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Zwolnijmy

Przed nami jeden z najpiękniejszych okresów w roku, święta Bożego Narodzenia. Jest to czas poświęcony Bogu i rodzinie. 
Ale czy na pewno?

Nie zgasły jeszcze znicze na grobach bliskich, a już na ulicach naszego miasta i w supermarketach pojawiły się świąteczne 
artykuły i dekoracje, które wprowadzić nas mają w wyjątkowy nastrój zbliżających się świąt. Ale czy nie za wcześnie? Czy 
nie za szybko? Nie ma czasu na odreagowanie po jednych świętach,  a już zbliżają się kolejne. Znowu stresy związane 
z wydatkami, z przygotowaniem uroczystości, z gonitwą za prezentami itd.

Takie refleksje nachodzą jednak przeważnie ludzi starszych, natomiast dla młodego pokolenia coraz częściej staje się to 
normą. A szkoda, bowiem święta Bożego Narodzenia zaczynają się komercjalizować. Prawda jest taka, że wszyscy handlowcy 
starają się wydłużyć okres przedświąteczny, aby zarobić jak najwięcej. Tak naprawdę nikt nie myśli o naszych potrzebach 
i uczuciach, a tylko o swoich saldach kont bankowych.

Koniec roku to czas przemyśleń i podsumowań. Dzisiaj niemal wszyscy chorujemy na brak czasu. Śpieszy nam się tak bardzo, 
że każda osoba i każda rzecz, która nas spowalnia i staje na naszej drodze, jest naszym wrogiem. Konsekwencją naszej obsesji 
szybkości jest złość i agresja na drodze, na zakupach, w szkole, w pracy, w harcerstwie, na wakacjach i w każdym innym 
miejscu. A przecież nie o to chodzi, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Zwolnijmy więc i znajdźmy chwilę w naszym 
życiu, aby zastanowić się nad istotą świąt. Po co one są? Z jakiego powodu świętujemy? Czy ważniejsze są dla nas nienagannie 
wystrojony stół wigilijny i  prezenty pod choinką, czy dobre słowo i miłość bliskich?

Ja zaś korzystając z okazji składam wszystkim czytelnikom „Praskiego Świerszcza” najserdeczniejsze życzenia  - dużo 
zdrowia, miłości i łask Bożych oraz spędzenia tego czasu w zwolnionym tempie, razem z najbliższymi, w pogodnej  
i rodzinnej atmosferze.

hm. Jacek Czajka 
                                                                                                          redaktor naczelny
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Felieton 
bożonarodzeniowy 

komendantki 
Koniec roku kalendarzowego i święta Bożego Narodzenia to czas 
podsumowań i refleksji. 

Za nami kolejny rok służby i harcerskiej przygody. Kolejny raz 
pokonywaliśmy trasy Rajdu Olszynka Grochowska, bawiliśmy 
podczas ekstremalnego powitania zieleni, święta pieczonego 
ziemniaka, „harcowaliśmy” podczas naszej instruktorskiej 
startówki. Za nami akcja letnia. Kolejny raz jakiś nasz zuch czy 
harcerz spróbował harcerskiej przygody: nauczył się wbijać 
gwoździe, pływać, stał na nocnej warcie. Po raz kolejny do waszych 
gromad i drużyn zawitały nowe zuchy i harcerze.

Po 40. latach wyprowadziliśmy się z Wału Miedzeszyńskiego 
i opuściliśmy nasz słynny „barak nad Wisła”. Mamy nowe miejsce, 
które już czeka na Was.  

Mija zatem rok, który znów wiele przyniósł, zmienił. My natomiast, 
„harcerska brać”, jesteśmy gotowi do wypełniania naszej misji. 

Przed nami jeszcze ostatnia służba tego roku – służba podczas 
Betlejemskiego Światła Pokoju. Wędruje ono ze skautami 
i harcerzami od Betlejem do najdalszych zakątków Europy. 
Hufiec nasz jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. 
Będziemy uczestniczyć w wielu wigiliach, łamać się opłatkiem,  
składać życzenia. 

Życzmy sobie wszyscy, aby wszystkie trudy, z którymi przychodzi 
nam się mierzyć na co dzień, w ten grudniowy czas, okryło ciepło 
Betlejemskiego Światła Pokoju, Światło, które łączy!

Boże Narodzenie to czas, kiedy rodzi się dobro. Niech urodzi się 
w naszych sercach. I niech każde z Was podczas tych świąt znajdzie 
chwilę spokoju dla siebie, a nowy 2019 rok niech przyniesie Wam 
wiele dobrego. Niech spełnią się Wasze plany i pragnienia.

Czuwaj!
phm. Krystyna Mamak  

Światło które łączy -  
Betlejemskie Światło Pokoju 2018

Betlejemskie Światło Pokoju przekazano po raz pierwszy w 1986 
r. w Linz, w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci 
austriaccy, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty 
Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd już od lat 
płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy.

Polscy harcerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania 
Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP 
otrzymuje Światło od skautów słowackich. Przekazanie Światła 
odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Z tej 
okazji odbywa się w Zakopanem zlot, w którym co roku bierze 
udział ponad tysiąc członków ZHP. Spod Tatr Światło wędruje 
po całej Polsce, jest też przekazywane do Rosji, na Litwę, Ukrainę 
i Białoruś oraz do Niemiec. Ze Światłem nasz flagowy żaglowiec 
„Zawisza Czarny” płynie także do Danii. 

W tym roku akcja przebiega pod hasłem „Światło które łączy”. BŚP 
zostało już przekazane m.in. metropolicie warszawskiemu ks. kard. 
Kazimierzowi Nyczowi, prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie oraz 
premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz dotrze do wielu 
instytucji i prywatnych domów.

źródło:
http://archiwa.pl/aktualnosci/
https://zhp.pl/2017/bsp-w-kancelarii-prezesa-rady-ministrow/
http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/

fot. Jacek Turczyk / PAP

fot. Konrad Kmieć / ZHP
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Mieliśmy akcję letnią, w paru elementach mniej udaną, z kilkoma 
błędami (ale komu się one nie zdarzają). Natomiast w sumie była 
ona udana i harcerze do dziś ją wspominają. Tutaj ogromne 
podziękowania w kierunku Piotrka, Kingi i Rafała, którzy podjęli się 
niełatwego zadania ogarnięcia tego „Woodstocku”. Zawsze przy 
krytyce, kiedy coś nie wychodzi, staram się w pierwszej kolejności 
myśleć, o tym jak niełatwo mają organizatorzy, z iloma spotykają 
się trudnościami i jak muszą się nagłowić, żeby było dobrze. 

Po wakacjach odbyła się w Łowiczu najlepsza jak do tej pory 
startówka hufca. Jeszcze raz chcę podziękować  zespołowi 
programowemu na czele z Julitą za przygotowanie tego wyjazdu. 
Nie będę się rozpisywał, bo poświęciłem opisaniu tej imprezy 
oddzielny felieton w jednym z ostatnich numerów. Powiedzenie, 
że „ci, których nie było, niech żałują” zwykle bywa naciągane, ale 
w tym przypadku to absolutnie nie mija się z prawdą. 

W międzyczasie odbył się kurs drużynowych oraz kurs 
przewodnikowski. Ogromnie cieszy , że  wypracowaliśmy w hufcu 
swój styl i model tych kursów. O tym , że są one udane i potrzebne, 
niech świadczy liczba osób, które się na nie co roku zgłaszają. 
Chętnych jest dużo więcej niż miejsc.  Mam oczywiście swoje 
osobiste zdanie na niektóre kwestie kursowe. Nie zgadzam się 
z pewnymi informacjami, które są na nich przekazywane, jednak 
to tylko moje osobiste zdanie. Najważniejsza jest nasza młoda 
kadra - przyszli instruktorzy, którym  pomagamy wejść w niełatwy 
instruktorski świat. Także ogromnie dziękuję zespołowi kształcenia 
i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie 
i prowadzenie kursowych zajęć. Brakuje tylko nieco więcej 
otwartości na korzystanie z wiedzy i doświadczenia wieloletnich 
instruktorów naszego hufca. Takie mieszanie się poglądów 
i wizji harcerstwa wbrew pozorom może być bardzo dobre dla 
uczestników. Ale wierzę w to głęboko, że taka otwartość w końcu 
kiedyś ze strony naszych kształceniowców nastąpi. Jest tak, że 
każdy sos, który za długo stoi w garnku, w pewnym momencie 
trzeba wyrzucić. Obyśmy nie doszli do takiego momentu. 

Była oczywiście wigilia hufca, Dzień Myśli Braterskiej. Tutaj 
przypomnę, że Agata została instruktorką roku. Jeszcze raz 
gratuluję (w pełni zasłużony wybór). Jak zwykle nasi instruktorzy, 
zuchy i harcerze brali udział w hufcowej sztafecie Betlejemskiego 
Światła Pokoju. Odbył się bal instruktorski, szkoda trochę, że było 
z nim nieco zamieszania. To też mogło wpłynąć na marną niestety 
frekwencję. Niemniej ogromny plus za miejsce i sam bal. Z relacji 
tych, co byli, wiem, że się podobało. 

