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Trzydzieści dni

W ciągu ostatnich trzydziestu dni miało miejsce w naszym hufcu bardzo wiele wydarzeń. Były one radosne i optymistyczne, były też 
smutne i bolesne. 

13 października cały nasz hufiec radośnie przeżywał ślub naszej wspaniałej pary harcmistrzowskiej – Kingi i Stasia. Kościół na Kamionku 
pełen zaproszonych gości, podniosła atmosfera, uśmiechy na twarzach. To wszystko sprawiło, że chwile te na zawsze zagościły w mojej 
pamięci. 

Przy okazji jeszcze raz życzę Młodej Parze zdrowia i miłości na nowej drodze życia. Takie same życzenia kieruję również do Ewy, długoletniej 
harcerki, zastępowej, przybocznej z mojego szczepu 288 WDHiGZ, która dwa tygodnie później zawarła związek małżeński w kościele na 
placu Szembeka.

Wydarzeniem wesołym 20 października było niewątpliwie zuchowe Święto Pieczonego Ziemniaka. Ponad 70 zuchów wspaniale się bawiło 
w Parku Skaryszewskim, dopisał im humor i piękna pogoda. 
Tydzień później odbył się 15 Jubileuszowy Rajd Młodego Kościuszkowca. Wydarzenie turystyczno-krajoznawcze o zabarwieniu 
patriotycznym. 70 harcerek i harcerzy z większości środowisk hufca uczciło bohatera naszego hufca, pokonując trasę rajdu i odwiedzając 
miejsca związane głównie z walkami kościuszkowców. 
Obie te imprezy przeżyłem w sposób szczególny, ponieważ pierwszy rajd współorganizowała moja córka Marta, drugi zaś mój syn Marcin.

Równolegle z powyższymi działaniami trwała wyprowadzka z siedziby hufca na Wale Miedzeszyńskim. Hufiec niebawem  ma otrzymać 
nową siedzibę na Gocławiu przy ulicy Samolotowej. Póki co, kluczy jeszcze nie dostaliśmy, tak więc z mieszanymi uczuciami cały sprzęt 
hufca, meble, dokumenty, pamiątki itp. rzeczy  musieliśmy tymczasowo ulokować w prywatnych obiektach.

Kolejne wydarzenia, czyli Święto Zmarłych i dzień zaduszny, to chwile zadumy. Pomimo  nadziei na życie wieczne należą do smutnych 
przeżyć. Jednak  najbardziej bolesne chwile przeżywaliśmy kilka dni wcześniej, ponieważ 29 października zmarł nasz Honorowy Komendant 
Hufca, harcmistrz Stefan Romanowski. Pożegnaliśmy Go godnie i po harcersku. 

W międzyczasie ja zaliczyłem krótki pobyt w szpitalu, odbyły się wybory samorządowe oraz  liczne gry miejskie z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości (m.in. zorganizowane przez zespół programowy hufca oraz szczepy 32, 211 i 288 WDHiGZ).

I po co ja o tym wszystkim pisze? Chyba po to, aby uzmysłowić sobie i innym, że my harcerze w krótkim czasie (tytułowe trzydzieści dni) 
w różnych sytuacjach, jakże nieraz bardzo skrajnych, potrafimy się zmobilizować i stanąć na wysokości zadania. To jest jedna z naszych 
harcerskich cech, z której możemy być dumni.

hm. Jacek Czajka 
                                                                                                          redaktor naczelny 
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Ostatnie pożegnanie 
Druha Harcmistrza 

Stefana Romanowskiego

100 lat temu, na początku listopada 1918 roku, na zjeździe 
zjednoczeniowym w Lublinie  powstał Związek Harcerstwa 
Polskiego. 76 lat temu w 1942 roku  w Warszawie  14 letni    Stefan 
Romanowski wstąpił  do Szarych Szeregów,  bo pod takim 
kryptonimem konspiracyjnym działał  Związek Harcerstwa Polskiego 
podczas    II wojny światowej.  Tak rozpoczęła się harcerska  przygoda 
która zakończyła się 29 października 2018 roku.  W stuletniej 
historii polskiego harcerstwa  76 lat to  historia życia i  służby druha  
harcmistrza Stefana Romanowskiego, naszego Komendanta.   
Harcerstwo  było częścią jego życia…

Druhu Komendancie,
po całej Polsce rozeszły się wici, że odszedłeś na wieczną wartę,  więc 
przybyliśmy ze wszystkich świata stron żeby podziękować Bogu za 
Twoje życie,  za to,  że pozwolił nam być jego częścią i prosić  Go, 
aby przyjął Cię do Swojego Kręgu Rady.  Ale jesteśmy  tutaj z jeszcze 
jednego powodu ,  przyszliśmy dać świadectwo  o Tobie -  kim byłeś  
dla nas….  Byłeś naszym Komendantem. Tobie śpiewaliśmy „ tyś 
nam wodzem w  życia znój” , uczyłeś nas harcerstwa, a  harcerstwo 
to przecież sposób na życie, uczyłeś nas więc życia i stałeś się 
naszym nauczycielem  -  jesteśmy Twoimi Druhu wychowankami 
i jesteśmy z tego dumni…… W siermiężnych latach 60-tych,  w  
czasach szarego peerelu, w  latach niedoboru i kartek ,  w ponurym 
czasie  stanu wojennego, otworzyłeś  nam  świat przygody . To 
dzięki Tobie mamy kolorowe wspomnienia zielonych lat ; harcerski  
pociąg w Bory Tucholskie, strach pierwszej nocnej warty i buty 
całkiem  przemoczone, romantyzm palonych wieczorem ognisk 
, porywy pierwszej  harcerskiej miłości   i dumę z  pierwszego 
miejsca w Chorągwi Stołecznej za wyniki akcji letniej.   To dzięki 
Tobie nauczyliśmy się rozpoznawać markę samochodu  jadącego 
przez las  do harcerskiego obozu, czy była to szara syrenka, biały fiat  
czy czerwona łada…Druhu, „ ile razem dróg przebytych, ile ścieżek 
przedeptanych”, ile zbiórek, „ile ognisk wypalonych  aż po brzask”, ”ile 
w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień , wspólnych dążeń”…
.”wspomnienia spać nie dają i po głowie się tułają”.  Stworzyłeś  
największy w Polsce Hufiec Harcerski , zbudowałeś Słoneczną 
Republikę w Ocyplu w Borach Tucholskich, jesteś autorem wielu 
opracowań historycznych i programowo-metodycznych, masz 
mnóstwo orderów i odznaczeń ale to nie miałoby żadnego 
znaczenia, nic nie było by warte gdybyś nie miał naszych serc. …  
dzisiaj ofiarujemy Ci naszą pamięć….  Komendant, pierwsza miłość 
wielu  instruktorek i pierwszy bohater  młodych instruktorów.  
Znałeś Komendancie każdego z nas.  Każdy z nas miał z Tobą swoją 
prywatną relację i każdy ma swoje prywatne z Tobą wspomnienia ale 
wszystkie jakże podobne - to wspomnienia spowodowały, że  byłem 
wczoraj u fryzjera. Każdy z nas  coś Tobie zawdzięcza, jedni pracę , 

drudzy wykształcenie albo mieszkanie, wielu wsparcie i  pomocną 
dłoń bo interesowałeś się naszym życiem nie tylko harcerskim.                                                                                                                                      

Byliśmy  dumni, że masz dla nas  czas, traktujesz poważnie, 
słuchasz  uważnie i  pozwalasz nam się  czuć Twoim partnerami. 
Na zbiórkach i odprawach w  dyskusjach  ciągnących  się do późnej 
nocy a mimo to nigdy nie dokończonych,  tłumaczyłeś,  wyjaśniałeś, 
przekonywałeś   i mimo, że  przychodził czas że rozkazywałeś 
i wymagałeś posłuszeństwa, to  starałeś się nas zrozumieć. Stawiałeś 
cele i przydzielałeś zadania z których zawsze nas rozliczałeś. Byłeś 
wymagający, ale  umiałeś motywować, wyjaśniać i zachęcać, 
pamiętamy Twoje  klepnięcie w plecy i krótkie „poradzisz sobie” 
- wierzyłeś w nas.  Młodość wielu z nas to trudne czasy stanu 
wojennego  a że  przywilejem młodości jest buntować się  i walczyć 
o to, żeby choć trochę świat poprawić... to wielu z nas korzystało 
z tego przywileju .” Nieraz w trakcie tej zabawy, świeży na łbie zabolał 
guz ” a Ty musiałeś się przed ówczesnymi władzami gęsto za nas 
tłumaczyć – za mnie też.  Zawsze jednak nas broniłeś i nikogo nie 
pozwoliłeś skrzywdzić , później  w cztery oczy nie raz dostawaliśmy 
od Ciebie za swoje – gdy już nie mogłeś tolerować -  karałeś, ale 
byłeś sprawiedliwy i potrafiłeś wybaczać.  Nie można było być 
wobec  Ciebie obojętnym, albo się Ciebie lubiło albo nie,  ale zawsze  
szanowało. 

