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Jubileuszowy 50 numer „Praskiego Świerszcza”

Pierwszy numer hufcowej gazetki ukazał się w roku 1963 z inicjatywy Kręgu Instruktorów Namiestnictwa Zuchowego „Praski 
Świerszcz”. Początkowo gazetka poświęcona była wyłącznie tematyce zuchowej, jednak dość szybko stała się bardziej 
uniwersalna. Pojawiły się wiadomości z życia drużyn, ośrodków i hufca. Wielkie zasługi w powstaniu pisma położyła hm. 
Róża Karwecka, która dziś jest członkiem redakcji. W skład pierwszej redakcji wchodził również hm. Adam Czetwertyński, 
wierny nadal naszemu „Świerszczowi”.  

Gazetka ukazywała się w miarę regularnie do roku 1971. W latach 1963-1971 ukazało się 75 numerów o średnim nakładzie 
150 egz. formatu A4. Drukowany był na początku na powielaczu spirytusowym. „Praski Świerszcz” był jedynym pismem 
harcerskim ukazującym się w Chorągwi Warszawskiej, więc był dumą naszego hufca.

W następnych latach gazeta była kilkakrotnie wznawiana. Później ukazywała się już tylko jako jednodniówka z okazji ważnych 
hufcowych wydarzeń, takich jak: święto hufca, zjazd hufca, Rajd Olszynka Grochowska itp. Więcej informacji na temat historii 
gazety znajdziecie w nr. 30 ze stycznia 2017 r.

W styczniu 2014 r. Zespół Historyczny Hufca po raz kolejny wznowił wydawanie gazetki pod starą tradycyjna nazwą, 
ale z numeracją zaczynającą się od 1. Ośmiostronicowa wówczas gazeta urosła w ciągu pięciu lat do 16 stron i po kilku 
poprawkach zyskała obecny wygląd.

Dzisiaj na stronę internetową hufca trafia jubileuszowy, pięćdziesiąty numer. Przez ten okres do gazety napisało 88 autorów. 
Niektórzy jeden raz lub kilka, ale są i tacy, którzy piszą systematycznie. Do podstawowych działów „Praskiego Świerszcza” 
należą: Słowo naczelnego, Temat miesiąca, Heblowanie, Dobre rady druha ACz, Świat okiem Kamienia, Ob Czaj to, Kącik 
Kulinarny, Kącik poezji. 

W imieniu Redakcji serdecznie zachęcam do czytania „Świerszcza”, ale także zapraszam do wspólnego tworzenia naszej 
gazetki. Wszyscy potencjalni autorzy są bardzo mile widziani.

Od pięciu lat nad tworzeniem gazety pracuje praktycznie ta sama ekipa, która robi to przede wszystkich z potrzeby serca 
i chęci zadokumentowania najciekawszych momentów z życia hufca  oraz spraw interesujących naszych harcerzy. Chciałbym 
w tym miejscu całej redakcji i  wszystkim z osobna serdecznie podziękować za włożony ogromny wkład pracy i swój cenny, 
prywatny czas poświęcony tworzeniu „Praskiego Świerszcza”. 

Dziękuję Wam, moi drodzy. 
hm. Jacek Czajka 

                                                                                                          redaktor naczelny
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Temat miesiąca
Dzień Myśli Braterskiej

W 1926 roku, w Stanach Zjednoczonych odbyła się IV 
Międzynarodowa Konferencja Skautek i Przewodniczek. Delegatki 
konferencji postanowiły ustanowić specjalny dzień w roku, 
w którym mogłyby rozmyślać o swoich siostrach rozsianych 
po całym świecie. W takim dniu przesyłałyby im pozdrowienia 
i życzenia. Następnego  roku, w  Międzynarodowym Biurze 
Skautek w Londynie  narodziła się myśl, aby  tym dniem został 22 
luty - dzień urodzin Roberta i Olave Baden-Powell. Od samego 
początku idee wspierały przedstawicielki z Polski, które wzięły  
udział w pierwszym spotkaniu, tzw. Kręgu Myśli Siostrzanej.

Dla skautów odpowiednikiem takiego dnia był 23 kwietnia - dzień 
św. Jerzego, patrona całego skautingu. Jednak bardzo szybko 
zaczęli wspólnie ze skautkami świętować Dzień Myśli Braterskiej.