Na końcu najważniejsze chyba warte odnotowania jest to, że 
sukcesem zakończyło się szukanie dla nas nowej siedziby hufca.  
Oficjalnie już jesteśmy na Samolotowej 2. Wiem, jak długo komenda 
starała się o godne dla nas warunki. Wiem, ile było z tym związanych 
przeszkód, formalności, rozmów  i ciągłego przypominania. Czeka 
nas jeszcze wojenka z miastem o zmniejszenie lub umorzenie 
ogromnej kwoty naliczonej z użytkowanie pomieszczeń na Wale.  
Ale wierzę w to, że staniemy ramię w ramię i razem wywalczymy 
korzystny dla nas obrót sprawy. Myślę, że władze nie chcą dostać 
od nas noty z kwotą spłaty za naszą wieloletnią służbę dla miasta. 
Na koniec wszystkim naszym zuchom, harcerzom, czytelnikom 
i instruktorskiej braci życzę spokojnych  pełnych refleksji 
i wyciszenia świąt Bożego Narodzenia.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu  160 WDHiGZ

Heblowanie

A.D. 2018

To mój ostatni felieton w mijającym 2018 r. Wiem, niektórzy 
z was pewnie mieli nadzieję, że ostatni w ogóle. Ale muszę was 
rozczarować, nie zamierzam przestać pisać, przecież w hufcu 
muszą być tematy do rozmów. Poza tym nie chcę, żebyście 
przestali czytać naszego „Świerszcza”. 

Tak się składa, że grudzień jest zwykle miesiącem podsumowań.  
No bo wszędzie - i w prasie, i w radiu, i w telewizji, i w pracy, 
i w szkole coś się podsumowuje. Ja chciałem może trochę bardziej 
niż na podsumowaniu roku dwa tysiące osiemnastego skupić się 
na osobach, które się w nim zaznaczyły. Wybaczcie, że może nie 
napiszę o wszystkich wydarzeniach i osobach, ale pamięć ludzka 
jest zawodna i zwyczajnie pewnie nie o wszystkim będę pamiętał. 
Na wstępie przepraszam też wszystkich, którzy nie będą mieli 
powodu, żeby w następnym numerze odpisać na mój felieton.  
Zauważyłem ciekawą prawidłowość. Na pewno rzuciło się wam 
w oczy , że raz na jakiś czas pod moimi felietonami jest dopisek 
od redakcji. Zwykle dzieje się tak przy tematach nieco bardziej 
kontrowersyjnych, o których zdarza mi się pisać. Jak napiszę tekst, 
w którym kogoś chwalę albo za co komuś dziękuję, to ze strony 
redakcji nie ma chęci dopisywania. Ot taka dygresja.  Najlepsze jest 
to, że nie jestem zwykle uprzedzany o tych dopiskach, dowiaduje 
się o nich tak jak wy, po tym, jak numer już wyjdzie. Ale kto z nas 
nie lubi niespodzianek.

Koniec dygresji, skupię się na właściwym temacie mojego 
felietonu. Zacznę od tego, że nie udało nam się zorganizować 
w tym roku zimowiska hufcowego. Z początku traktowałem to 
jako porażkę, ale teraz uważam, że taka jednoroczna przerwa była 
wszystkim (a mi szczególnie) potrzebna. Może  zuchy i harcerze 
zatęsknili dzięki temu za zimowiskiem.

W marcu odbył się nasz hufcowy rajd „Olszynka  Grochowska”. 
Było to jedno z największych wyzwań dla mojego szczepu po jego 
reaktywacji. Najważniejsze, że daliśmy radę i (poza kilkoma błędami) 
impreza się udała. Wprowadziliśmy też trochę nowych rzeczy, które, 
mam nadzieję, będą kontynuowane w trakcie kolejnych rajdów. 
W tym miejscu chciałbym z całego serca podziękować mojej 
kadrze, która zaangażowała się w przygotowanie i prowadzenie 
rajdu.  Zaczynając od komendantów tras, przez oboźnych aż do 
patrolowych naszych szczepowych patroli.  Kawał ciężkiej długiej,  
żmudnej, ale dobrej roboty.  Nawet nie wiecie, jak ważna dla 
komendanta szczepu jest świadomość, że ma w kadrze ludzi, na 
których może zawsze liczyć. 

Bardzo udaną imprezą było „Ekstremalne Powitanie Zieleni” 
pomysł z rajdowymi skarpetkami był mistrzowski. Punkty były 
oryginalne,  zadania ciekawe, pogoda dopisała. Także chylę czoła 
dla organizatorów. Podołali zadaniu, chociaż na początku wcale 
nie było to takie oczywiste. Uważam, że to jedna z fajniejszych 
imprez hufca i jedna z trudniejszych do przygotowania. 

Po drodze mieliśmy mniejsze lub większe hufcowe inicjatywy. Nie 
udało się zorganizować  kolejnej edycji SAS. To smutne, że nasza 
kadra nie jest w stanie wygospodarować połowy dnia na to, żeby 
się rozwijać i być po prostu jeszcze lepszym wychowawcą. Były 
akcje na Stadionie Narodowym, rozkładaliśmy kartoniadę na 
Grand Prix w żużlu i później na pierwszy mecz reprezentacji Polski 
z Senegalem na Mundialu.  To też były bardzo udane akcje, bo 
zgłoszeń było więcej niż osób, które były potrzebne. 
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Świat okiem Kamienia,
czyli kilka słów 

namiestnika harcerskiego

Zabawa w harcerstwo

Jaka jest różnica między dziecięcą zabawą w wojnę a prawdziwymi 
starciami? Dość znacząca: wojna jest poważnym przedsięwzięciem, 
zbierającym krwawe żniwo wśród obu stron. W trakcie jej trwania 
nie ma przerw, trwa 24 godz. na dobę. A zabawę w wojnę można 
w każdej chwili przerwać. Tak samo jest z zabawą w dom, szpital, 
chowanego. Zabawa sama w sobie jest namiastką prawdziwości, 
odwzorowaniem czy nawet małpowaniem, z której można 
zrezygnować w dowolnym momencie. 

Zabawa sama w sobie jest dobra – rozwija dziecięce zdolności 
i umiejętności. Jednakże nie jest dobrze, gdy nasze drużyny 
bawią się (oczywiście czasami) w harcerstwo, zamiast 
naprawdę realizować jego zamierzenia. Zabawa w harcerstwo 
to cotygodniowe zbiórki drużyny, bez jakiejkolwiek pracy 
zastępów. To również drużyna bez stopni, sprawności, ambitnej 
pionierki itp. Każdy ma jakąś drzazgę w oku, ja sam popełniałem 
niektóre z tych błędów. Zjawisko to świetnie oddaje stwierdzenie 
niektórych dzieciaków, które twierdzą, iż „chodzą na harcerstwo”. 
Jakże trafnie. Harcerstwo jest dla nich dodatkowymi, ciekawymi 
zajęciami pozalekcyjnymi. 

Cały bajer w harcerstwie to postawienie przed każdym zastępem 
ambitnej misji do wykonania, zarażenie ich pasją i pchnięcie do 
działania. Doskonałym do tego narzędziem jest służba – pozwala 
to na ukierunkowanie potencjału dzieciaków na konkretny, dobry 
cel. I jak wypisać się z takiej misji, kiedy koleżanki lub koledzy 
z zastępu liczą na moją pomoc? Tak samo, kiedy zastęp planuje 
wyjechać gdzieś samodzielnie na biwak. Albo podejmie się pracy 
na rzecz szkolnej biblioteki. Doskonale wszyscy wiemy, jaką 
satysfakcję daje praca na rzecz innych, wystarczy tylko pokazać to 
swym podopiecznym i dać im możliwość działania. 

Mówią, że harcerzem jest się całe życie. To prawda, dobrze 
zorganizowana drużyna uczy dzieci szlachetnych postaw 
i sprawia, że kieruje się one właściwymi zasadami przez całe 
swoje dorosłe życia. Z harcerstwa wypisać mogą się tylko ci, którzy 
„na nie chodzą”, ale oni nigdy nie byli prawdziwymi harcerzami 
i harcerstwem nie zostali zarażeni.

Drużynowi, przyboczni – pokażcie waszym dzieciom 
prawdziwe oblicze harcerstwa Dajcie im rozwinąć skrzydła 
i działać. Samodzielnie. Obdarzcie ich zaufaniem i kierujcie na  
właściwe tory!

Wasz namiestnik
Staś Matysiak

Dobre rady druha ACz. 
(39)

Nasza krótka pamięć

Odejście na wieczną wartę druha Stefana Romanowskiego budzi 
szereg refleksji. I tych bardziej metafizycznych, i tych bardziej 
konkretnych, rzeczowych, dotyczących wspomnień i wzajemnych 
relacji naszego komendanta z kadrą instruktorską. 