Jesteśmy smutni bo wiemy że coś się skończyło w naszym życiu,  że 
Ciebie  w nim nie będzie. To jest chwila   w której  czas się zatrzymał 
,  zapadła cisza i wszystko wokół zamarło, stoimy   w zatrzymany 
w biegu kadrze  ale kiedy podniesiemy  głowy  to   poczujemy  na 
twarzach  podmuch wiatru. To wieje wiatr  historii a na naszych 
oczach, tu na cmentarzu, na warszawskim Bródnie rodzi się legenda. 
Będzie ona opowiadana, przy obozowych ogniskach,  gdzieś na 
biwakach,  będzie wędrowała  na   szlaku harcerskiej przygody,  
przez pola lasy i łąki , przeglądała się w wieżach miast i  łunach 
świateł … Druhu Komendancie Jesteś Legendą…….  Miałeś Druhu 
Komendancie poza harcerstwem   swoje zawodowe życie  i swoje 
prywatne hobby,  byłeś  Naczelnym Dyrektorem Stołecznego 
Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej   
i  zbierałeś znaczki pocztowe. Korespondowałeś  z całym światem a ja  
tę korespondencję tłumaczyłem. Dzięki temu  poznałem Cię bliżej 
i  w końcu się z Tobą zaprzyjaźniłem,  pamiętam listy z Hondurasu 
i Nowej Zelandii,  z Chin i Argentyny.  W trakcie tej kilkuletniej  przygody 
filatelistycznej zmieniły się nasze relacje i  mimo że stałeś się dla mnie 
niezwykle  bliską osobą zawsze mówiłem do Ciebie  Komendancie.                                                                                                                              
Ostatnie lata chorowałeś a ostatnie tygodnie   bardzo  cierpiałeś, 
Twoją codziennością stało się pogotowie i szpital a  Ela i Jola pełniły  
najważniejszą harcerską służbę  w swoim życiu – opiekowały się 
Komendantem.

A teraz,  jako przyjaciel  chcę powiedzieć  za Ciebie,  bo wiem, że 
chciałeś a nie zdążyłeś, chcę powiedzieć;

Gdy wybije                                                                                                                                            
godzina mojej śmierci                                                                                                                                   
nie płaczcie nad moją trumną                                                                                                                 
tu mnie nie ma                                                                                                                                           
ale jestem                                                                                                                                           
w waszych wspomnieniach                                                                                                                     
w każdym spotkaniu,                                                                                                                                
w każdym uścisku dłoni.                                                                                                                             
Jestem w waszych sercach                                                                                                                        
a wy w moim                                                                                                                                             
nie płaczcie nad moją trumną                                                                                                                
tu mnie nie ma                                                                                                                                            
jestem w niebiańskiej krainie                                                                                                                          
i uwierzcie mi                                                                                                                                               
kiedyś znowu się spotkamy.
Amen!

Harcmistrz Andrzej Banasik                                                                                                                           
Cmentarz Bródnowski  Warszawa  7. 11. 2018



Strona 4

Praski Świerszcz Nr 47 Listopad 2018

Czy zwracając uwagę innym na ich niewłaściwe działanie 
zastanawiamy się nad własnym postępowaniem? Mnie też wiele 
razy zdarzało się robić cos na skróty niezgodnie z zasadami czy 
wbrew przepisom. Ale za każdym razem myślałem, jakie to będzie 
miało konsekwencje, czy nikt z tego powodu nie ucierpi i czy nie 
wpłynie to negatywnie na obraz naszej organizacji.  A wydaje mi 
się, że są jeszcze osoby, które nie zawsze o tym myślą. Owszem, 
łamiąc zasady często myślimy o tym, żeby zrobić coś szybciej, żeby 
innym dzięki temu było łatwiej itp. Wydaje mi się, że granica jest 
tutaj dość cienka. Przy sprawach drobnych wewnętrznych i mało 
znaczących nikt tak naprawdę nie poczuje różnicy, czy coś zostało 
zrobione tak czy inaczej. Ale przy sprawach większego kalibru 
nie jest to już takie proste. Trzeba wtedy zawsze najpierw myśleć 
o organizacji a później o sobie. Mamy w ZHP wiele przepisów 
wziętych z kosmosu - nieżyciowych i niedostosowanych do 
naszego codziennego działania. Zanim jednak uznamy, że ten 
przepis jest beznadziejny i postanowimy go obejść, postarajmy 
się go bardzo dokładnie przeanalizować. Przeczytajmy kilka razy, 
skonsultujmy się z kimś, wtedy może okazać się, że spojrzymy 
na niego inaczej. Ale może się też okazać odwrotnie, że jednak 
zrobimy po swojemu. Nie chcę w tym felietonie namawiać do 
łamania zasad, nie chcę mówić, jak powinno się postępować. 
Wyrażam tylko swoje zdanie i chcę zwrócić uwagę na to, żeby 
zawsze pomyśleć, jakie konsekwencje przyniesie nasze działanie. 
Imperatyw kategoryczny, który wymyślił filozof Immanuel Kant 
wcale nie wpływa na człowieka pozytywnie.  Ludzie nie lubią, jak 
się im coś nakazuje, lubimy mieć wybór i lubimy, gdy wszystko, 
co robimy, zależy od nas i w pełni to kontrolujemy. O wiele 
bardziej wskazany jest imperatyw warunkowy, w którym działamy 
stosownie do okoliczności. 

Ważna jest umiejętność pójścia na kompromis. Zrozumienia, 
że ktoś po coś te zasady wymyślił i nawet jeśli się z nimi nie 
zgadzamy, to jednak według nich działamy. Wiem, że to trudne 
i wielokrotnie mi też nie udaje się tego kompromisu osiągnąć, 
ale zawsze staram się to robić. Uważam, że osoby pilnujące 
przestrzegania zasad są potrzebne i często stanowią one jedyną 
przeszkodę przed moralnym upadkiem. Właśnie dlatego druhny 
instruktorzy i druhny instruktorki zastanówmy się, czy lepiej nam 
żyć z zasadami, które nieraz ograniczają naszą wolność i wsadzają 
nas w pewnego rodzaju klatkę. Czy jednak lepiej żyć bez nich, ale 
w pełni kontrolować, co robimy i mieć wrażenie, że to zależy tylko 
od nas. 

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu  160 WDHiGZ

Od redaktora
Autor pomimo, że zauważa zło, które wypływa z  łamania  przepisów, to 
jednak  w niektórych sytuacjach, to akceptuje. Taka postawa,  promuje 
w ten sposób sensowne ich obchodzenie, szukając “złotego środka” w nie-
przestrzeganiu prawa. Jest to niedopuszczalne nie tylko w harcerstwie.
J.Cz.

Heblowanie

Zasady są po to, żeby je łamać

Tytułowe powiedzenie znane jest od wieków. Używane 
w piosenkach i innych tekstach, zakorzenione w naszym kraju.  
Wiadomo, że każdy powinien żyć zgodnie z zasadami po to 
przyjmuje się jakieś normy i zasady postępowania, żeby  się 
do nich stosować. Szczególnie mocny nacisk kładzie się na to  
w różnych organizacjach. 

Nie inaczej jest w ZHP. Wszystkie nasze działania są opisane, 
wiemy, jak należy postępować, mamy przepisy, znamy zasady. 
Ale czy na pewno?? Zauważyłem w naszym hufcu, że zaczęliśmy 
baczniej dbać o przestrzeganie zasad. Staramy się działać według 
przepisów i chcemy, żeby wszystkie kwestie były formalnie 
w należytym porządku. Takie podejście cieszy, przyjdzie moment, 
że wszystkim wejdzie to w krew i wtedy nikt już nie będzie robił 
nic na własną rękę. Jeśli już hufiec pilnuje przestrzegania zasad, 
formalności i działania zgodnie z przepisami, to powinno to 
dotyczyć wszystkich i w każdym aspekcie. A okazuje się, że nie 
zawsze tak jest. Weźmy drużyny, w których jest tylko kilka osób. 
Wciąż działają jako jednostki w szczepach po to, żeby szczep się nie 
rozpadł. A formalnie nie powinny istnieć. Z czysto ludzkiego punktu 
widzenia jestem w stanie zrozumieć to działanie i je popieram. Ale 
w takim razie gdzie tu przestrzeganie zasad? Kolejna kwestia to 
działanie w organizacji osób, które formalnie nie są członkami ZHP. 
Nie widnieją w ewidencji, nie mają przydziału do żadnej jednostki 
w hufcu. A działają sobie jak gdyby nigdy nic w nosie mając 
przepisy. I najgorsze jest, że robią to za przyzwoleniem swych 
nieformalnych przełożonych. To jest sytuacja, która oddziałuje 
negatywnie o wiele szerzej niż tylko na nasze najbliższe otoczenie. 
Zdaję sobie sprawę, że są sytuacje, kiedy inaczej się nie da działać. 
Da się na pewne kwestie przymykać oko dla dobra ogółu. I to 
jest w porządku. Ale zawsze musimy z tyłu głowy widzieć tego 
konsekwencje. Czasem naginanie przepisów czy robienie 
czegoś na skróty jest moim zdaniem wpisane w naszą harcerską 
działalność. Ale są sprawy, kiedy nie można tak działać. Dobrym 
przykładem jest właśnie działanie w ZHP osób niebędących 
jego członkami. W tym konkretnym przypadku przepisy są tak 
oczywiste i sprawa tak jednoznaczna, że nie można tutaj działać 
po swojemu. Dlaczego więc tak się dzieje? 
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Krótki poradnik dla 
wędrowników  

(i starszyzny harcerskiej) 

Pod koniec października wysłaliśmy w hufcowym „Biuletynie” 
poradnik dla osób planujących zdobywanie stopień przewodnika. 
Poradnik ten zawieszony też jest w zakładce Komisji Stopni 
Instruktorskich. W rzeczywiście krótkim materiale nie napisaliśmy, 
dlaczego ten tekst powstał, cóż takiego się stało, że istniała 
konieczność przekazania kilku porad dla naszej aktualnej  
i przyszłej kadry.  