W roku 1932 podczas Światowej Konferencji Skautek w Polsce 
na Buczu delegatka Belgii zaproponowała, aby w tym dniu 
każda skautka złożyła na uroczystej zbiórce symboliczny “grosz” 
na cele rozszerzania skautingu na całym świecie. W ten sposób 
powstał “Fundusz Myśli Braterskiej”. Czerpano z niego środki na 
organizowanie skautingu w dalekich krajach. Na Filipiny, Haiti, 
do Kostaryki wyjechały instruktorki francuskie, holenderskie 
i angielskie, które zaczęły prowadzić pierwsze kursy i ustalać 
zasady pracy skatowej. Po II wojnie światowej, również w Europie 
z takiej pomocy skorzystały Włochy i Grecja. 

W Polsce do roku 1947 organizatorem zbiorek i spotkań był 
Związek Harcerstwa Polskiego. Po tym roku władze komunistyczne 
zlikwidowały ZHP, a wraz z nim również Dzień Myśli Braterskiej, 
uznając go za przejaw burżuazyjnej działalności. 

Mimo wszystko dzień ten nadal był obchodzony i świętowany, 
choć nie oficjalnie przez wiele harcerskich drużyn. Dzięki temu 
po latach można było powrócić do jego obchodów. Tradycja 
przetrwała i istnieje do dnia dzisiejszego.
 
Ze spotkań, zbiórek i wieczornic, organizowanych w Dniu Myśli 
Braterskiej, wysyłane są pozdrowieniami do przyjaciół z całego 
świata. Są to najczęściej karki pocztowe z życzeniami, samodzielnie 
wykonywane przez harcerki i harcerzy a także pozdrowienia 
wysyłane droga elektroniczną.
 
Warto przypomnieć i zwrócić uwagę na szczególny sposób 
przedstawienia i upamiętnienia harcerskiego braterstwa. Zrobił 
to Aleksander Kamiński w swojej książce “Kamienie na szaniec”, 
pisząc o młodych ludziach, “którzy w tych niesamowitych latach 
[niemieckiej okupacji], potrafili żyć pełnią życia, których czyny 
i rozmach wycisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem 
po kraju. Którzy w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały: 
Braterstwo i Służbę”.

Życzenia z okazji
Dnia Myśli Braterskiej

„Niech tysiące skautowych pozdrowień, krążących po świecie 
w tym szczególnym dniu, budują w nas poczucie braterstwa 
i płynącej z niego odwagi do codziennego wysiłku we wspólnym 
zmienianiu świata na lepszy.

Z okazji obchodzonego na całym świecie Dnia Myśli Braterskiej, 
święta upamiętniającego urodziny założycieli skautingu – sir 
Roberta Baden–Powella i jego żony lady Olave Baden-Powell 
życzymy wszystkim satysfakcji z podejmowanych działań, 
otwartości na drugiego człowieka i niegasnących przyjaźni”.

hm. Anna Nowosad  – Naczelniczka ZHP
hm. Dariusz Supeł – Przewodniczący ZHP

Korzystając z okazji, do tych wspaniałych życzeń dołącza się 
również Redakcja „Praskiego Świerszcza”.

[https://kp.zhp.pl/zyczenia-okazji-dmb/]
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Heblowanie

Nasi młodzi - roszczeniowi

Zakończyła się harcerska akcja zimowa hufca w Ochotnicy Górnej. 
Przez prawie dwa tygodnie jeździliśmy na nartach i poznawaliśmy 
uroki polskich gór. Ten felieton miał być poświęcony właśnie 
zimowisku, ale stwierdziłem, że ważniejszy jest pewien problem, 
który się na nim pojawił. 

Mam na myśli wielką roszczeniowość harcerzy. Zjawisko znane 
i od lat się nasilające. Odnoszę wrażenie, że część harcerzy 
uważa, że może brać, nie dając nic od siebie. Z góry uważają, że 
jadąc na zimowisko będą się tylko dobrze bawić. A sprawy czysto 
harcerskie schodzą wtedy na drugi plan. Dzieciaki mają w głowie 
zabawę i przygodę, i to w sumie naturalne u nastolatków. Jednak 
w harcerstwie od zawsze uczyliśmy się również dawania od siebie. 
A mam wrażenie, że wielu z nich tego nie wie. Najlepsza nauka 
płynie przez służbę. Jednak harcerze doświadczają jej na tyle 
rzadko, że w ich świadomości nie ma przekonania, że w życiu 
także trzeba coś innym z siebie dawać. 