I cóż się wydarzyło? Otóż w trakcie różnych kameralnych dyskusji, 
a także w trakcie relacji publicznych - w zdecydowanie większym 
gronie - pojawiają się przy okazji rozmów o druhu komendancie 
znaczące kontrowersje. Druh A. mówi: - I wtedy nasz obóz 
zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą 
pionierkę. – Na co druhna B.: - Ależ on fantazjuje, przecież bym 
o tym wiedziała. Chyba sobie to wymyślił, aby pokazać, jakim był 
dobrym komendantem obozu. 

Tak, nasza pamięć  jest zawodna, dziś nie dojdziemy, czy 
czterdzieści lat temu obóz druha A. zdobył owe wyróżnienie. Chyba 
że zachował dyplom, ma on zdjęcia, jakąś notatkę prasową. Bo kto 
ma rację – on czy druhna B.? Nie wiem. A wiedzieć chciałbym.

Trochę sobie żartowaliśmy na temat książek o historii naszego 
hufca autorstwa druha Romanowskiego. Niektóre tomy zalegały 
w hufcu czy w harcówkach, niewiele osób do nich sięgało. To 
wielki nasz błąd. W rzeczywistości są one bezcennym materiałem 
o naszej harcerskiej i instruktorskiej przeszłości. Fakt, że druh 
Stefan w swoich książkach różne fakty pomijał, niektóre informacje 
naciągał (na przykład liczbę uczestników Olszynki Grochowskiej), 
dziwacznie podpisywał zdjęcia. Do tekstu komentarza należy 
podchodzić z dystansem, ale jest w nich mnóstwo informacji, które 
powinniśmy znać. Szczep X organizuje wielkie święto swojego 
środowiska. Czy zaprosił na nie byłych szczepowych, których 
nazwiska są zaprezentowane w tomach druha Romanowskiego? 
To taki prosty przykład. A można podawać ich więcej.     
 
Dość późno zająłem się działalnością dziennikarską, dopiero od 
około 1980 roku piszę felietony, relacje z rozlicznych harcerskich 
imprez, refleksje na temat działalności środowisk, w których 
działałem. Gdybym w naszym szczepie zdobył pierwsze miejsce 
w jakimś konkursie, na pewno bym to opisał. I pokazałbym druhnie 
B. A tak każdy pozostanie przy swoim poglądzie. To oczywiście 
jeden drobny fakt. Ale to, co dzieje się dziś, jutro będzie już historią. 
Te moje felietony z lat osiemdziesiątych to rzeczywiście już  
teksty historyczne.  

Piszemy o tym z Jackiem Czajką od pewnego czasu. Dokumentujcie 
naszą pracę! Jak miło było w czasie niedawnej konferencji 
Nieprzetartego Szlaku usłyszeć, że można obejrzeć kronikę kursu, 
w trakcie którego narodziła się nazwa NS. I narodził się ruch 
Nieprzetartego Szlaku. Czy my mamy takie kroniki sprzed 60 lat? 

A jakie są jeszcze argumenty za tym, że warto opisywać, 
dokumentować nasze osiągnięcia i nasze porażki? O tym  
za miesiąc.

hm. Adam Czetwertyński
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„Warunki tylko warunkami” 
(a zasady tylko zasadami) 
– ad vocem do ostatniego 

Heblowania 
Od pewnego czasu z wielkim zainteresowaniem czytam teksty 
naszych instruktorów w „Praskim Świerszczu”. Traktuję to jak 
pewnego rodzaju medium, gdzie można poznać zdanie i opinie 
innych o naszej działalności harcerskiej (instruktorskiej również). 

W ostatnim numerze „Świerszcza” miałem przyjemność 
przeczytać Heblowanie „Zasady są po to, żeby je łamać”. Tytuł 
intrygujący, więc z dozą ciekawości zapoznałem się z tekstem. 
Autor tekst zakończył pytaniem, zachętą do refleksji, czy lepiej jest 
żyć zgodnie z zasadami, lecz w klatce, czy też żyć (działać wbrew 
zasadom) mając wszystko pod kontrolą. 

Niestety z wielkim bólem (bo bardzo lubię Heblowanie) nie zgodzę 
się z końcowym pytaniem Hebla. Wynika to z kilku kwestii, które 
postaram się opisać poniżej. 

Prawdą jest, że w naszej praktyce instruktorskiej często musimy 
stawiać przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje ZHP ponad 
metodę harcerską. Przykład? Odwieczny problem, czy zastępy 
mogą mieć samodzielne zbiórki lub czy nasi harcerze mogą sami 
się bawić (bez opieki) w czasie zbiórek (imprez, rajdów itp.). Z jednej 
strony ktoś może powiedzieć (w szczególności starsi instruktorzy), 
że dawniej nie było z tym problemu, działało to, więc czemu 
ma być dziś problem? Zostawiając z boku idealne rozwiązanie 
powyższych kwestii, należy zwrócić uwagę na fakt, w jakim celu 
ustanawiane są zasady.

Na początek weźmy Prawo Harcerskie. Jest to zbiór zasad. 
Fundament ruchu harcerskiego, naszej organizacji i narzędzie 
wychowawcze. Przyjmijmy hipotetycznie, że zgodnie z zamysłem 
Hebla zaczynamy je stosować wybiórczo, bo z jakichś przyczyn 
nam nie pasuje któryś z punktów. Możemy to zrobić? Oczywiście, 
że tak. Przecież ułatwi nam to życie, pozwoli obejść pewien 
problem. Oczywiście można, lecz tak ustanowione prawo ma swój 
cel – cel wychowawczy. Dzięki niemu jesteśmy w stanie pracować 
z naszymi harcerzami i wychowywać ich w określonym duchu. 

Teraz zmieńmy płaszczyznę i wyobraźmy sobie przepisy 
wewnętrzne ZHP, np. dotyczące umieszczania członków 
w ewidencji, prowadzenia akcji zarobkowych czy dotyczące 
rachunkowości w jednostkach. Czy możliwym jest ich obejście 
lub nieuwzględnienie? Oczywiście, akcję zarobkową można 
zorganizować bez jej zgłaszania, harcerzy nie musimy wpisywać 
do ewidencji (strata czasu, wypełnianie rubryczek, które niczemu 
nie służą itp.). Proste? Ułatwia życie? Ależ oczywiście. 

To teraz ponownie zmieńmy płaszczyznę zasad i pomyślmy 
o przepisach prawa powszechnie obowiązujących (np. prawo 
karne – odpowiedzialność karna – molestowanie, kradzież, 
znęcanie się lub prawo administracyjne – zasady organizowania 
wypoczynku letniego, kuratorium, sanepid i inne takie). Po cóż 
zgłaszać np. jakąś drobną kradzież czy wypoczynek letni do 
kuratorium? Niepotrzebna papierkologia, chodzenie po urzędach 
i instytucjach państwowych, nic tylko marnowanie czasu... 
Z pozoru. 

Wszelkiego rodzaju zasady czy przepisy są przyjmowane 
w określonym celu. Przepisy karne mają zadanie działać 
prewencyjnie i odstraszać przed ewentualnym popełnieniem 
przestępstwa i wychować poprzez określoną karą, przepisy 

administracyjne porządkować pewne zjawiska i procedury – np. 
przepisy o wypoczynku letnim, aby móc przeprowadzić bezpieczny 
wypoczynek dzieci i młodzieży. To samo tyczy się przepisów ZHP, 
są one uchwalane w określonym celu. Zapobiegają nadużyciom 
i zapewniają transparentność oraz ład organizacyjny. 

Odnosząc się do Prawa Harcerskiego - pozwalają nam ono na 
kształtowanie właściwych postaw u naszych wychowanków oraz 
u siebie. Wszystkie te powyższe zasady (przepisy) mają swoją 
logikę i uzasadnienie. Możemy się nie zgadzać co do nich (co 
Heblu ładnie opisałeś), ale mamy ich przestrzegać. 

Czytając tekst Hebla, może ktoś stwierdzić, że napisał, co napisał 
i nic z tego nie wynika, bo to oczywiste, że przepisów i zasad się 
przestrzega. Owszem tak jest, ale kierując się poprzez pryzmat 
naszej instruktorskiej służby należy zwrócić uwagę na coś innego 
– na WŁASNY PRZYKŁAD. 