Odpowiedź jest dość prosta. Spotykamy się z programami prób, 
które trzeba uzupełniać, zmieniać, wzbogacać. Bo jakoś nie 
wiadomo, co jest najważniejsze, jak przystąpić do pisania próby, 
od czego zacząć, na co także komisja stopni zwraca uwagę. 
Ot, jeden przykład, ale mogłoby być ich wiele. W warunkach 
zamknięcia próby zostało napisane, że przyszły przewodnik 
musi osiągnąć poziom opisany w idei stopnia. A jeżeli tak, to nie 
wystarczy w raporcie na zakończenie próby odnieść się do tego 
wymagania. Konieczna jest analiza na wejściu, na początku. 
Zdobywający stopień musi wiedzieć, jak się ma zmieniać, jakimi 
zadaniami bardziej pieczołowicie się zająć. To nie może być tylko 
w głowie, musi być napisane. A w wielu próbach przepisana jest 
idea stopnia i nie ma żadnej refleksji na ten temat. 

Poradnik składa się kilku rozdziałów, można je ułożyć jako jeden 
logicznie brzmiący akapit, który brzmi następująco: 
Przeczytaj uważnie System stopni instruktorskich. Wybierz 
opiekuna. Zacznij tworzyć program próby – opisz, jaki jesteś. 
Sformułuj zadania próby. Uzupełnij zadania tymi, które związane 
są z warunkami zamknięcia próby. I na zakończenie pamiętaj!
Proste? 

Poradnik przeznaczony jest dla tych, którzy otwierają próbę 
przewodnikowski, ale na pewno przydatny będzie opiekunom 
prób, na pewno szczepowym i drużynowym, którzy powinni 
podrzucić go przybocznym. Jeżeli uważnie popatrzymy, to 
połowie kadry hufca. 

Teraz przez Komisją Stopni Instruktorskich kolejne zadanie – 
napisanie poradnika dla tych, którzy zamykają próbę. Ten materiał 
też powstanie – obiecuję. 
hm. Adam Czetwertyński 

hm. Adam Czetwertyński 

Dobre rady druha ACz. 
(38)

Harcerz orli i harcerka orla

Komisja stopni instruktorskich od lat ma kłopot. Kłopot, z którym 
sobie nie poradziła i poradzić sobie sama nie może. Wędrownicy, 
którzy przychodzą otworzyć próbę przewodnikowską nie mają 
zdobytego stopnia HO. Ba, do wyjątków należy sytuacja, gdy 
wędrowniczka lub wędrownik próbę na HO ma otwartą. Nawet 
jeżeli to ma miejsce, to owo myślenie o stopniu wędrowniczym nie 
jest wynikiem normalnego, systematycznego zdobywania stopni 
harcerskich w drużynie czy szczepie, lecz jest efektem planowanego 
w niedalekiej przyszłości zdobywania stopnia instruktorskiego. Bo 
w wymaganiach na stopień przewodnika warunkiem zamknięcia 
próby jest zdobycie stopnia HO. Dla osób, które przekroczyły wiek 
wędrowniczy jest możliwość niezdobywania harcerza orlego, lecz 
zdobycie wiedzy i umiejętności na tym poziomie. Ale ustaliliśmy 
w hufcu i to jest rozsądna decyzja: jesteś wędrownikiem – zdobądź 
stopień wędrowniczy. 

Co się dzieje, gdy wędrownicy w naszym hufcu stopni 
wędrowniczych nie zdobywają? Muszą otwierać próbę w trakcie 
zdobywania stopnia przewodnika. W efekcie mają na głowie 
zdobywanie dwóch stopni w tym samym czasie. A to nie jest 
łatwe. Wędrownik – uczeń liceum lub początkujący student - nie 
ma zbyt wiele czasu, aby podejmować bardzo wielu wyzwań. 
I jest z tym kłopot. Ogromny. Czasem HO zdobywany jest długo, 
bardzo długo. Próba przewodnikowski dawno otwarta i zadania 
tej próby zrealizowane, a z harcerzem orlim kłopot. Na dodatek 
w poszczególnych środowiskach kapituły stopni wędrowniczych 
spotykają się nieregularnie, często z przyszłymi instruktorami 
dogadać się nie potrafią. I mamy podobny efekt, choć z innych 
powodów – stopień wędrowniczy niezdobyty. 

Tak, tak. Teraz przyszła pora, abym udzielił kilku dobrych rad. Ale 
czy moje dobre rady cokolwiek w hufcu zmienią? Uczymy przecież 
na kursach, jak zdobywać stopnie harcerskie. I nasi najlepsi 
harcerze (bo przecież tacy otwierają próby przewodnikowskie) 
stopni tych nie zdobywają. Oczywiście prowadząc później drużyny 
postępują zgodnie z „tradycją”. Stopnie harcerskie są dla nich 
sprawą drugorzędną, ot, zauważaną nieco na obozie harcerskim. 
I ich następcy mają ten sam problem. 

Dlatego wątpię, czy moje dobre rady w jakikolwiek sposób 
zmienią sytuację w hufcu. Dokładnie się zapętliliśmy w obym 
niezdobywaniu stopni. Ten instrument metodyczny (jak i niektóre 
inne) gdzieś nam zginął. Jeżeli nie przełamią się szczepowi, 
jeżeli nie zaczną w tej sprawie pracować namiestnicy (wszyscy, 
naprawdę wszyscy), jeżeli instrumenty metodyczne nie będą na 
co dzień wykorzystywane, nic się nie zmieni. A rzecz przecież nie 
tylko wiąże się ze zdobywaniem stopni instruktorskich, lecz z istotą 
funkcjonowania harcerstwa.  

Bo muszę tu zapytać, czy harcerstwo bez stopni harcerskich 
jest jeszcze harcerstwem. Pomyślcie sami. Odpowiedź jest 
prosta. Na razie dzielnym wędrownikom zdobywającym stopień 
przewodnika życzę sukcesów w trakcie podwójnej próby. A tym, 
którzy się potknęli i nie mogą z owymi próbami dać sobie rady, 
tylko mogę współczuć. To nie tylko wasza wina, lecz także (a może 
przede wszystkim) waszych drużynowych.

hm. Adam Czetwertyński
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Świat okiem Kamienia,
czyli kilka słów 

namiestnika harcerskiego

Ambicja w działaniu

W dziwny sposób ostatnimi czasy na naszych obozach modną stała 
się folia tzw. strech’owa. Wykorzystujemy ją budując kombajny, 
elementy pionierki, jak dach wartowni, czy nawet kanapa 
w kadrówce (!). Przecież taka folia to same plusy – oszczędza nam 
czas potrzebny na cięcie żerdek, zbijanie, wyplatanie i naciąganie 
linek. Zabezpiecza też przed deszczem. Cudowne narzędzie? No 
właśnie nie!

Jednym z najważniejszych i dających największe efekty 
wychowawcze działań drużyny jest właśnie obóz, w trakcie którego 
harcerze mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 
i możliwości. Trudnym, ale bardzo istotnym elementem obozu 
jest czas pionierki, kiedy to stawiamy namioty i budujemy ich 
wyposażenie, a także wszystkie ważne elementy: bramę, która 
mówi nam, którędy wchodzi się do obozu, co ogranicza chodzenie 
między naciągami; p-poż potrzebny w razie pożaru, śmietnik, 
o którym rozwodzić się już nie trzeba; a także świetlicę. Ważnym 
jest to, by całość przyozdobić elementami zdobnictwa obozowego, 
co rozwija wśród naszych wychowanków pomysłowość, zmysł 
estetyki i kreatywność – cechy bardzo potrzebne w czasach, gdzie 
wszystko ma się gotowe i na zamówienie. Cała pionierka ma 
ogromny sens! 

Ograniczenie jej trwania jest więc może skróceniem czasu, ale 
i pozbawieniem harcerzy znaczącego aspektu wychowawczego. 
Pamiętajmy, iż istotne jest stawianie wyzwań dzieciakom. Dla 
tych najmłodszych już samo budowanie będzie trudem. A co 
z harcerzami starszymi, którzy już niejeden raz zbudowali cały 
obóz? Im należy postawić ambitne cele na poziomie, który 
ich usatysfakcjonuje, a do tego mamy całą paletę możliwości. 
Konstrukcje, czyli kurniki, wieże, mosty zwodzone, drzwi obrotowe, 
szlabany, dźwigi, żurawie, wartownie z dachem z gałęzi takim, 
przez który nie skapnie nawet kropla. Jest to możliwe – harcerze 
z Kaskady zbudowali kiedyś taki ćwicząc budowę szałasu. Innym 
pomysłem może być ambitny cel, jakim jest piękne przystrojenie 
obozu – kto pamięta Jurrasic Park prowadzony przez Hutę, wie, 
o co mi chodzi. W tym obozie znajdowały się jajka dinozaurów 
w inkubatorach, logo filmu ułożone z szyszek, płot pod napięciem 
elektrycznym, zniszczony w pewnym kawałku przez tyranozaura 
– wszystko przemyślane, nawet suszarnia była obrzędowa. Z kolei 
na jednym z obozów harcerzy z Białorusi harcerze przycinali 
plastry żerdzi, by baranek, będący totemem, miał na sobie  
kłęby sierści. 