Potrafią głośno komentować, że coś im się nie podoba i głośno 
wyrażać swoje żądania. Cieszy fakt, że dzieci są szczere, umieją 
mówić o sprawach, które ich dotyczą. Ale to właściwie jedyny 
pozytyw w tej sprawie. Bo niestety dużo młodych ludzi 
wychowywanych jest w duchu, że im się „należy”. Jest grupa 
rodziców, która praktycznie nie wymaga niczego od swoich dzieci. 
Więc jeśli takie dziecko zostaje harcerzem, od którego wymaga 
się dużo, to nie potrafi się w organizacji odnaleźć. Dlatego tak 
dużo osób z harcerstwa rezygnuje. Wymagania i oczekiwania 
po prostu ich przerastają. Ale zauważyłem, że do roszczeniowej 
postawy my jako instruktorzy i wychowawcy też dokładamy 
cegiełkę.  No bo przecież nie we wszystkim, co robimy, staramy 
się umieścić efekt WOW. Chcemy, żeby harcerstwo było coraz 
atrakcyjniejsze, szukamy nowych form pracy i narzędzi. I niestety 
często zapominamy, żeby czegokolwiek wymagać od harcerzy. 
Staramy się, żeby bawili się jak najlepiej, a nie pamiętamy, że przez 
brak odpowiedniego balansu między zabawą a obowiązkami sami 
kreujemy w nich roszczeniowość.  

Wiele razy słyszałem, że komuś nie chciało się iść na służbę. Ale 
rzadko kiedy harcerze nie chcą brać udziału w rajdzie czy biwaku. 
Mają świadomość, że tam wszystko będzie robione dla nich i pod 
nich. Bardzo ucieszyła mnie służba w bibliotece i nauka pierwszej 
pomocy przez uczestników naszego kursu przewodnikowskiego. 
Właśnie w taki sposób można uzyskać balans miedzy „dawaniem” 
a „braniem”.  A może warto elementy służby wprowadzić na kursie 
zastępowych, na obozie czy na innych wydarzeniach? Harcerze 
mieliby świadomość, że oprócz zabawy dla siebie, będą też robić 
coś dla innych. Staną się wtedy na pewno mniej roszczeniowi. 
Kształtujmy w nich odpowiednie postawy już od najmłodszych lat, 
a to na pewno zaprocentuje. 

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu  160 WDHiGZ

PS Z okazji jubileuszowego 50 numeru „Praskiego Świerszcza” 
ogłaszam konkurs: „Na jaki temat był mój pierwszy felieton 
napisany do Świerszcza”?  Ten, kto odgadnie, dostanie ode mnie 
nagrodę specjalną. 

Świat okiem Kamienia,
czyli kilka słów 

namiestnika harcerskiego

Dajcie dzieciom poczuć odpowiedzialność

Wielu drużynowych ma jeden wspólny problem – brak 
zaangażowania ze strony harcerzy. Dwoją się i troją, by zbiórki 
uczynić jak najbardziej atrakcyjnymi, by przyciągnąć uwagę 
dzieciaków. Jednakże właśnie ten nadmiar pracy drużynowego 
powoduje ospałość wychowanków. Dlaczego? A dlatego, że nie 
czują oni odpowiedzialności za pracę drużyny, a tylko czekają na 
to, co wymyśli drużynowy. 

Weźmy na przykład prosty rajd 
czy wycieczkę. Jak to zazwyczaj 
wygląda? Kadra idzie przodem 
i na każdym skrzyżowaniem 
walczy z mapą i kompasem 
wytyczając właściwą drogę. 
W międzyczasie padają pytania: 
- Druhu, czy mogę zdjąć plecak? 
– Odpowiadacie: -Nie, zaraz 
ruszamy. - I tak stres związany 
z problemami, przyprawiony 
wiecznym marudzeniem harcerzy, którzy są tylko biernymi 
uczestnikami wycieczki, to przepis na nieudany wyjazd. Dlaczego 
więc nie odwrócić tej sytuacji na własną korzyść? Dlaczego nie dać 
mapy harcerzom i powiedzieć: - Wy prowadzicie? - Jest naturalna 
nauka mapy? Jest. Jest pośredniość oddziaływań? Jest. Jest 
pozytywny sposób przekazania wiedzy w działaniu? Jest. Jednym 
prostym zabiegiem możemy wprowadzić tyle metody harcerskiej 
jak nigdy. Od razu skończy się zawodzenie: - Daleko jeszcze? – 
Odpowiecie: - Jak daleko? Przecież wy macie mapę, to wy nam 
powiedzcie. 