Muszę się przyznać, że jako drużynowy mam bzika na punkcie 
przestrzegania przepisów. W znaczniej mierze wynika ze specyfiki 
zawodu, jaki wykonuję (prawnik), lecz w części wynika to ze 
świadomości, że ich przestrzeganie ma sens (trochę może naiwnie 
brzmi, wiem) z perspektywy bycia instruktorem (drużynowy). 
Odnosząc to do własnego przykładu, jakim jesteśmy instruktorami, 
kiedy pokazujemy naszym podopiecznym, że pewnych zasad czy 
reguł można nie przestrzegać? I nie mówię tu tylko o harcerzach, 
ale też młodej kadrze i dorosłej kadrze instruktorskiej. Oni na 
nas patrzą, uważają nas za autorytety, za kogoś, od kogo mogą 
czerpać wiedzę, ale też postawy, w szczególności te moralne.  
Oczywiście zgodzę się z Heblem, że niektóre przepisy są głupie, 
męczące, ale nie możemy zapominać, że w dalszym ciągu 
jesteśmy zobowiązani do ich przestrzegania. Może to będzie 
brzmiało nawinie i sprawi wrażenie podkoloryzowanego, ale 
nieprzestrzegania prawa zaczyna się od drobnych rzeczy. Wynika 
to z tego, że uczymy się lekceważyć narzuconych zasad. Nauczeni 
doświadczeniem, że zignorowaliśmy jeden zakaz lub nakaz, 
przychodzi nam łatwiej złamanie kolejnego i potem jeszcze 
następnego. W pewnym momencie brakuje hamulca, który 
zatrzyma nas przed tymi poważniejszymi przykładami łamania 
prawa. Nasi podopieczni uczą się zasad przez przestrzeganie 
Prawa Harcerskiego, w harcerstwie uczą się, że są zasady i są one 
uchwalone w jakimś celu. Dzięki temu łatwiej im przychodzi (moim 
zdaniem) przestrzeganie innych zasad czy reguł, wyrabia to w nich 
pewną praworządność i uczciwość (wobec siebie i innych) i o tym  
warto pamiętać. 

Kończąc ten przydługi wywód, warto może zadać sobie pytanie, 
czy warto szukać tych kompromisów pomiędzy działaniem 
a przestrzeganiem zasad? Może lepiej zastanowić się, co zmienić 
na lepsze, na jakie zasady mamy wpływ i możemy je zmienimy? 
A wobec tych, których zmienić nie możemy, to może warto 
poszukać szerszego lub głębszego sensu przestrzegania ich, 
dopatrując się w nich jednak pewnej logiki. 

Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak atak na Hebla, gdyż ogólny 
jego przekaz i jego intencje rozumiem (i nawet się zgadzam z nim 
momentami). To, co napisałem, jest jedynie jeszcze jedną opinią 
i spojrzeniem na problem z innej strony w dyskusji, którą czasami 
warto podjąć. 

pwd. Wojciech Kowalówka
drużynowy 295 WDH „Sulima”

członek Komisji Rewizyjnej Hufca 
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Wędrownicze ugibugi  
w Górach Świętokrzyskich

Nadszedł moment, na który czekali wszyscy. W sensie, mało kto 
na niego czekał, prawdopodobnie. I nie był to moment, a wyjazd 
w górki, który trwał trochę dłużej niż moment. W zasadzie 
jest to chyba pierwszy wyjazd wędrowniczy w naszym Hufcu, 
na który pojechali wędrownicy w tym roku. Tak więc jest to 
wydarzenie wielkiej wagi. I jest to może nawet odrobinę kamień 
milowy w odbudowie wędrownictwa na tej lepszej Pradze. 
I z tego chociażby powodu warto o nim napisać – aby zachęcić 
innych, może zmotywować do działania, albo się pochwalić 
kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył.  
Interpretujcie dowolnie.

W każdym razie, niezależnie od tego, czym był wyjazd w Góry 
Świętokrzyskie, był to wyjazd udany. Udany w takim stopniu, 
że dał mi najwięcej satysfakcji ze wszystkich moich wyjazdów 
harcerskich. Może dlatego, że harcerskiego wyjazdu nie 
przypominał: nie było druhny komendantki pilnującej porządku, 
ciszy nocnej, ścisłego i nienaruszalnego planu, sprawdzania 
nieporządków. Jednym słowem było liberalnie. 

A było też kolektywnie – więc demokratycznie. Jak większość 
kolektywu nie chciała wchodzić na górkę – to nie weszliśmy. Gdy 
kolektyw uznał, że najwyższy czas spać, to robiliśmy spanko. Ale 
żeby nie było, że panowała tyrania większości: jak ktoś chciał, to 
śpiewał sobie z losowymi ludźmi w schronisku, albo robił różne 
(czasami dziwne) rzeczy w pokoju. Tak więc panowała ta słynna 
dobrowolność, indywidualność i inne “ści” metody harcerskiej.

I teraz możecie zadać pytanie – jak to jest, że wyjazd tak różniący 
się od harcerskich wyjazdów spełniał metodę harcerską lepiej, 
niż niejeden obóz? Czy to dlatego, że prawie każdy obecny był 
kadrą, a wyjazd był praktycznie integralem młodej kadry 32? 
W sensie jasne, na pewno można tak twierdzić, argumentować, 
nawet dość łatwo się na tej pozycji okopać i bronić się nogami, 
rękami, niekoniecznie swoimi. Ale uważam, że wyjazd nie byłby 
mniej metodyczny, gdyby pojechali na niego sami wędrownicy 
brzydzący się kadrowania. Bo wędrownictwo, nawet w naszej 
wersji demo, spełnia to, co najwytrawniejsi harcmistrze chcieliby 
zobaczyć w każdym pionie. I robi to w dodatku mimochodem.

I dlatego wyjazd upłynął na ciągłych rozmowach o wszystkim 
i niczym, na śpiewaniu, na wieczorze poetyckim z nutką autoterapii 
w tle. Dlatego wróciłem z niego wypoczęty, z niezmywalnym 
bananem na twarzy.

Wielu może być ciekawym, co w sumie robiliśmy na wyjeździe, że 
tak dobrze go wspominam. I tutaj każdego z ciekawych zaskoczę, 
bo pojechaliśmy w górki aby pochodzić po górkach. Ale też 
poznać dwuznaczne właściwościu piołunu i dowiedzieć się czegoś 
o górskiej przyrodzie. W sensie tego ostatniego to nie do końca, 
byliśmy w jakimś muzeum na świętym krzyżu, w którym nagrany 
lektor widocznie spieszył się do domu i mało co zapamiętałem. 
Pół soboty spędziliśmy na Świętym Krzyżu, drugie pół soboty 
w wiosce prasłowian a trzecią połówkę soboty poświęciliśmy na 
wspomniany wieczór poezji. W niedzielę poznaliśmy niezwykle 
pijanego i tak samo szarmanckiego bezdomnego, pękła nam 
opona w autokarze, a ja przeżyłem to wszystko bez legitymacji. I po 
raz pierwszy nie żałuję ani chwili spędzonej na biwaku. Tak więc 
zróbcie to, podarujcie sobie odrobinę luksusu i utwórzcie patrol 
wędrowniczy w Waszym szczepie.

ćwik Piotr Wieczorek
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2018-06-09 (1) Zlot Hufca

2018-02-17 (1) 90-te urodziny dh. Stefana Romanowskiego 2018-02-17 (2)

2018-03-03 59. Rajd Olszynka Grochowska 2018-03-15 160 WDH na wystawie o historii hufca

2018-03-19 Zbiórka Namiestnictwa Zuchowego 2018-04-27 W harcówce 295 WDH

2018-05-18 Powązki 2018-05-19 W Legionowie, spotkanie z historią naszego bohatera

A.D. 2018 w obiektywie
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2018-06-09 (2) 2018-06-12 Zjazd Hufca

2018-06-22 Zakończenie roku 112 WDH 2018-10-27 (1) 15 Rajd Młodego Kosciuszkowca

2018-10-27 (2) 420 WDH 2018-10-27 (3) 32 WDH

2018-10-30 Zbiórka Namiestnictwa Zuchowego 2018-11-07 (1) Pogrzeb dh. Stefana Romanowskiego

2018-11-07 (2) 2018-11-07 (3)
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Paradox to 
niekoniecznie dwa 
zegarki marki doxa

Kilka lat temu w czasie obozu harcerze wracający z raju przywieźli 
mi w charakterze prezentu imieninowego przypinkę „Człowiek-
suchar”. Do dziś noszę ją z dumą i podśmiewam się w duchu 
jak trafnie podsumowali moje inklinacje do abstrakcyjnego 
poczucia humoru czyli purnonsensu. Po czym sięgnąłem 
pamięcią do moich mistrzów, którymi nie byli członkowie grupy 
Monty Pythona lecz prowadzący „Dialogi na czerty nogi” Jonasz 
Kofta i Stefan Friedmann, i których słuchania na żywo zabrakło 
w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. To stąd pewnie 
takie luźno powiązane reminiscencje wieczorem 13 grudnia. Ale 
o paradoksach. Harcerskich właśnie. 

Paradoksem pierwszym jest to, że w jednym z największych 
warszawskich hufców, z pokaźną rzeszą wędrowników 
zdobywających stopnie instruktorskie nie funkcjonuje ani jedna 
drużyna wędrownicza, a i wielopoziomowych nie widać.