Nie sztuką jest skończyć swoją pionierkę jak najszybciej. Sztuką 
jest ambitnie podejść do tematu i stworzyć coś niepowtarzalnego 
i zachwycającego skalą lub dbałością o szczegóły. W naszym 
Ocyplu (który również był ambitnym celem druha Stefana 
Romanowskiego) wszystko stoi gotowe i łatwo moglibyśmy 
zorganizować tam kolonie dla harcerzy, ale chodzi o to, by 
samemu zbudować nasz obóz i mieć z tego satysfakcję, zdobyć 
nowe umiejętności, stawiać wyzwania i świecić przykładem. 
To dotyczy nie tylko pionierki, ale wszystkiego, co robimy. Nie 
zaspokajajmy się bylejakością.

Wasz namiestnik
Staś Matysiak

Recenzja

„Projekt: produktywność„

Co ma wpływ na naszą produktywność? Czy lepiej pracować po 
dziesięć godzin dziennie, czy też ograniczyć wysiłki do tylko trzech? 
Czy to, co jemy i pijemy, ma wpływ na naszą wydajność? Jak ważne 
są przerwy w pracy, czy drzemki pomogą w większej wydajności? 
A może warto zamknąć się na 10 dni w piwnicy, aby nikt nam nie 
przeszkadzał? Odpowiedzi na te i jeszcze inne pytania znajdziecie 
w ciekawej książce Chrisa Bailey’a „Projekt: produktywność”.

Na opisywaną książkę trafiłem przypadkiem – krążyła ona w mojej 
pracy, a każdy, kto ją przeczytał, miał o niej bardzo pozytywną 
opinię. Z czystej ciekawości chwyciłem ją więc i ja. Myślałem, 
że po tym, co zaserwowało mi harcerstwo, jest bardzo małe 
prawdopodobieństwo, że dowiem się czegoś więcej o zarządzaniu 
własnym czasem, szczególnie od amerykańskiego autora. Okazuje 
się jednak, że pokora jest ważną cechą każdego z nas i z tego 
miejsca sypię popiół na głowę.  Otóż autor książki przez okrągły rok 
badał różne warianty pracy, czasem bardzo skrajnych. Pracował 
po 10 albo po trzy godziny i medytował. Pił kawę albo tylko wodę. 
Wszystkie doświadczenia spisał później w książce, która stanowi 
dla nas źródło bardzo ciekawych informacji. 

Nie chcę przytaczać konkretnych wniosków, którą z niej 
wyciągnąłem, by nie sugerować rozwiązań. Bardzo ciekawe jest, 
iż autor opisuje wachlarz możliwości, dodając, iż każdy powinien 
wybrać to, co najbardziej pasuje jego potrzebom, sytuacji 
i możliwości. Mogę jedynie skomentować, iż systematycznie 
wdrażam w życie niektóre z poznanych w książce teorii i jestem 
bardzo zadowolony z wyników. Co więcej - jestem też bardziej 
świadomy, a to chyba najważniejsze. 

Polecam wszystkim serdecznie zakup tej książki. W Internecie 
można znaleźć egzemplarze po 25 zł, będące naprawdę 
niską ceną za poznanie tylu ważnych informacji. A książka po 
ukończeniu lektury nie będzie się kurzyć, gdyż warto sięgać do niej 
systematycznie jak do poradnika.

hm. Stanisław Matysiak
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100 lecie powstania  Związku 
Harcerstwa Polskiego

Wiadomości o skautingu dotarły na ziemie polskie (znajdujące się 
pod zaborami) w 1909 roku.  Od roku 1910 samorzutnie powstawały 
zastępy i drużyny. W zaborze austriackim skauting działał legalnie, 
w pozostałych w konspiracji. Zaproponowany przez gen. Roberta 
Baden-Powella nowy system wychowawczy postrzegany był jako 
dobry sposób wychowania młodzieży na żołnierzy i przyszłych 
obywateli odrodzonej Polski. Dlatego skautingiem zainteresowały 
się przede wszystkim organizacje niepodległościowe, m. in. 
„Zarzewie” (organizacja akademicka, która w ramach Polskich 
Drużyn Strzeleckich przygotowywała młodzież do walki 
o niepodległość), „Sokół” (towarzystwo sportowe o charakterze 
patriotycznym) i „Eleusis” (katolickie stowarzyszenie abstynenckie). 
Przy lwowskim „Sokole” powstało Związkowe Naczelnictwo 
Skautowe, a Andrzej Małkowski zorganizował pierwszy kurs 
skautowy na początku 1911 roku. 

W dniu 22 maja 1911 roku, Andrzej Małkowski wydał rozkaz tworzący 
oficjalnie pierwsze cztery drużyny skautowe we Lwowie (jest to 
często uznawane jako symboliczny dzień powstania harcerstwa). 
W zaborze rosyjskim w końcu 1911 r. powstała nielegalna Naczelna 
Komenda Skautowa skupiająca samorzutnie powstające drużyny. 
W zaborze pruskim pierwsze drużyny skautowe powstały 
w Poznaniu w 1912 r. Ważnym wydarzeniem pierwszego okresu 
tworzenia polskiego skautingu był wyjazd polskich skautów 
ze wszystkich zaborów we wspólnej reprezentacji (pod wodzą 
Andrzeja Małkowskiego) na zlot skautów w Birmingham  
w lipcu 1913 r.

Podczas I wojny światowej działalność skautowa uległa zmianie ze 
względu na zmobilizowanie części instruktorów i skautów do armii 
zaborczych oraz wstępowanie skautów do Legionów Polskich. 
Grupy harcerek i harcerzy podejmowały służby pomocnicze 
dla Legionów oraz organizowały pomoc dla ofiar wojny , sierot, 
uciekinierów. 1 listopada1916 roku w Warszawie odbył się zjazd 
zjednoczeniowy, zorganizowany przez wszystkie organizacje 
harcerskie działające w byłym zaborze rosyjskim. W jego wyniku 
powstała nowa organizacja pod nazwą Związek Harcerstwa 
Polskiego, który jako odznaki organizacyjne przyjął krzyż harcerski 
i lilijkę. W ten sposób harcerstwo usamodzielniło się, wychodząc 
spod nadzoru i opieki innych organizacji. 

Tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w dniach 1-2 
listopada 1918 roku w Lublinie obradował zjazd przedstawicieli 
wszelakich polskich ośrodków skautowych, z trzech zaborów, 
zwany Zjazdem Zjednoczeniowym. Utworzono na nim wspólną 
dla wszystkich organizację – Związek Harcerstwa Polskiego.

Źródło:
Związek Harcerstwa Polskiego, [online], oficjalna strona internetowa, 
[dostęp 14-11-2018], https://zhp.pl/ozhp/historia-harcerstwa/,]

Nie takie KSI straszne…

Nie tak dawno, bo na startówce instruktorskiej w Łowiczu, poruszal-
iśmy ważne dla hufca tematy, między innymi realizowanie prób in-
struktorskich. Dyskusja objęła wiele aspektów tego zagadnienia, wśród 
nich znalazło się KSI. Zastanawialiśmy się, co różne zespoły instruktor-
skie w hufcu mogą zrobić, by bardziej powszechnie realizowano próby 
na stopnie instruktorskie. W kontekście KSI pojawiły się różne zdania, co 
KSI robi dobrze, co źle, co mogłaby robić lepiej. Wśród tych rozważań 
znalazła się opinia, że spotkanie z komisją w oczach kandydatów i po-
tencjalnych przyszłych kandydatów na instruktorów, jest podświad-
omie traktowane (z różnych przyczyn) jako dość nieprzyjemne.

Niecałe dwa tygodnie później miałam okazję otwierać próbę na 
stopień przewodniczki, co tak naprawdę było moim pierwszym spot-
kaniem z KSI. Spotkanie wspominam jako konkretną rozmowę w sym-
patycznej atmosferze. Były pytania łatwiejsze, ale też trudniejsze, jed-
nak tak naprawdę w żadnej chwili nie czułam się źle. Wręcz przeciwnie 
– wiedziałam, że motywacje są pozytywne i wszelkie pytania służą 
wzajemnemu zrozumieniu się, dbałości o jakość próby. Dlatego po 
spotkaniu z KSI zaczęłam zastanawiać się, dlaczego jawi się ona jako 
coś stresującego, a czasem nawet wręcz strasznego. Doszłam do  
kilku wniosków.

Po pierwsze – podejście. Myślę, że dużo dało mi to, jak się nastawiłam. 
Uformowałam sobie w głowie przekonanie, że nikt nie chce mi nicze-
go utrudniać, co więcej, instruktorzy z KSI w szczególności chcą, aby 
grono instruktorów w hufcu rosło. Dlatego uwagi należy traktować jako 
pomoc, a nie atak.

Po drugie – ludzie. Co innego rozmawiać z ludźmi, których widzi 
się pierwszy raz, a co innego, kiedy tych ludzi znamy i mniej więcej 
wiemy, czego się po nich spodziewać. Miałam tę komfortową sytu-
ację, że w mniejszym lub większym stopniu znałam członków 
komisji. Aneta pochodzi z mojego szczepu, Piskor jest w radzie 
namiestnictwa zuchowego, więc znajomość wyszła sama z siebie. 
Druhnę Ewę widziałam ze dwa, trzy razy w Głównej Kwaterze przed 
nagrywaniem odcinka „Dobry wieczór, ZHP”. Druha Adama również 
widziałam kilka razy, jednak dużo mi dało czytanie felietonów 
w Praskim Świerszczu, ponieważ w ten sposób poznałam trochę  
jego podejście.

