała w kącie stała 
I wciąż tak opowiadała: 
Zdolna jestem niesłychanie, 
Najpiękniejsze mam ubranie, 
Moja buzia tryska zdrowiem, 
Jak coś powiem, to już powiem, 
Jak odpowiem, to roztropnie, 
W szkole mam najlepsze stopnie, 
Śpiewam lepiej niż w operze, 
Świetnie jeżdżę na rowerze, 
Znakomicie muchy łapię, 
Wiem, gdzie Wisła jest na mapie, 
Jestem mądra, jestem zgrabna, 
Wiotka, słodka i powadna, 
A w dodatku, daję słowo, 
Mam rodzinę wyjątkową: 
Tato mój do pieca sięga, 
Moja mama - taka tęga 
Moja siostra - taka mała, 
A ja jestem - samochwała!" 
 

Przyjście lata 
I cóż powiecie na to, 
Że już się zbliża lato? 
Kret skrzywił się ponuro: 
- Przyjedzie pewnie furą. 
Jeż się najeżył srodze: 
- Raczej na hulajnodze. 
Wąż syknął: - Ja nie wierzę. 
Przyjedzie na rowerze. 
Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym. 
Przyleci samolotem. 
- Skąd znowu - rzekła sroka - 
Nie spuszczam z niego oka 
I w zeszłym roku, w maju, 
Widziałam je w tramwaju. 
- Nieprawda! Lato zwykle 
Przyjeżdża motocyklem! 
- A ja wam to dowiodę, 
Że właśnie samochodem. 
- Nieprawda, bo w karecie! 
- W karecie? Cóż pan plecie? 
- Oświadczyć mogę krótko, 
Przypłynie własną łódką. 
A lato przyszło pieszo - 
Już łąki nim się cieszą 
I stoją całe w kwiatach 
Na powitanie lata. 
 
 
 
Śledź po obiedzie 
Bardzo w kuchni gniewały się śledzie, 
Że nikt nie chce ich jeść po obiedzie, 
Tak jak gdyby istniały powody, 
Wyżej cenić owoce lub lody. 
 
Przed obiadem dobry jest śledź, 
A po obiedzie - cicho siedź! 
 
Kucharzowi zrobiło się przykro: 
Taki śledzik, czy z mleczkiem, czy z ikrą, 
Przed obiadem to przysmak nie lada, 
Lecz na deser się śledzi nie jada. 
 
Przed obiadem dobry jest śledź, 
A po obiedzie - cicho siedź! 
 
Na to śledzie: "To pan niech się biedzi, 
Niech ukręci pan lody ze śledzi, 
Bo nie w smak nam są takie zwyczaje, 
Że się śledzi na deser nie daje. 
 
Przed obiadem dobry jest śledź, 
A po obiedzie - cicho siedź?" 
 
Kucharz słuchał milczący i blady, 
Tegoż dnia jeszcze odszedł z posady, 
Nawet nie chciał zgotować kolacji, 
Bo, doprawdy, czyż śledź nie ma racji? 
 
Przed obiadem dobry jest śledź, 
A po obiedzie - cicho siedź! 
 
 
 

Żółwie i krokodyle 
Mieszkają wspólnie nad Nilem, 
Ale przy tym, najwyraźniej, 
Są ze sobą w nieprzyjaźni, 
Bo krokodyl nie myśląc żyje znakomicie, 
A każdy żółw - to myśliciel. 
 
Myślały tedy żółwie lat co najmniej dwie-
ście, 
No i wymyśliły wreszcie 
Najmądrzejsze z żółwich dzieł: 
Nową pisownię 
Polegającą dosłownie 
Na tym, że gdzie nie trzeba, tam pisze się 
"eł." 
Odtąd każdy mądry żółw 
Zamiast "rów", napisze "rółw", 
"Zdrowa" u nich będzie - "zdrołwa", 
"Krowa" u nich będzie - "krołwa", 
"Cena" żółw napisze - "cełna", 
Tak jak my piszemy - "wełna", 
Do swych dzieci mówią żółwie: 
"Ja ci mółwię, włóż obułwie!" 
 
Zmian tych zaszło nie wiem ile, 
Lecz gdy przyszły krokodyle 
I ujrzały żółwie "eł-y" 
Przekręconych różnych słów, 
Najzwyczajniej "eł" połknęły 
I nie piszą "żółw", lecz "żów." 
 
 
Czy to prawda? 
Źle się w oliwie poczuły szprotki. 
Cukier się martwił, że jest za słodki, 
Czapla wzdychała: "Mam grube nogi", 
Mól na suficie szukał podłogi. 
Kreda się gryzła, że taka biała, 
Krowa nad własnym mlekiem biadała, 
Sól uważała, że jest nie słona, 
Wąż biegł i wołał: "Nie mam ogona!" 
Atrament płakał, że jest w żałobie, 
Zegar rzekł stojąc: "Pójdę już sobie", 
Ślimak zapewniał, że nie jest brzydki, 
Woda jęknęła: "Zmokłam do nitki". 
Wierzba zdębiała. Dąb się zaperzył. 
Jeż się okocił, a kot najeżył. 
 
Na wyspach Bergamutach 
Na wyspach Bergamutach 
Podobno jest kot w butach, 
Widziano także osła, 
Którego mrówka niosła, 
Jest kura samograjka 
Znosząca złote jajka, 
Na dębach rosną jabłka 
W gronostajowych czapkach, 
Jest i wieloryb stary, 
Co nosi okulary, 
Uczone są łosowie 
W pomidorowym sosie 
I tresowane szczury 
Na szczycie szklanej góry, 
Jest słoń z trąbami dwiema 
I tylko... wysp tych nie ma 

Kącik Poezji 
 

Jan Brzechwa (1898-1966)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Brzechwa właściwie Jan Wiktor 
Lesman, ps. Szer-Szeń, Inspicjent, 
Brzeszczot. 
 
Urodzony 15 sierpnia 1898 roku w Żme-
rynce. Polski poeta pochodzenia ży-
dowskiego, autor wielu znanych wier-
szy i bajek przeznaczonych dla dzieci, 
satyrycznych tekstów dla dorosłych, 
tłumacz literatury rosyjskiej. 
 
Z zawodu adwokat. Był radcą prawnym. 
W latach 1924-1939, radcą ZAIKS-u a po 
II wojnie światowej  radcą w Spółdzielni 
Wydawniczej Czytelnik. 
 
Był kuzynem poety Bolesława Leśmiana, 
który to wymyślił mu pseudonim arty-
styczny - Brzechwa. 
 
Zmarł 2 lipca 1966 roku w Warszawie. 
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- hm. Róża Karwecka 
- hm. Adam Czetwertyński 
- hm. Stanisław Matysiak 
- phm. Jan Korkosz 
- pwd. Marta Czajka 
- ćwik Kacper Walczak 
 

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

Co nas czeka w najbliższym czasie? 