Paradoks drugi to dobre rady dla tychże wędrowników realizujących 
próby przewodnikowskie. Wujek „Dobra Rada” był łaskaw napisać: 
„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”. Na wąsy Baden-Powella!!! Takiego rozróżnienia 
w obowiązującym systemie stopni instruktorskich NIE MA!!! 
Precyzyjnie ujmując zapis regulaminowy stanowi „Posiadanie 
wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia harcerki orlej – 
harcerza orlego”. I obowiązuje każdego kandydata – kandydatkę 
do pierwszego stopnia instruktorskiego. Regulamin nie nakazuje 
literalnie tego stopnia zdobywać. Nie przywiązując specjalnie wagi 
do przyczyn zaistniałego zamieszania zastanówmy się: co-jak-
dlaczego? Kiedy zdobywałem stopień Harcerza Orlego (żeńskim 
odpowiednikiem był stopień wędrowniczki – bo „Orla to może być 
Perć a nie harcerka – warunki dopuszczenia do próby stanowiły 
m.in.: „ukończył 16 lat, pracuje przynajmniej rok w drużynie od 
zdobycia stopnia ćwika/pionierki, spędził 75 dni na obozach 
pod namiotami”. Jednocześnie w idei poprzedzającego stopnia 
zapisano m.in., że „ćwik/pionierka to harcerski wyga …  po zdobyciu 
stopnia ćwika/pionierki harcerz-harcerka może rozpocząć służbę 
instruktorską”. Jak można wyczytać od przyszłych przybocznych 
i drużynowych wymagaliśmy wysokiego „wyrobienia 
polowego” i własnych doświadczeń w realizacji prób na stopnie. 
Przechodząc płynnie do współczesności należy zauważyć kilka  
niuansów regulaminowych. 

Po pierwsze, w aktualnych wymaganiach stopnia HO nie 
ma jakiejkolwiek wiedzy i umiejętności, które wyznaczałyby 
w miarę jednolity poziom harcerski posiadaczy tych stopni. 
Stopnie wędrownicze nakierowane są na nieustanny rozwój 
osobisty, pełnienie służby oraz poszukiwanie swojego miejsca 
w społeczeństwie. Natomiast wyrobienie harcerskie kończy 
się na poziomie stopnia ćwika/samarytanki. Tylko, że osoby 
rozpoczynające swoją harcerską przygodę w wieku wędrowniczym 
lub późniejszym mają obowiązek tę wiedzę, to wyrobienie polowe 
uzupełnić. Fakt, że tego nie czynią to prawdziwy kłopot.

Po drugie, wszystkie stopnie instruktorskie zawierają wymagania 
dotyczące samorozwoju, które znakomicie korespondują z częścią 
wymagań na stopnie HO i HR. To dobrze, bo jak harcerzowi czy 
instruktorowi wejdzie w krew samodoskonalenie to będzie się  
ustawicznie rozwijał niezależnie od wieku. 

To był rok

Data 13 grudnia pobudza do refleksji. Każe przypomnieć 
wydarzenia związane z początkiem stanu wojennego, ale także 
z naszą działalności w całym roku 1981. Naszą, czyli Związku 
Harcerstwa Polskiego. 

W marcu owego roku zostałem wybrany przez VII Zjazd ZHP na 
członka Prezydium Rady Naczelnej ZHP. W zespole tym był naczelnik 
ZHP, czterej jego zastępcy i kilkuosobowa grupa instruktorów 
społecznych. Kierowaliśmy Związkiem w bardzo trudnym okresie, 
wyjątkowo trudnym. Byłem wówczas szczepowym 3 WDH im. x. 
Józefa Poniatowskiego. Był to dobry szczep. Co roku samodzielny 
obóz stały, jeden lub dwa krajowe obozy wędrowne i wędrowny 
obóz zagraniczny. Zimowisko. Pamiętajmy, że były to trudne czasy 
– kartki na mięso i szereg innych produktów, problemy, których 
dziś nie możemy sobie wyobrazić. Na przykład na stuosobowym 
obozie nie mieliśmy ani jednego samochodu. I obóz znakomicie 
funkcjonował.   

Po trzecie, nic tak dobrze nie utrwala umiejętności czy wiedzy 
jak osobiste doświadczenie. Zatem przyszli przewodnicy 
powinni doświadczyć praktycznie podchodzenia ptaków na 
słuch, rozpalania ognisk w dowolnych warunkach pogodowych, 
wędrówek z mapą i busolą, rozpoznawania roślin czy zwierząt. 
Dlatego też w sąsiednich hufcach praktykowane są testy, biegi 
harcerskie i podobne atrakcje dla przyszłych instruktorów. W taką 
stronę miało także zmierzać nasze Eldorado w 2015 r. - bo żaden 
biszkopt nie może dostać szansy na „zagięcie” instruktora. Nie 
osiągniemy natomiast takiego efektu rozdając stopnie HO na 
prawo i lewo, żeby tylko „popchnąć” próbę przewodnikowską. 
Osobiście uważam, że wspomniany warunek zamknięcia próby 
pwd. lepiej odczytywać w kontekście „rzetelnego” ćwika niż 
„przypadkowego” HO. W przeciwnym razie będziemy doświadczać 
niekompetentnych instruktorów, którzy będą budzić politowanie 
albo po chwili zapału rzucą sznurem, zniechęcą harcerzy, zostawią 
środowisko i powędrują dalej. Reasumując odpowiadam na 
zadane pytania: co? – poziom wyrobienia ćwika/samarytanki, jak? 
– przez praktyczne doświadczenie i przeżycie, dlaczego? – żeby 
świadomie wychowywać przez przykład własny. Proste?

Wracając do 13 grudnia, bo wieczór się kończy. W stanie wojennym 
gdy zaczynałem licealną przygodę była nas pokaźna grupka 
zastępowych, przybocznych czy drużynowych działających 
w macierzystych środowiskach szkół podstawowych i stopniowo 
stających się instruktorami. Łączyła nas nie tylko szkoła średnia, 
ale także przynależność do tradycyjnego nurtu harcerskiego, który 
niekoniecznie szedł w parze z ówczesnym oficjalnym nurtem 
ideowym ZHP. Zewnętrznym wyznacznikiem harcerskiego stylu 
były nie tylko srebrne i złote lilijki nabite na Krzyżach Harcerskich, 
skautowe spodnie do kolan, rogatywki od Kurzydły z Krakowa ale 
także m.in. rygorystycznie przestrzegana abstynencja i wspomniane 
wyrobienie polowe. Umundurowani pojawialiśmy się w szkole 22 
lutego, 3 maja i 11 listopada. Z politowaniem patrzyliśmy jak nasi 
koledzy z licealnej drużyny, często już ze stopniami HO, na długiej 
przerwie dreptali za narożnik sali gimnastycznej na „dymka”. 

hm. Krzysztof Rudziński HR
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
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Tamto lato – roku 1981 – było zupełnie inne niż poprzednie. 
Najpierw zgrupowanie obozów stałych nad Wigrami. Prowadzi go 
Wojtek, ja jestem komendantem podobozu. Z moimi harcerzami 
przygotowujemy się do wyjazdu na zlot skautów norweskich. 
Dziś to banał, coś codziennego. Ale wtedy byliśmy jedynym 
w Polsce środowiskiem harcerskim, które samodzielnie wyjechało 
na Zachód z wizytą do skautów! Ponad 30 harcerek i harcerzy. 
Wybranych, najlepszych, prawdziwych harcerzy. Autentycznie 
przestrzegających wszystkich punktów Prawa Harcerskiego. 
(Dla tych, którzy nie jechali do Norwegii zorganizowaliśmy obóz 
wędrowny w Rumunii). Najpierw obóz nad Wigrami (po raz 
pierwszy pionierka bez gwoździ!), praca w Norwegii w roli ekipy 
kwatermistrzowskiej przed 16-tysięcznym zlotem (musieliśmy 
zapracować za nasz pobyt – porozmawiajcie z dziadkami, ile to 
było 100 dolarów w ówczesnych czasach, nie mogliśmy za zlot 
zapłacić) i pobyt na zlocie – niepowtarzalne przeżycie! O tym 
wydarzeniu mogę opowiadać godzinami. 

I przyszła jesień – my w euforii po pobycie w Norwegii. Szczep 
od września działał znakomicie! Nowi harcerze, nowe pomysły. 
Plany na kolejne lato (mamy już zaproszenie do Danii i do 
Irlandii Północnej), jesteśmy w szkole siłą, jak od dawna nie było. 
Nie wstydzimy się chodzić w szkole w mundurach, co tydzień 
w poniedziałek dzień mundurowy (ja też, nauczyciel, jestem 
w mundurze – nikt się nie dziwi), na dużej przerwie spotkanie 
całego szczepu – zawsze jest dużo sobie do powiedzenia. I dużo 
do zrobienia. 