Po trzecie – próba. A tak w zasadzie próba i przygotowanie do spotka-
nia. O ile mniej stresu dla kandydata i opiekuna próby (pamiętajmy, że 
opiekun też się stresuje) i o ile mniej problemu dla członków KSI, jeśli 
próba zostanie rozpisana dokładnie, zadania będą SMART, wszystkie 
dokumenty przesłane w terminie, a poprawki odpowiednio wcześnie, 
żeby członkowie KSI zdążyli się z nimi zapoznać. Dodatkowo, jeśli 
przygotujemy się do spotkania, czyli będziemy umieć „obronić” swoją 
próbę, powiedzieć, dlaczego napisaliśmy tak a nie inaczej, sytuacja robi 
się dużo bardziej komfortowa.

O ile pierwsza kwestia zależy zupełnie od danej osoby (bo jeśli nawet 
opiekun próby będzie mówił, że KSI chce pomóc, a kandydat w głowie 
powie sobie „Ta, jasne”, to kandydat jest sam sobie winien za podejś-
cie), tak samo jak trzecia, to mam świadomość, że nie każdy ma okazję 
poznać wszystkich członków KSI. Dlatego jeszcze chętniej opowiadam 
się za jednym z pomysłów z Łowicza, który polegał na tym, żeby na 
przykład na kursach na chwilę pojawiło się KSI. Tak żeby kandydaci na 
przyszłych instruktorów zobaczyli, że członkowie komisji to też ludzie.

Wniosek? Zróbmy wszystko, co możemy z własnej strony, żeby spotka-
nie z KSI przebiegło w miłej atmosferze. I nie demonizujmy KSI!

Ania Rzyszkiewicz
drużynowa 420 WGZ “Skrzaty z Leśnego Wzgórza”
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Narodziny II 
Rzeczpospolitej 

11 listopada nazywamy Świętem Niepodległości. W tym roku 
2018, obchodzimy 100-lecie uzyskania przez Rzeczpospolitą 
niepodległości. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej tamtym 
dniom okaże się, że Polska była już od kilku tygodni  
samodzielnym państwem. 

Latem 1918 roku Niemcy przegrali na zachodzie kilka dużych 
bitew. Klęska państw centralnych była przesądzona. Otwartą 
sprawą pozostawała kwestia przejęcia władzy na ziemiach 
objętych okupacją niemiecką. Powołana przez zaborców Rada 
Regencyjna powołała nowy rząd i przejęła władzę nad wojskiem. 
W połowie października cesarz Austrii proklamował przekształcenie 
monarchii w związek niezależnych państw. W tym samym czasie 
społeczeństwo polskie przystąpiło spontanicznie do rozbrajania 
żołnierzy niemieckich i austriackich. Zaczęły powstawać nowe 
ośrodki władzy. 19 października rozpoczęła działalność Rada 
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i ogłosiła przyłączenia tej części 
Śląska do polski. 28 października w Krakowie zawiązała się Polska 
Komisja Likwidacyjna, w Poznaniu zaś Naczelna  Rada Ludowa. 
7 listopada w Lublinie ukonstytuował się Tymczasowy 
Rząd Ludowy Republiki Polskiej na czele, którego stanął  
Ignacy Daszyński. 

Gdy 10 listopada 1918 roku przyjechał do Warszawy zwolniony 
z więzienia Józef Piłsudski, na dworcu witali go: członek Rady 
Regencyjnej książę Zdzisław Lubomirski i organizator POW ( 
Polskiej Organizacji Wojskowej ) Adam Koc. Następnego dnia 11 
listopada premier rządu lubelskiego Ignacy Daszyński i dowódca 
POW oddali się do dyspozycji Piłsudskiego, a Rada Regencyjna 
powierzyła mu władzę wojskową. Dwa dni później 16 listopada 
Tymczasowy Naczelnik Państwa - Józef Piłsudski wystosował 
telegram do rządów wszystkich państw:

 “Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom 
i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego 
niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej 
Polski ( ... ) Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się 
na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie 
przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski - przez 
ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na 
armii polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna 
armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie 
formalnej woli naszej.” 

Józef Piłsudski nadał nazwę naszemu państwu -  Rzeczpospolita 
Polska, zadecydował o naszych barwach narodowych i wyglądzie 
naszego herbu. Wreszcie przystąpił do  scalania ziem polskich 
w jeden organizm państwowy.  Był ro proces trudny, w którym 
o przyszłym kształcie II Rzeczpospolitej, decydowały krwawe walki  
powstań i wojen a także pokojowe plebiscyty. 

W grudniu 1918 roku przyjechał do Poznania znakomity pianista 
i działacz niepodległościowy Ignacy Paderewski. Jego przyjazd oraz 
antypolskie wystąpienia Niemców były impulsem do wybuchu 
27 grudnia tegoż roku  powstania w Wielkopolsce. Do połowy 
stycznia 1919 roku Polacy opanowali znaczną część spornego 
terenu. Ostatecznie kwestia granicy polsko- niemieckiej została 
rozpatrzona przez traktat wersalski 28 czerwca 1919 roku. Polsce 
przyznano w nim Pomorze Wschodnie (bez Gdańska) i prawie 
 całą Wielkopolskę.  

Traktat przewidywał również plebiscyt na Górnym Śląsku. Zanim 
do niego doszło,  w sierpniu 1919 roku wybuchło I powstanie 
śląskie, a rok później II powstanie. Rezultatem tych powstań było 
powołanie polsko-niemieckiej policji podlegającej aliantom. 20 
marca 1921 roku odbył się plebiscyt górnośląski. Kiedy okazało się, 
że Polsce przypaść miała tylko niewielka część Śląska, w nocy z 2 
na 3 maja wybuchło III powstanie. Dzięki lepszemu przygotowaniu 
powstańcy opanowali dużą część terytorium plebiscytowego. Był 
to sukces, który przyczynił się do tego, że Polsce przyznano 29% 
tego terytorium. 

Józef Piłsudski

Ignacy Jan Paderewski

Roman Dmowski

Wincenty Witos
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Także na Warmii i Mazurach traktat wersalski przewidywał 
plebiscyt. Odbył się on 11 lipca 1920 roku, a więc w okresie 
kiedy trwała ofensywa Armii Czerwonej na Warszawę i niestety 
dopiero co powstałe, młode państwo polskie nie było w stanie 
zaangażować się w tej sprawie. Plebiscyt wygrali Niemcy. 

Na południu Polski spornym terytorium był Śląsk Cieszyński, który 
w całości, w styczniu 1919 roku zajęły wojska czechosłowackie. 
Czeska inwazja wywołała ostry polski protest. Ostatecznie decyzję 
dotyczącą tzw. Zaolzia (Śląsk Cieszyński, Spisz, Orawa) podjęła Rada 
Ambasadorów państw Ententy, na konferencji w Spa w lipcu 1920 
roku. Polska otrzymała 43,8% spornego obszaru. Na terytorium 
Czechosłowacji pozostało około 120 000 ludności Polski. 

Granica z Rumunią była jedną z dwóch, obok granicy z Łotwą, 
której przebieg został ustalony pokojowo, na mocy porozumienia. 

Najbardziej dramatyczny przebieg miało kształtowanie się granicy 
wschodniej. Walki z Ukrainą o Lwów i całą Galicję Wschodnią 
rozgorzały jeszcze w listopadzie 1918 roku.  Z czasem front 
się wydłużał i najgroźniejszym przeciwnikiem stała się Armia 
Czerwona. Na początku wojny polsko - bolszewickiej  inicjatywa 
była w rękach Polaków. Jednak latem 1920 roku losy wojny się 
odwróciły. W pierwszych dniach sierpnia pięć  armii rosyjskich 
zbliżało się do przedmieść Warszawy; sytuacja stała się krytyczna. 
W dniach 12-15 sierpnia rozegrała się krwawa bitwa o Warszawę. 
Dzięki niezwykłej determinacji obrońców, szczególnie w bojach 
pod Radzyminem i Ossowem, Polacy zatrzymali  a następnie po 
kontrofensywie z nad Wieprza, 16 sierpnia zwyciężyli zmuszając 
Armię Czerwoną do odwrotu. Wyparto najeźdźców z zajętych 
wcześniej terenów. W październiku 1920 roku zawarto rozejm 
a w marcu 1921 roku pokój w Rydze ustalił granice pomiędzy Polką 
a Rosją Sowiecką.

Niezwykle złożony był problem Wileńszczyzny. Większość 
ludności stanowili Polacy natomiast Litwini  pragnęli swojej 
historycznej stolicy. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego, generał Lucjan 
Żeligowski wkroczył na czele podległych mu sił do Wilna. Utworzył 
on Litwę Środkową, którą Sejm w 1922 roku przyłączył do Polski. 
Po nieudanych protestach Litwinów, Konferencja Ambasadorów 
15 marca 1923 roku uznała granice zgodnie z ich faktycznym 
przebiegiem. Tym samym zakończył się proces scalania 
i kształtowania granic odrodzonego państwa polskiego.