A gdy ten rajd odbywać by się miał w taki sposób, że zastępy mają 
po prostu dotrzeć do danego punktu zbiórki na daną godzinę, czy 
którykolwiek harcerz będzie narzekał i pytał o odległość? Nie, gdyż 
będą sami w lesie i tylko od nich będzie zależeć, czy ta wędrówka 
się skończy. Nie namówią drużynowego, by już się zatrzymać, bo 
jego tam nie będzie. Tylko oni, las, mapa i punkt, do którego mają 
dotrzeć. Jest przygoda? Jest. 

Dajmy więc dzieciom poczuć odpowiedzialność, gdyż tym właśnie 
różnimy się od świetlicy, gdzie młodzi uczestniczą w zajęciach. 
My stawiamy przed nimi wyzwania, ale takie, które będą mogli 
zrealizować sami, bez opiekuńczego oka kadry. Dlatego zostawcie 
swoje dzieci w spokoju i dajcie im być odpowiedzialnymi za 
dotarcie do miejsca noclegowego na rajdzie, ugotowanie sobie 
obiadu, ułożenie taktyki na nocne podchody, zorganizowanie 
Przyrzeczenia Harcerskiego czy przeprowadzenie zbiórek 
zastępów. Za pierwszym razem im nie wyjdzie, za drugim też nie. 
Ale za trzecim… kto wie. Bo mają się nauczyć na własnych błędach.

Wasz namiestnik
Staś Matysiak
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Dobre rady druha ACz. 
(40)

O naszej krótkiej pamięci część druga

W grudniowym numerze „Praskiego Świerszcza”, w którym 
pisałem o potrzebie dokumentowania naszej historii, historii 
naszych środowisk, nasz naczelny druh Jacek na okładce pisma, 
zapowiadając ten tekst, zamieścił moje zdjęcie z Sali Kongresowej 
Pałacu Kultury. Zdjęcie było zrobione dawno temu, bo po pierwsze 
jestem na nim bez brody, mam charakterystyczne baczki, noszone 
pół wieku temu. Po drugie jestem w instruktorskim mundurze, 
zwanym czasem „mundurze celników Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej”.1 Po trzecie obok mnie siedzi Iza, zwana Fizią, 
obok niej Ilona. Z drugiej strony Ewa, dalej Zbynio i Joanna. 
Harcerki mają jakieś obce nam chusty, ja też na mundurze (to 
nie było częste) mam założoną chustę. Mogę mniej więcej 
przypomnieć sobie, kiedy ich wszystkich razem mogłem zebrać. 
Pół wieku temu. Może nieco dawniej. 

No dobrze. Miejsce zlokalizowane, komplet osób z naszego 
środowiska znany (z tego grona Zbynio już nie żyje, Joanna 
jest profesorem dr habilitowanym na UW, a o pozostałych 
dziewczynach dziś nic nie wiem). Dochodzę do ważnego wniosku. 
Nie mam pojęcia, co to była za nadzwyczajna impreza harcerska, 
gdzie siedzieliśmy w Sali Kongresowej w reprezentacyjnym 
rzędzie (bo nie na środku sali, nie w amfiteatrze lub na balkonie). 
Tego po prostu zupełnie nie pamiętam. Nie mam też tego zdjęcia, 
które zachowało się w jakichś zbiorach hufca.  

Tak jak pisałem w grudniu. Nasza pamięć jest krótka. To, że znam 
imiona (nazwiska też) całej ekipy, to i tak ogromny mój sukces. 
Przecież to wydarzenie miało miejsce wiele lat temu. Niektórzy 
powiedzą, przecież to mało istotne, czy obok druha Adama 
siedziała Kasia czy Zosia, czy obchodzili Dzień Nauczyciela, czy 
wręczali komuś sztandar. 

Otóż nie. Z takich małych wydarzeń z przeszłości budujemy naszą 
przyszłość. Może tam był ktoś odznaczany, może to była impreza 
całej organizacji, a myśmy reprezentowali tam hufiec. Z drobnych 
faktów tworzymy kompleksową wiedzę historyczną. To zdjęcie to 
taki drobiazg, który powinien mieć swoje miejsce w historii hufca. 
Miejsce oznaczone. 