Nadchodzi ów tragiczny dzień – 13 grudnia. Zastaje mnie on 
w Bydgoszczy. Mamy posiedzenie Rady Naczelnej, poświęcone 
harcerstwu starszemu (czyli dzisiejszemu wędrownictwu). Jestem 
z ramienia GK ZHP szefem Ofensywy Starszoharcerskiej, gdyż po 
okresie HSPS (nie rozwijam tego wątku) trzeba harcerstwo starsze 
umocnić – opracować nowe regulaminy stopni (wracają stopnie 
HO i HR, ileż było wokół tych regulaminów dyskusji!), wymyślić 
całą koncepcję pracy tego ruchu. Około 6.00 budzi mnie w hotelu 
jeden z zastępców naczelnika ZHP: - Adam, wstawaj, wojna. 
– Kończymy posiedzenie rady i szybko, bardzo zaniepokojeni, 
wracamy do domów… 

14 grudnia, w poniedziałek, zjawiam się w nieczynnej szkole. 
Pani Dyrektor w swoim gabinecie.  – Mam prośbę, chcemy 
zorganizować zbiórkę szczepu, chcemy prowadzić działalność 
harcerską. – Ku mojemu zdziwieniu otrzymujemy zgodę. 
Możemy się w szkole spotkać. Przypominam. Wyłączono telefony. 
Była godzina milicyjna. Na ulicach wojsko. Jak moi harcerze 
zorganizowali sieć alarmową, jak się poinformowali, nie wiem. 
Następnego dnia około 60 harcerek i harcerzy pojawiło się na 
zbiórce szczepu. Wtedy było nas w szczepie około setki. Tylu osób 
się nie spodziewałem. 

Do Bożego Narodzenia codziennie odbywały się zbiórki. Były 
one różne. Nie tylko harcerskie. Tadek uczył matematyki, ja 
polskiego, Grażyna łaciny. W stanie wojennym staraliśmy się żyć 
jak w prawdziwej harcerskiej rodzinie. Udało się. W nowym roku 
– 1982 – harcerze wrócili do szkoły, a my w trudnych warunkach 
stanu wojennego działaliśmy dalej. Ale to już inny fragment tej 
opowieści.   

Tak, data 13 grudnia pobudza do refleksji… 

hm. Adam Czetwertyński 

Napisane Wieczorkiem,
czyli kolonia zuchowa oczami praktykanta

Dzień 4
To co, dedykowanko? Już widzę, że to był błąd. Powoli kończą mi się 
pomysły. No ale skoro już tak zacząłem, to głupio zmieniać, bo jeszcze 
wyjdzie na jaw to, że jestem nieodpowiedzialny i niesłowny. No ale na 
pewno na wspomnienie zasługuje Kinga Żelechowska, bez której nig-
dy bym nie napisał mojego pierwszego dziennika, a więc to w sumie 
jej zawdzięczam liczne momenty zrywania boków ze śmiechu, nieliczne 
płacze ze śmiechu i niejaką dumę, gdy mama opowiada koleżankom, 
jaki to jej synek jest utalentowany i jaki inteligentny. Mamo Kingo, dzięki.

Dzień zaczął się niezwykle, bo obudziłem się punktualnie. Wielka szkoda, 
bo musiałem oglądać zuchy zakładające mundury. Nie rozumiem tego, 
każde inne ubranie zakładają poprawnie. Ale z mundurem jest problem, 
nawet nie chodzi o źle skręconą chustę, źle przyszyte plakietki. Po prostu 
mundur jest krzywo zapięty, zuch nie może wsadzić ręki w rękaw, no 
nie do pomyślenia, nie do wytrzymania. Ogólnie to na kolonię zabrałem 
ze sobą chustę z wulkanem zdobytą za bezcen na Intercampie. Zuchy 
pytały, skąd ją mam i co to jest. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że to 
kradziona chusta, którą zdobyłem na Intercampie. Do apelu tłumaczyłem 
im, czym jest Intercamp, Belgia i scouting. Ale najważniejsze, że zuchy 
poznały chustę, której zazdrościć mi powinno pół namiestnictwa.

Zostałem przez Wiktora oczerniony, jakbym chodził na apel w japonk-
ach. Stwierdził to, nawet nie patrząc na moje stopy. Wiem, bo gdyby spo-
jrzał, wiedziałby, że założyłem buty kryte, skórzane i za kostkę.

Zuchy dostały za karę przysiady za coś tam. Pewnie się nie wyrobimy na 
apel mimo tego, że tak pięknie wstałem.

Na apelu uczyliśmy się słabych rymów i to w sumie tyle z ciekawych 
rzeczy. W ogóle nie rozumiem apelów zuchowych, na obozie to ma sens 
– poznajemy plan dnia i tak dalej, możemy się pośmiać i pozrywać boki 
w czasie skarg i zażaleń, otworzyć jakąś próbę, zamknąć jakąś próbę. 
A na apelach w Ocyplu? Śpiewamy.

No dobra, ale nie o to chodzi, aby narzekać, w końcu zuchostwo nie na 
tym polega, polega za to na przykład na jedzeniu śniadanka. Zjedliśmy 
pyszne śniadanko. Było pyszne i nietłuste, a zuch Olek dostał chleb bez 
glutenu, co jest bardzo dużym plusem.

Po śniadaniu poszliśmy pływać w jeziorze. Zuchy wykazały się 
doskonałymi pływackimi umiejętnościami, jedna tylko zuchenka 
była blisko utonięcia, a druga mocno płakała. Ale wszystko się dobrze 
skończyło, a nie liczy się, jak coś się zaczyna, ale jak się kończy. Mówią 
tak ludzie usprawiedliwiający jakieś minusy swojej pracy. Albo życia. 
Zwykle przed końcem życia, licząc, że jednak dorobią się willi z basen-
em przed pierwszym wylewem. Ale przecież nawet na języku polskim 
w gimnazjum człowiek dowiaduje się, że życie człowieka jest wędrówką. 
A przecież końcem wędrówki człowieka jest śmierć, więc czemu to ona 
ma się liczyć? Tak samo dlaczego ma się liczyć tylko koniec pracy, sko-
ro to wykonanie jest przygodą? Koniec pracy może się liczyć dla ludzi 
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postronnych, ale kogo oni w sumie obchodzą? Czy ktoś jeszcze wierzy, 
że ludzie są altruistami? Halo? Czy ciebie naprawdę obchodzi, co po-
myślą o tobie potomni? Nie oszukuj samego siebie.

Po kąpieli w jeziorku poszliśmy się wykąpać pod prysznicami. Super 
pomysł, uwielbiam oglądać gołe dzieci, ale nie wiem, czemu po jezi-
orku. Czyżby dlatego, że Sopot myje się wieczorem? Prawdopodobnie 
tak. Ogólnie kąpanie zuchów to jest najlepsza rzecz na świecie, Wiktor 
z kolegami robią takie ugi-bugi, że cała łazienka wygląda, jakby eksplo-
dował tam utopiec. Potwór z wiedźmina trzy dzika jazda, takiej gry na 
komputer, jakby ktoś nie wiedział.

Wspomniany Wiktor zrobił coś bardzo zabawnego. Zrywałem boki. 
Otóż Wiktor wziął słuchawkę prysznicową i zaczął wylewać wodę poza 
kabinę prysznicową. Przy okazji krzyczał, że jest Godzillą i właśnie nas-
tępuje tsunami. Przy okazji obwieścił, że zniszczy Ocypel. Słyszałem 
już ten niemy krzyk zamkniętych pod szmatą wody zuchowców, ale 
się opanowałem. Skarciłem go kijem na Wiktora. Kazałem mu wrócić 
do kolonii, tak jak wszystkim chłopcom. Cieszyłem się, że mam chwilę 
spokoju i postanowiłem wybrać dłuższą drogę do kolonii, aby chwilę 
odsapnąć. Niestety po drodze spotkałem Wiktora znajdującego się 
w taczce popychanej przez Juliana. Pewnie usłyszał o moim pomyśle 
z ambulansem. Zauważyłem, że trzymał kilka pluszaków. Od razu zro-
zumiałem, o co chodzi, ale spytałem, aby się upewnić. Nie, jednak nie 
miałem racji. Wiktor razem z Julianem i Krzysiem chcieli umyć pluszacz-
ki. Bo skoro oni mają być czyści, to czemu nie one? Ogólnie to nie wiem, 
czy to altruizm, czy zawiść. Przypomnieli mi w tym momencie, jak to 
złamałem nogę pluszakowi. Broniłem się, mówiąc, że to kompletnie 
inny pluszak (bo rzeczywiście to był inny pluszak), ale Wiktora i ekipę 
mało to obchodziło. Obiecałem, że zaraz nie tylko pluszaki będą miały 
połamane nóżki. Wiktor coś tam chrumkał, tupnął, Julian zaniósł się 
śmiechem, a Krzyś zaczął coś tam rzęzić, ale udało mi się wysłać całą 
trójkę do kolonii.