Warto przypomnieć, że w  tych burzliwych latach tworzenia 
II Rzeczpospolitej nie zabrakło również harcerzy. 10 listopada 
1918 roku odbyła się w Warszawie zbiórka alarmowa harcerzy 
starszych, którzy zaczęli rozbrajać żołnierzy niemieckich a potem 
utworzyli Batalion Harcerski Wojsk Polskich. Harcerze rozbrajali 
również Niemców w Płocku, Łomży, Łowiczu, Częstochowie 
i w Pabianicach. Gdy wybuchło postanie w Wielkopolsce 
w walkach brał udział pluton harcerzy. Przekształcił się on wkrótce 
w 1 Kompanię Skautową 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 
W powstaniach śląskich brali udział nie tylko harcerze śląscy ale 
także harcerze z Poznania, Krakowa, Lwowa, Warszawy  i innych 
miast. Przy Polskim  Komitecie Plebiscytowym powstał Inspektorat 
Harcerski. W walkach z Ukraińcami również nie zabrakło harcerzy , 
walczących wśród „Orląt Lwowskich”, W wojnie polsko- radzieckiej, 
gdy front zbliżał się do Wisły nastąpiła mobilizacja całego Związku 
Harcerstwa Polskiego. Do jednostek liniowych wstąpiło około 3 
000 członków ZHP a dalszych 15 000 pełniło służbę pomocniczą. 
Jeden z pułków ochotniczych otrzymał miano “Harcerskiego 
Pułku Piechoty”. Na koniec należy dodać, że w drodze z Francji do 
Odessy, z misja tworzenia polskich oddziałów wojskowych,  w nocy 
z 15 na 16 stycznia 1919 roku zginął na statku, który wpadł na 
minę w Cieśninie Messyńskiej - Andrzej Małkowski - współtwórca 
polskiego harcerstwa.     

hm Jacek Czajka
na podstawie własnego artykułu z nr.12 „Na Przekór”, z  listopada 

2004r., wersja II poprawiona

Ignacy Daszyński

Jędrzej Moraczewski

Wojciech Korfanty

Józef Haller
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Bukowina Tatrzańska - 
Piąty wyjazd po zdrowie

Harcerze 161 WDH NS i 255 WDH NS uczestniczyli 
w V dwutygodniowym biwaku rehabilitacyjnym w Bukowinie 
Tatrzańskiej 16 – 30 października 2018. Fundatorami wyjazdu 
byli nasi wypróbowani przyjaciele: Fundacja Ochrony 
Zdrowia Inwalidów z Warszawy, oraz Szef Sztabu Generalnego  
Wojska Polskiego.

Wygodne warunki hotelowe, wyśmienite wyżywienie i doskonałe 
zabiegi zapewniło nam Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Rysy.” 
Każdy z nas miał skorzystał z 27 zbiegów, które wzmocniły nasze 
nadwątlone zdrowie. Mieliśmy też okazję wziąć udział w zajęciach 
na basenie oraz siłowni. W trakcie biwaku, poznaliśmy wiele 
ciekawych miejsc. Byliśmy w Zakopanem na koncercie muzyki 
irlandzkiej, na Słowacji i w Ludźmierzu, Nowym Targu i Niedzicy. 
Bawiliśmy się na dyskotekach i wieczorku regionalnym. Spotkaliśmy 
wielu ciekawych ludzi związanych z turystyką i przewodnictwem 
tatrzańskim. Dzięki życzliwości Gminnego Ośrodka Kultury 
w Poroninie uczestniczyliśmy w warsztatach malowania na szkle. 
Odbyło się wiele kominków, wspólnych zabaw i gier. Mieliśmy też 
okazję zdobyć nowe sprawności związane z przyrodą i plastyką. 
Zrealizowaliśmy dwa zadania zespołowe: „A w górach już 
jesień…” oraz „Bukowina jaka cudna….” Odwiedziliśmy Muzeum 

Tatrzańskie. Spotkaliśmy się na Krzeptówkach z kapelanem ZHP 
ks. hm. Wojciechem Jurkowskim. Niezapomniane chwile to 
wyprawa na Słowację. Zwiedziliśmy jaskinię Bielańską. Byliśmy 
w Popradzie, Lewoczy i Kieżmaroku. Naszych dwóch druhów 
złożyło przyrzeczenie harcerskie w nocnej scenerii bukowińskich 
lasów. Rehabilitanci zadbali o nasze zdrowie, serwując nam 
ok. 400 zabiegów, które na pewno przyczynią się do poprawy  
naszego zdrowia.

Dzięki zaangażowaniu kadry instruktorskiej Nieprzetartego 
Szlaku, kolejny raz nasi harcerze mogli wyjechać na turnus 
rehabilitacyjny. Dziękuję: dh Lidii Skibie Silvie, Kornelii Dziewulskiej, 
pwd. Małgorzacie Rosie i Kacprowi Białemu za czas poświęcony  
naszym harcerzom.

hm. Adam Sikoń
Komendant Biwaku



Strona 11

Praski Świerszcz Nr 47 Listopad 2018

Strona 10

Praski Świerszcz Nr 47 Listopad 2018

Napisane Wieczorkiem,
czyli kolonia zuchowa oczami praktykanta

Dzień 3
Tak, ten dzień zadedykuję temu losowemu koledze z Intercampu, 
który pokazał mi, że harcerstwo dzieli się na dwa harcerstwa 
– harcerstwo stołeczne i harcerstwo przyjemne dla duszy. Tak 
naprawdę to nie, ale parafrazując polityków z 99% poparciem 
wśród studentów kulturoznawstwa: inne harcerstwo jest możliwe. 
Pewnie nigdy tego nie przeczyta, ale mi będzie cieplej na serduszku.

Dzisiaj zaspałem. Jak miało się okazać, stało się to moim 
niemalże codziennym rytuałem. Wstałem po bożemu, o siódmej, 
poszedłem się umyć, wróciłem i zasnąłem. Po śniadanku, na które 
nigdy nie zasypiam, poszliśmy z zuszkami na zwiad po Ocyplu. 
Po drodze spotkaliśmy dwóch bezdomnych. Wiktor powiedział, 
że oni to mają życie bardzo beztroskie, tak jak ptaki. Ogólnie to ja 
robiłem zwiad, więc plan był prosty – idziemy do sklepu, zadajemy 
pytania ludziom w wiosce. Miały one dotyczyć gwiezdnych 
wojen, ale na większość Mati nie wyraziła zgody i niestety nie 
wiemy, czy mieszkańcy Ocypla wolą prequele czy sequele. Za to 
mieszkańcy usłyszeli masę pytań, które już słyszeli sto razy i tyle 
samo razy na nie odpowiadali. Ale zgodnie z rytuałem musieli 
udawać, że nie znają na nie odpowiedzi. Jedna pani nawet chyba 
na nas czekała, co było dość dziwne, ale miłe. Gdy wracaliśmy, 
uświadomiłem sobie, że w sumie to nic sobie nie kupiłem. Bardzo 
mnie to zmartwiło, ale aby nie wyjść na idiotę, udawałem, że nie 
miałem pieniędzy. W sumie wyszło trochę gorzej niż planowałem 
wcześniej, ale to nieistotne.

Sprawdzaliśmy, czy zuchy mają porządek. Było doskonale, 
pięknie i ślicznie, więc chłopcy dostali aż trzy punkty na pięć. Przy 
sprawdzaniu porządków złamałem pluszakowi nogę i musieliśmy 
pójść do piguły, która go oczywiście opatrzyła. Mimo to przez 
najbliższe godziny musiałem wysłuchiwać, jakim to ja nie jestem 
potworem i jakim to słabym mistrzem Jedli jest Obi-Wan, którego 
udawałem. W ogóle co do udawania postaci fabularnych, to jest 
niezła zabawa, możesz się wczuć i mówić mądre rzeczy nie czując 
się przy tym niezręcznie. Ale z drugiej strony zuchy uważają się 
za jakieś piekielne ananasy, za Alcybiadesów i Platonów razem 
wziętych i wypominają, że to wcale nie Luke Skywalker, tylko 
Alan Dziubras. Wszystko można pojąć, oni mają po osiem lat, 
albo dziewięć, ale jak ten sam zuch mówi to trzy razy dziennie, to 
potrafi człowieka wybić z roli. Albo z równowagi.

Naszym zadaniem na poranek były zajęcia z bycia Sithem 
pod okiem samego Dartha Vadera. Zuchy miały na przykład 
przechodzić tunelem z materiału albo układać puzzle. Diabelstwo. 
Ogólnie nie pamiętam nawet, jak zajęcia przebiegały, dostałem 
wielkiego bólu głowy, gdy Wiktor powiedział, że będzie teraz 

ujeżdżał swój telefon. Trzeba było mnie wynieść i obudziłem się 
dopiero godzinę później. Ja bym zrozumiał, gdyby on miał na myśli 
coś, czego na myśli mieć nie powinien, ale naprawdę wyglądał, tak 
jakby nie rozumiał, dlaczego się zdenerwowaliśmy. To dodatkowo 
czyni cała sytuację dziwną, ale niezbadane są koleje myśli Wiktora.