Po myćku poszliśmy na zajęcia. Były to zajęcia z jaskini mocy, czy coś 
takiego. Ogólnie byłem duchem świątyni i nie wpuszczałem tam abso-
lutnie nikogo, kto nie był godny, a więc nie znał zapachu kminku i soli 
czosnkowej. Tak, wtedy poznałem ten specjał, który potrafi naprawić 
smak nawet najgorszej potrawy. Z wyjątkiem ocyplowskich obiadków. 
Czy wspominałem już, jak bardzo lubię oryginalne zajęcia? Takie nie-
powtarzalne? Wiecie, takie, których się łatwo nie zapomni? Jak właśnie 
wąchanie przypraw? No cóż, dobrze, że przynajmniej drugą częścią 
zajęć była linka. Nie muszę mówić jaka linka. Każdy wie, jaka linka. Ta 
linka będąca labiryntem w 3D. W zasadzie jest to element stały zbiórek, 
przysięgam, jak ktoś mnie kiedyś na zbiórce wizytowanej o to spyta, to 
odpowiem – elementami stałymi zbiórki są labirynt z linki, poważna 
rozmowa wychowawcza z Wiktorem i wąchanie przypraw.

W każdym razem musieliśmy wracać do kolonii, ale ja jako duch świą-
tyni Jedli miałem czekać i wrócić dopiero po wszystkich. No i teraz 
uważnie czytajcie, bo to coś, z czego jestem dumny. Pan Jerzy Bralczyk 
mówił, że Polacy nie lubią się chwalić. Otóż nie ja. Uwielbiam się chwal-
ić. Tak więc jak wyjdziecie bramą gospodarczą, za kuchnią, z ośrodka 
i pójdziecie w prawo, to traficie na polankę nad jeziorem. Tam właśnie 
była świątynia Jedli. I ja zamiast lecieć za kolonią poszedłem właśnie 
tą drogą. Biegłem tak szybko, jak tylko mogłem, ale opłaciło się. Oczy-
wiście przyszedłem przed wszystkimi, a zuchy wyglądały, jakbym zrobił 
fikołka i w locie zaklaskał. Podziwiały mnie. Nie podejrzewały swojego 
druha o umiejętność teleportacji. Niestety druhna Matylda i Alaśko tego 
nie podziwiali. A nawet udało mi się zahaczyć o sklep. I przyniosłem im 
pizzę.

Po tym mieliśmy już obiad, więc wziąłem zuchy męskie i kazałem im 
nakryć do stołu. Jako że im zaufałem, pozostały czas spędziłem na 
nie robieniu niczego konkretnego. Dały radę, nawet pomimo tego, że 
w drużynie mieli Wiktora. Pewnie dlatego, że życie wydaje się prostsze, 
gdy nakrywasz do stołu. Obiad przeżyliśmy bez żadnych problemów.

Po obiadku była lekcja walki mieczami świetlnymi. Łukasz Skywalker 
uczył zuchy ciosów z góry, boku, dołu i tak dalej, więc chyba było udane 
– prawie każdy zuch się jarał. Wiktor prawie mordował tam każdego, 
więc postanowiłem indywidualnie go trenować. Zostałem prawdopo-

dobnie słusznie skarcony, a Wiktor wrócił do pokonywania trzech przeci-
wników jednym atakiem.

W wyniku treningu Jedli udałem się do piguły z trzema zuchami. U piguły 
spotkałem też druhnę namiestniczkę. Rozwaliła sobie ten sam palec co 
ja, bo chodziła w klapkach. No po prostu poczułem się jak namiestnik. 
Była tam też druhna Ola, ale już nie pamiętam która, a trochę tego jest, 
wybaczcie. Zuch Gabrysia spytała się, która z druhen jest namiestniczką. 
Odpowiedziałem jak gdyby nigdy nic, że Ola. Nigdy nie widziałem takiej 
pustki w oczach druhny namiestniczki. Ola uznała, że te palce to moda 
na Wieczorka. Gdyby wzrok mógł zabijać, Kubicka miałaby na sumieniu 
dwie osoby. I zucha.

Ponieważ nie mieliśmy wcześniej flagi, to dopiero teraz stawiamy maszt 
kolonii. W sensie ja stawiam. Nie dałem rady go potem wyjąć, więc został 
w Ocyplu po dziś dzień. Miał różową nitkę, bo tylko to się udało zdo-
być. Zostałem za to wyśmiany/pochwalony. Sznur dał mi pan Jerzy, więc 
schowałem resztę do munduru jako trofeum.

Wiktor nazwał swojego szczurka Miodek, od profesora Jana Miodka. 
Tak więc dałem mu ciężki za obrazę majestatu. Jak jeszcze jeden Adam 
Wieczorek albo Tomasz Falba powie, że bycie kadrą nie jest fajne, to 
opowiem mu o tej sytuacji.

W każdym razie odbiegłem od tematu, którym jest przecież kolejny blok 
zajęć. Znowu byłem duchem. Chciałem uczyć zuchy walki mieczem, ale 
Alaśko uznał, że taki duch nie uniesie miecza nawet mocą. Szkoda, ale 
co zrobić. Szkoda, bo zuchy są uboższe o odrobinę wiedzy o mocy. Co 
do wiedzy – wiecie, czym różni się wiedza o, na przykład, grawitacji od 
wiedzy o kanonie? Na kolonii już trzy razy słyszałem “bo ty wiesz co to 
Star Wars, to mi powiedz coś tam”, a w ciągu roku usłyszałem jedno py-
tanie o grawitację. Od pani od fizyki. Nie, nie chciałem go usłyszeć. Tak, 
z chęcią usłyszałbym i sto pytań o gwiezdne wojny.

Wracając do kolonii, musiałem naprawić Julkowi but. To ten rodzaj zu-
cha, którego głosem czytasz wypowiedzi ośmiolatków w książkach. Ten 
rodzaj zucha, którego idiotyczne pytanie sprawia, że jest ci ciepło na ser-
duszku. Zuch, który potrafi roztopić nawet najbardziej lodowate serce. 
Wreszcie zuch, którego prośba po prostu nie może zostać niespełniona. 
Poprosił mnie o naprawienie jego buta. Ponieważ wiele razy rozważałem 
praktykowanie u szewca, postanowiłem pomóc. Męczyłem się z tym 
butem rasy crocks przez dobre pięć minut, ale udało mi się. Na szczęś-
cie szczery uśmiech i uratowana wiara w doskonałość druha całkowicie 
zrekompensowało wszelkie straty moralne, jakie poniosłem. Chciałbym 
mieć takiego synka. Jak nigdy nie znajdę sobie dziewczyny, to poproszę 
rodziców Julka o drugą sztukę.

Zuchy dostały zadanie, aby posprzątać syf, które zrobiły. Jaśmina ogłosiła 
się sprzątaczką i za darmo sprzątała wszystkim pokoje. Od razu pow-
iedziałem, aby tego nie robiła. No cóż, nie wiem czemu, ale moje meto-
dy wychowawcze chyba przynoszą jakieś efekty. No ale i tak już prawie 
wszystko sprzątnęła, więc sanepid mamy odhaczony.

Powiedziałem panu Jerzemu, że podobno jutro lub pojutrze wbija na 
pełnej do nas sanepid. On spanikował i powiedział zuchom. One span-
ikowały i powiedziały sobie nawzajem, co sanepid robi z brudnymi 
dziećmi. Nie wiem skąd oni takie pomysły wzięły, nawet Mortal Combat 
nie jest tak brutalne. Dobrze, że byłem na kursie i doskonale wiedziałem, 
co w takim momencie robić. Dałem każdemu kilkanaście przysiadów 
i w miarę się uspokoiło.
 
Poszliśmy robić spanko. Chyba pominąłem kolację, ale to i tak nie ma 
znaczenia. No w każdym razie czytałem zuchom. Uwielbiam to robić, 
bo możesz czytać im to, co samemu lubisz czytać. Czasami same dają ci 
książki dla dzieci, dzięki czemu możesz zgadywać, jakie substancje psy-
choaktywne zażywają autorzy przed pisaniem. W każdym razie czytałem 
i chłopcom, i dziewczynkom. Czytałem im też ten dziennik. Śmiały się jak 
Hebel ze śmiechu Bociana. No cóż, potem wszystkie osoby kadry rodza-
ju męskiego poza Alanem dostały przypał za coś, o czym nie napiszę, bo 
ciągnięcie tej afery dłużej niż kilka dni jest żałosne, a co dopiero cały rok.

ćwik Piotr Wieczorek
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Kącik Kulinarny

Git pierniki, czyli migdałowe love 

Lepsze niż pierniki! Ciasteczka migdałowe, hit, bez glutenu 
i laktozy. Moje serce już podbiły, a Twoje? Nie marudź, spróbuj. 
Serio, są niesamowite :)

Składniki:
• 300g migdałów 
• 3 łyżki gęstego miodu 

Na ok. 20 ciasteczek, zwiększenie proporcji: 100g migdałów 
= 1 łyżka miodu. 