W każdym razie obudziłem się idealnie na obiad. Tak jak wczoraj 
głównie jedliśmy tłuszcz. Jednak w odróżnieniu od dnia 
wczorajszego porcje były malutkie. Prawdopodobnie ktoś na 
odprawie powiedział, że porcje są za małe i jest za dużo tłuszczu 
i komuś się pokiełbasiło. No trudno. Chyba będzie trzeba znowu 
zrobić zuchom kuchnię polową. Na szczęście nauczyłem się 
robić takie pyszne kanapki, coś jak picka, tylko że na chlebie, 
nawet z sosem pomidorowo-cebulowo-czosnkowym i serowym 
nadzieniem. Chociaż to ostatnie sobie wymyśliłem, ale to bardzo 
dobry pomysł. Niemniej jednak od początku kolonii zjadłem już 
trzy zupki chińskie.

Jaśmina, taki zuch, miała umyć przed obiadem rączki. Miała umyć 
je dokładnie, nie dała rady trzykrotnie aż poszedłem ją popilnować. 
Umyła je dopiero wtedy, ale sprytnie ominęła pół obiadu. Ja przez 
to prawie nie zjadłem i byłem głodny i zły przez następny blok.

Wspominałem, że rozwaliłem sobie palec? Tak, tak, oczywiście 
był to temat-beka przez pół kolonii. Bo jak można chodzić boso?! 
No właśnie można! Na znaczek zucha, jak mnie irytuje, gdy ktoś 
zadaje takie pytanie. Jest lato, gorąco, a ja mam chodzić w butach? 
Aby potem każdy narzekał, że mi śmierdzą stopy? I abym samemu 
odczuwał dyskomfort? Jedyna wada chodzenia bez butów to 
to, że po całym lecie masz je bardzo pozdzierane i możesz sobie 
na przykład rozwalić palec. Ale w porównaniu do zalet, a więc 
odczuwania świata, nirvany i innych przyjemnych rzeczy przez 
palce u stóp, jest to tak naprawdę coś jak rachunek za hot doga 
z żabki. To przecież tak jak zuchostwo – można mówić, że to 
jest czysty masochizm, ale czy bez zuchostwa mógłbym napisać 
ten dziennik? Człowiek patrzy na siebie z perspektywy dwóch 
lat i stwierdza – fajnie było. Tak samo jest z chodzeniem boso. 
W każdym razie rozwaliłem sobie palec. A skoro go rozwaliłem, 
to musiałem chodzić do pielęgniarki. Bardzo miła kobieta, nie 
rozumiem, czemu dzieci się jej boją. A jako że jestem na kolonii 
zuchowej, to przy okazji zabrałem ze sobą całe wiaderko zuchów. 
Proponowałem zrobienie z taczki ambulansu i wożenie zuchów do 
piguły udając syrenę, ale ten pomysł nie zyskał poklasku.

Ogólnie wizyty z zuchami u piguły zawsze oznaczają zerwane 
boki. Na przykład dzisiaj zabrałem ze sobą zuchenkę Gabrysię. 
To jest wspaniałe dziecko, ale niestety ma uczulenie na coś tam. 
Wiktor nie byłby sobą, gdyby w nią tym nie rzucił. Nawet nie wiem 
co to było, ponieważ Gabrysia także nie wiedziała. W jej karcie też 
nic nie było. Wspólnie z pielęgniarką uznaliśmy, że witamina C 
załatwi sprawę.

Dzisiaj wielki dzień. Dzień gry. Tak, tak, ja też przegrałem w Grę. 
Nie wiesz, w jaką Grę? Grę w niemyślenie o Grze. Pisząc ten tekst 
pomyślałem o Grze, więc przegrałem w Grę. Ale to nieistotne. 
Dzisiaj miała być gra kolonijna, już teraz w sumie nie pamiętam, o co 
w niej chodziło. W czasie czekania na samą odprawę odwiedziły 
mnie zuchy z gromady Villgagkso. Prosiły, abym odpowiedział im 
Historię o Grzybie. Jest to słynna historia o wydarzeniach sprzed 
dwóch lat. Kiedyś ją napiszę w formie pasty i pewnie opublikuję 
tutaj, aby całkowicie zdominować Praskiego Świerszcza. Słyszałem 
też, że przez tę historię druh Tomasz Wachowicz słyszał albo dalej 
słyszy podśmiechujki, za co bardzo się karcę, bo tak nie powinno 
być, a to w sumie moja wina. W każdym razie opowiedziałem 
historię zuchom, skazując się na wysłuchiwanie kolejnych stu 
pytań na temat tej historii przez resztę kolonii. Najśmieszniejsze 
było, że zuchy zaczęły dopowiadać sobie kolejne elementy historii, 
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w efekcie czego musiałem walczyć z tymi mitami, aby uzyskać 
stuprocentową kanoniczność historii. Rozumiem trochę, jak czuł 
się Sapkowski walczący z Wiedźminem 3. Ogólnie po wszystkim 
dowiedziałem się, że to Daria Spysińska kazała zuchom o to pytać.

Co można powiedzieć o słowie “nienawidzę”? Prawdopodobnie 
od kogokolwiek je usłyszycie, od razu robi się wam smutniej. Może 
nawet się odrobinę wewnętrznie denerwujecie. Ale nigdy raczej 
nie macie ochoty pogłaskać po głowie osoby mówiącej to słowo. 
No chyba że jest to zuch, który mówi to o ciastku na podwieczorek. 
Tak było właśnie w kolonii pingwinsów. Tak się zaśmiałem, że 
prawie upuściłem swoje ciastko.

No ale zaczyna się długo wyczekiwana gra kolonijna. W sensie 
zgrupowania. Na odprawie dowiedziałem się, że będę psem 
z Harrego Pottera. Czułem się jak na pieczonym ziemniaku 
w chyba 2017 r., gdy razem z moim bratem byliśmy cerberem. 
To było coś. W każdym razie na grze byłem śpiącym psem, 
który przepuszczał zuchy tylko wtedy, gdy go uśpiły śpiewając. 
Oczywiście nie oczekiwałem od zuchów wybitnych talentów 
wokalnych. Wszyscy poradzili sobie dobrze.

Wiktor Zaborowski śpiewał piosenkę z przekleństwami, Anastazja 
i koleżanki śpiewały coś w stylu piosenki o myciu zębów (???). 
Dla szóstki chłopców musiałem zmodyfikować punkt, bo poza 
Wiktorem i Olkiem nikt nie umiał śpiewać i już mieli sobie pójść 
z mojego punktu, ale zmieniłem im zasady i musieli po prostu 
przejść tak cicho jak mogli. I tak dostali jeden punkt. Jeżeli o moim 
punkcie mogę coś powiedzieć, to na pewno to, że się na nim 
wyspałem. Byłem bardzo zmęczonym druhem, a dzięki temu 
punktowi mogłem zrobić legalne dwugodzinne niemalże spanko. 
Było wspaniale. Wyobraźcie sobie ciepłe Adriatyckie klimaty, 
błękitne niebo znad Alp, najwygodniejsze łóżko, na którym 
spaliście, lekką bryzę Mazur. Pomnóżcie to wszystko dziesięć razy, 
dodajcie poczucie bezpieczeństwa i macie idealny opis chwili, 
w której się znalazłem.

Gra trwała cały blok popołudniowy. Długo, ale to dobrze, bo 
się wyspałem. Prosto z gry udaliśmy się na kolację. Było bardzo 
smacznie, bo byliśmy głodni. Ogólnie to Anastazja powiedziała mi 
jakiś sekret Wiktora, w sumie nie zrozumiałem o co chodzi, a Wiktor 
natychmiast zaczął chrumkać, kwikać, tupać nóżką. Anastazja 
widząc swój błąd powiedziała mi, żebym nikomu nie mówił, a ona 
będzie grzeczna. Wiktor jeszcze bardziej zaczął chrumkać i kwikać, 
cały zrobił się czerwony. Anastazja wtedy powiedziała lodowatym 
tonem: „Spokojnie Wiktor, zaufaj mi”. Przez kolejne trzy dni bałem 
się, co oni planują.

Pamiętacie, że na górce zajęli nam miejsce jacyś ludzie z jakiegoś 
miasta? To były NS-y. Co w tym złego? Nic, o ile nie jedzą przed 
wami. Potrafili przedłużyć swoją kolej jedzenia o nawet pół 
godziny. Nie wiem, co oni tam robili, ale robili to bardzo długo. 
Raz nawet przedłużyłem swoje zajęcia  o dwadzieścia minut, 
bo wiedziałem, że będziemy czekać. I tak musieliśmy chwilę 
poczekać. Oczywiście po kilku dniach się to poprawiło, ale warto 
takie rzeczy zapisać. W każdym razie dzisiaj po raz pierwszy tego 
doświadczyliśmy. Czekając, aż skończą jeść, udało mi się rozpisać 
HO, PWD, całą kolonię zuchową 2018, najeść się zupką chińską 
i znowu zgłodnieć. No dobra, przesadzam, nie rozpisałem HO.

Po kolacji mieliśmy chyba ognisko podsumowujące. Ale to 
nieważne, bo tego nie zapisałem. Ważne jest natomiast to, że 
poszedłem na radę zgrupowania! Po raz pierwszy w życiu! Nie 
będzie mi to dane, mimo tego, że można się tam pośmiać i ogólnie 
nie przebywać w tym czasie z Matyldą lub Alanem, więc jest to 
przyjemne. Nie będzie mi to dane, bo Mati twierdzi, że musi tam 
iść, chociaż ona tego nie lubi. Proponowałem, że odciążę ją od 

tego obowiązku, ale ona broniła się przed tym jak kot. Po radzie 
chciałem się umyć, ale nie było czasu, bo musiałem iść spać.