Wykonanie: 
Migdały należy pokruszyć. Zrobić z nich tak zwaną pastę 
migdałową. W trakcie “ucierania” stopniowo, łyżka po łyżce 
dodawać miód. Gotowe ciasto wyjąć z misy blendera i delikatnie 
zagnieść. Formujemy kulę i wałkujemy na grubość 3 mm, 
a następnie wycinamy ciastka na wybrane kształty. 

Ciasto jest bardzo plastyczne, więc jak się pokruszy bardzo prosto 
można wrócić nim do stanu poprzedniego. 

Piernik nagrzewamy do 140 stopni. Blachę wykładamy papierem 
do pieczenia i układamy na niej nasze ciacha. Pieczemy przez ok 
10 - 13 min do uzyskania złocistego koloru. 

Polecam z całego serducha! 
W razie pytań zawsze służę pomocą, wiecie gdzie mnie szukać ;).

Smacznego! 
phm. Katarzyna Mamak H.O.
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Kącik Poezji

Jan Kasprowicz 
(1860-1926)

Urodzony 12 grudnia 1860 roku w Szymborzu 
-  polski poeta, dramaturg, krytyk literacki 
i tłumacz. Przedstawiciel Młodej Polski, 
związany z naturalizmem, symbolizmem 
oraz ekspresjonizmem.  Uważany za 
jednego z najwybitniejszych poetów 
w dziejach literatury polskiej, stawiany na 
równi z Adamem Mickiewiczem. Ceniony 
zwłaszcza za oryginalność stylu i twórczą 
niezależność. Zmarł 1 sierpnia 1926 roku 
w Zakopanem. W 1933 roku  trumnę 
z jego szczątkami przeniesiono ze starego 
cmentarza w Zakopanem do mauzoleum 
na Harendę.

“Przy wigilijnym stole”

Przy wigilijnym stole, 
Łamiąc opłatek święty, 
Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

Leopold Staff 
(1878-1957)

Urodzony 14 listopada 1878 roku we 
Lwowie – polski poeta, tłumacz i eseista. 
Jeden z najwybitniejszych  twórców 
literatury XX wieku, kojarzony głównie jako 
przedstawiciel współczesnego klasycyzmu, 
prekursor poezji codzienności.  Zaliczany 
do czołowych poetów młodopolskich, 
w okresie międzywojennym stał się 
duchowym przywódca skamandrytów. 
Już za życia nazywany „pomnikiem 
polskiej poezji”. Postrzegany jako wzór 
klasyka i artysty– mędrca. Zmarł 31 maja 
1957 roku w Skarżysku Kamiennej.

 “Gwiazda”

Świeciła gwiazda na niebie,
Srebrna i staroświecka,
Świeciła wigilijnie,
Każdy zna ją od dziecka.

Zwisały z niej z wysoka
Długie, błyszczące promienie,
A każdy promień to było
Jedno świąteczne życzenie.

I przyszli – nie magowie
Już trochę postarzali –
Lecz wiejscy kolędnicy,
Zwyczajni chłopcy mali.
    
Chwycili za promienie
Jak w dzwonnicy za sznury,
Ażeby śliczna gwiazda
Nie uciekła do góry.

Chwycili w garść promienie,
Trzymają z całej siły,

Julian Tuwim 
(1894-1953)

Urodzony 13 września 1894 roku w Łodzi 
– polski poeta żydowskiego pochodzenia, 
pisarz, autor wodewili, skeczy, librett 
operetkowych i tekstów piosenek. 
Jeden z najpopularniejszych poetów 
dwudziestolecia międzywojennego. 
Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod 
Pikadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. 
Bliski współpracownik tygodnika 
„Wiadomości Literackie”. Tłumacz poezji 
rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej oraz 
łaciny. Podpisywał się ponad czterdziestoma 
pseudonimami m.in. Pikador.  Zmarł 27 
grudnia 1953 roku w Zakopanem

„Choinka”

Ziemio, ziemiątko, 
Nocą nad łóżkiem 
Świecisz i krążysz 
Różowym jabłuszkiem. 

Sny wyogromniały, 
Ziemio, zieminko, 
Wszechświat stał w pokoju 
Świąteczną choinką. 

Ziemio, ziemeczko, 
Dróżki gwiaździste 
Po gałązkach błyskały 
Mlekiem wieczystem. 

Trzaskały świeczki, 
Świerkowe świerszcze, 
Anioł zaniemówił 
Najpiękniejszym wierszem.
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Konstanty Ildefons Gałczyński 
(1905-1953)

Urodzony 23 stycznia 1905 roku 
w Warszawie. Pseudonim “Karakuliombro”, 
polski poeta, tłumacz tekstów, twórca 
słynnego teatrzyku “Zielona Gęś”. Związany  
z grupą poetycką „Kwadryga” ,należał do 
bohemy artystycznej stolicy. Po wojnie 
współpracował z krakowskim kabaretem 
„Siedem Kotów”. W latach 1950–1953 
związany był z leśniczówką Pranie nad 
Jeziorem Nidzkim. Wydał m.in. tomiki 
wierszy : „Zaczarowana dorożka”, „Ślubne 
obrączki”, „Pieśni”. Autor tłumaczenia „Snu 
nocy letniej” Williama Szekspira oraz „Ody 
do Radości” Friedrich Schillera. W ostatnich 
latach życia stworzył kilka większych form 
poetyckich: „Niobe”, „Wit Stwosz” i „Kronika 
olsztyńska”. Zmarł 6 grudnia 1953 roku 
w Warszawie.

„Przed zapaleniem choinki”

A podobno jest gdzieś ulica
(lecz jak tam dojść? którędy?)
ulica zdradzonego dzieciństwa,
ulica Wielkiej Kolędy.(...)

Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask świeczek złotem zasnuwa,

a z kąta, z ust brata płynnie
kolęda na okarynie:
LULAJŻE, JEZUNIU
MOJA PEREŁKO,
LULAJŻE, JEZUNIU,
ME PIEŚCIDEŁKO.

 ks. Jan Jakub Twardowski 
(1915-2006)

Urodzony 1 czerwca 1915 roku  w Warszawie 
– polski ksiądz rzymskokatolicki, prałat 
honorowy Jego Świątobliwości,  poeta, 
przedstawiciel współczesnej liryki religijnej. 
To z jego wiersza pochodzi zdanie: 
Śpieszmy się kochać ludzi -  tak szybko 
odchodzą. Liryka księdza Twardowskiego 
traktuje zarówno o Bogu, jak i o ludziach 
i ich problemach.  Studiował polonistykę 
na  Uniwersytecie Warszawskim. W czasie 
II wojny światowej był żołnierzem Armii 
Krajowej, uczestniczył w powstaniu 
warszawskim. Święcenia kapłański przyjął 
4 lipca 1948 roku. Zmarł 18 stycznia 2006 
roku w Warszawie. 

“Dawna Wigilia”

Przyszła mi na wigilię zziębnięta 
głuchociemna
z gwiazdą jak z jasną twarzą – wigilia 
przedwojenna
z domem co został jeszcze na cienkiej 
fotografii
z sercem co nigdy umrzeć porządnie nie 
potrafi
z niemądrym bardzo piórem skrobiącym 
w kałamarzu
z przedpotopowym świętym z Piłsudskim 
w kalendarzu
z mamusią co od nieszczęść zasłonić 
chciała łzami
podając barszcz czerwony co śmieszył nas 
uszkami
z lampką z czajnikiem starym wydartym 
chyba niebu
z całą rodziną jeszcze to znaczy sprzed 
pogrzebów
Nad stołem mym samotnym zwiesiła czułą 
głowę
Nad wszystkie figi z makiem – dziś już 
posoborowe
Przyszła usiadła sobie. Jak żołnierz 
pomilczała
Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi 
podała

Tadeusz Kubiak
(1924-1979)

Urodzony 16 maja 1924 roku w Warszawie 
- polski poeta, satyryk, autor utworów dla 
dzieci i słuchowisk radiowych. Pisał wiersze 
liryczne, żartobliwe i satyryczne. Pisał książki 
i piosenki dla dzieci. Wydawał zbiory wierszy, 
tworzył poematy. Pracował w redakcjach 
„Pokolenia” i „Po prostu”, a od 1948 w Polskim 
Radiu. Autor tekstów pieśni masowych, 
piosenek żołnierskich i rozrywkowych. 
W czasie wojny należał do AK. Zmarł 3 
czerwca 1979 roku, w  Topoli pod Belgradem, 
w Jugosławii.

“Wieczór wigilijny”

Biały obrus lśni na stole, 
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła na noc.

Na talerzach kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu, 
dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice, 
już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.
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