To dopiero trzeci dzień, a ja już zapisałem dziewięć stron. Jak tak 
dalej pójdzie to nie zmieści się to w całorocznym „Świerszczu”.

ćwik Piotr Wieczorek



Strona 13

Praski Świerszcz Nr 47 Listopad 2018

Strona 12

Praski Świerszcz Nr 47 Listopad 2018

Kącik Kulinarny

Babeczki z darów jesieni!

Dawno nie gotowałam, przyznaje. Jednak jeszcze dłużej  nie 
stworzyłam żadnego przepisu. W swojej codzienności nie jem już 
tyle słodkości co kiedyś, jednak czasem warto urozmaicić jesienny 
wieczór. Tak narodził się pomysł, idea jesiennych babeczek. Są 
naprawdę bardzo proste, a w dodatku rozpływają się w ustach!  
Spróbuj i Ty je przygotować. Zapraszam Cię do wspólnego 
wypiekania tych drobnych słodkości. 

Nie wiem jak to jest, jednak zawsze przy pieczeniu babeczek, 
ciasteczek i wszystkiego co policzalne wychodzi mi nieparzysta 
ilość.  Poniższa propozycja składników starcza na 21 muffinek. 

Składniki:
• 1 jabłko 
• 1 gruszka 
• 100 g masła
• 2 jajka
• 125 ml mleka
• 250 g mąki
• 50 g zmielonych migdałów
• 2 łyżki suszonej żurawiny 
• 1 łyżka cukru wanilinowego
• 1 łyżeczka cynamonu
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• 150 g cukru trzcinowego
• 50 g posiekanych migdałów do posypania po wierzchu

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 190 stopni Celsjusza. Blachę – te dużą 
z piekarnika, wyłóż papierem do pieczenia, a następnie ułóż na 
niej papilotki do babeczek. Owoce obierz i pokrój w średnią kostkę.
Masło rozpuść w garnuszku, zdejmij z ognia, dodaj mleko, jajka 
i roztrzep wszystko na jednolitą „masę”. 

Mąkę wsyp do osobnej miski, dodaj zmielone migdały, żurawinę, 
cukier wanilinowy, cynamon, proszek do pieczenia, sodę oraz 
cukier. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki w misce.  Do 
masy suchej dodaj wcześniej przygotowane masło z mlekiem 
i jajkami. Wymieszaj wszystko dokładnie, dodaj pokrojone owoce 
i zakręć składniki na babeczkową lejącą masę. 

Do każdej papilotki włóż na oko ½ wysokości przygotowanej masy 
i tak przygotowanego muffina posyp posiekanymi migdałami. 
Piecz w nagranym piekarniku przez 20-25 minut, do czasu 
suchego patyczka i rumianego jesiennego babeczkowego koloru 
– dla ułatwienia masz zdjęcia!

Mam nadzieje, że ten smak Cię powali! Druhu Jacku, dziękuje za 
naciskanie i determinacje, bez Ciebie ten przepis by nie powstał. 

Smacznego! 
phm. Katarzyna Mamak H.O.

Od redaktora
Dziękuję bardzo Druhno Kasiu za błyskawiczną odpowiedź na moją 
prośbę. Babeczki wyglądają wspaniale i myślę, że tak samo smakują.
J.Cz.
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Kącik Poezji

Ignacy Błażej Franciszek 
Krasicki (1735-1801)

Urodził się 3 lutego 1735r. w Dubiecku. 
Herbu Rogala - biskup warmiński od 1767r. 
i arcybiskup gnieźnieński od 1795r. Książę 
sambijski, hrabia Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego, prezydent Trybunału 
Głównego Koronnego w Lublinie, proboszcz 
przemyski, kustosz kapituły katedralnej 
lwowskiej, poeta, prozaik i publicysta. 
Jeden z głównych przedstawicieli polskiego 
oświecenia. Tworzył głównie bajki, satyry 
i poematy. Zmarł 14 marca 1801r. w Berlinie.

“Hymn do miłości ojczyzny”

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Władysław Bełza
(1847-1913)

Urodził się 17 października 
1847r. w Warszawie – polski 
poeta neoromantyczny, piszący 
w duchu patriotycznym, nazywany piewcą 
polskości. Wiele jego wierszy, pisanych 
w tonie patriotyczno-wychowawczym, 
było adresowanych do polskiej młodzieży 
i dzieci. Publicysta, animator życia 
kulturalnego, oświatowego i prasowego. 
Zmarł 29 stycznia 1913r. we Lwowie.

„Kto Ty jesteś? Polak mały!”

Kto ty jesteś? - Polak mały.
Jaki znak twój?-  Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?-  Między swemi.
W jakim kraju? - W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? - Mą ojczyzną.
Czym zdobyta? - Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.
A w co wierzysz? - W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej? -Wdzięczne dziecię. 
Coś jej winien? - Oddać życie.

Antoni Słonimski
(1895-1976)

Urodził się 15 listopada 1895r.w Warszawie, 
pseudonim „Pro-rok” - polski poeta 
żydowskiego pochodzenia, dramatopisarz, 
prozaik, felietonista, krytyk literacki 
i teatralny, członek założyciel kabaretu „Pod 
Picadorem”i grupy literackiej „Skamander”. 
W latach 1956–1959 prezes Związku 
Literatów Polskich. Był również malarzem, 
grafikiem i rysownikiem. Zmarł 4 lipca 1976 
roku w Warszawie.

„Polska”

I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.
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Czesław Janczarski
(1911-1971)

Urodził się 2 września 1911 w  Guberni 
wołyńskiej, pseudonim Jan Antkiewicz  – 
polski poeta piszący przede wszystkim dla 
dzieci, a także tłumacz z języka rosyjskiego. 
Twórca dwutygodnika dla najmłodszych 
„Miś”. W latach 1957-1971 był jego redaktorem 
naczelnym. Współpracował z innymi 
pismami dziecięcymi - „Świerszczykiem” 
i „Płomyczkiem”. Zmarł 19 maja 1971r.  
w  Warszawie.

„Co to jest Polska?” 

Co to jest Polska? 
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska - to wieś i las, 
i zboże w polu,

i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.

Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,

a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także
 twój rodzinny dom.

A przedszkole?
Tak - i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

Tadeusz Kubiak
(1924-1979)

Urodził się 16 maja 1924 w Warszawie - 
polski poeta, satyryk, autor utworów dla 
dzieci i słuchowisk radiowych. Pisał wiersze 
liryczne, żartobliwe i satyryczne. Pisał 
książki i piosenki dla dzieci. Autor tekstów 
pieśni masowych, piosenek żołnierskich 
i rozrywkowych. Zmarł 3 czerwca 1979r.  
w Jugosławii, w  Topoli pod Belgradem.

„Tu wszędzie Polska”

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój,
gdzie lasy są i rzeki nasze,
gdzie każdy ojciec szedł na bój,
gdzie Biały Orzeł na sztandarze.

Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem,
gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał,
gdzie wolna droga wiedzie w zboże,
gdzie chwiejna trzcina na jeziorze.

Tyś się tu rodził, ojciec i wuj,
tu się rodziła twoja matka.
Dziad orał ziemię, wdychał kurz,
a jego dom to nędzna chatka.

Gdzie klucz żurawi nad łąkami,
gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem,
w Szczecinie biały transatlantyk,
w morzu stalowy, czujny okręt.

Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych,
jesienią rżyska snute dymem,
gdzie latem słońce nad Bałtykiem,
a zimą świerszcze za kominem.

Gdzie dom poety w Czarnolesie,
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła.n
Tu biały sad jest, czarny węgiel,
tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna!

Wanda Maria Chotomska
(1929-2017)

Urodziła się 26 października 1929r, 
w Warszawie – polska pisarka, autorka 
wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, 
autorka cyklu programów telewizyjnych 
dla dzieci “Jacek i Agatka” (1962–1973). Była 
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
i Prezesem  Zarządu Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży. Zmarła 2 sierpnia 2017r. 
w Warszawie.

„Twój dom”

Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze -
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.
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samarytanka Małgorzata WARGOCKA
19 listopada 2018 roku odeszła na „Wieczną Wartę” 

  wieloletnia harcerka Hufca Warszawa Praga-Południe
Urodzona 15 maja 1984r. w Warszawie
Do ZHP wstąpiła w roku 1994.
Wychowanka szczepu 288 WDHiGZ

Pełnione funkcje:
• Od 1994r. do 1998r. -  harcerka w drużynie harcerskiej „Watra”.
• Od 11 grudnia 2001r. (RL13/01) do 7 maja 2002r. (RL5/02) - drużynowa gromady 
zuchowej „Tuptusie Dreptusie”.
• W latach 1999- 2001 -  w szczepie 304 WDHiGZ.
• Od 11 września 2001 r.(RL7/01) do grudnia 2001 r. – drużynowa 304 WGZ.

Harcerskie Akcje letnie:
• Wygonin 1995 – obóz stały szczepu – uczestniczka.
• Ciche 1996 – obóz stały szczepu – uczestniczka.

Nagrody, wyróżnienia i osiągnięcia:
• 27 maja 2001r. (RS/2/01) otrzymała plakietkę Godło Hufca II-go stopnia.
• 24 luty 2002r. (RS1/02) otrzymała plakietkę Godło Hufca III-go stopnia.