Nie wiem, czy pamiętacie. W grudniu pisałem o kronice NS 
z kursu w Rabce. Dzięki niej instruktorzy tego ruchu wiedzą, jak 
to się zaczęło. Jak ów ruch się narodził. Znają swoje korzenie. 
A taka wiedza umacnia ich w pewności, że ich praca jest bardzo 

potrzebna. Że wychowanie dzieci z niepełnosprawnościami trwa 
od dawna, że ich poprzednicy odnosili sukcesy, że sukcesy te widać 
nie tylko dziś, ale w perspektywie minionych kilkudziesięciu lat. Do 
tej wiedzy potrzebna jest nie tylko jedna kronika, ale takich kronik 
dziesiątki.  

Takie zdjęcie dla mnie, dla dawnych „46”, dla późniejszych „3” 
też jest ważne. Tam są ludzie, którzy się w naszej organizacji 
kształtowali, rozwijali swoje umiejętności. Wychowywali innych. 
Zbynio prowadził obozy (lub był moim zastępcą), Joanna i Ewa 
były drużynowymi… Tylko dlaczego myśmy wtedy byli w Pałacu 
Kultury…  

No jeszcze jeden związany z pamięcią o przeszłości problem. Otóż 
dla niektórych harcerstwo jako ruch zaczyna się w dniu wstąpienia 
do naszej organizacji. Po trzech latach należenia do ZHP pada z ust 
niejednego druha sformułowanie: - Bo u nas to jest taka tradycja, 
tak jest od zawsze. – Od zawsze, czyli od trzech lat! A środowisko 
istnieje od lat czterdziestu albo sześćdziesięciu. I warto wiedzieć, 
i trzeba wiedzieć, że działać mamy myśląc o przyszłości, ale 
pamiętając o przeszłości. Inaczej nic sensownego nie zbudujemy. 
Ani zastępu, ani drużyny. 

W swych felietonach publikujący w „Świerszczu” swe felietony Staś 
Matysiak proponuje, by harcerze uczyli się na własnych błędach. 
Oczywiście też tak można. A jeżeli jednak nasi poprzednicy już się 
sparzyli, już popełnili podobne, czy nie warto o nich przeczytać, 
nie warto się o nich dowiedzieć i jeżeli jakieś popełniać, to już 
inne? Jestem zdecydowanym zwolennikiem uczenia się na 
sukcesach i błędach innych. Tych spisanych, tych omówionych, 
tych pokazanych. I dlatego potrzebne są zapiski, pamiętniki, 
spisane wspomnienia, poradniki. I wykorzystując wiedzę naszych 
poprzedników powinniśmy budować współczesne programy. 
Mając twarde, mocne korzenie, myśleć o przyszłości. 

A gdy dojdę, co to była za impreza w Sali Kongresowej, napiszę 
o tym w „PŚ”.  

hm. Adam Czetwertyński

1 Zdanie wyjaśnienia. Mundur był w kolorze zielonkawym, jasnym, 
mdłym. Podobno, gdy szukano materiału na nowe mundury 
instruktorskie (bo nie mogły być podobne do zielonych mundurów 
wojskowych), pojawił się gdzieś „odrzut z eksportu”. Ponoć któryś 
z naszych zakładów wyprodukował dużo materiału, z którego 
miały być szyte w NRD mundury dla celników. Towar miał jakieś 
wady czy nie spodobał się odbiorcom… W efekcie dostał się on 
nam, i nosiliśmy mundury „celników”. Te mundury miały jeszcze 
jedną cechę, zamiast guzików z lilijką, guziki „w piłeczki”, okropne. 
Czy o owym materiale to tylko mit, czy prawda? Nie wiem. 
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Para-doxy w serwisie 
technicznym

Siadłem sobie późnym wieczorem do „Praskiego Świerszcza” 
i odkryłem, że wywołują mnie do tablicy. Za sprawą wujka „Dobra 
Rada” poczułem się jak w czasach licealnych, co odmładza i polepsza 
samopoczucie. Niestety tylko na chwilę. Skonstatowałem, iż chyba 
w moim uprzednim wystąpieniu na tych zacnych łamach było za 
dużo „sucharów”, które padły na niepodatny grunt. Zatem obecnie 
postanowiłem się pohamować (a łatwo nie było) i przejść do meritum.

Primo. Pisałem o paradoksach, które w moim osobistym odczuciu 
miały negatywny wydźwięk. Dorzucanie do tego zbioru teatru 
muzycznego „Paradox” prowadzonego przez hm. Marka Medyńskiego 
wydawało mi się nie na miejscu. Zwłaszcza, że tratowałem 
o sprawach KSI, której druh Marek też onegdaj był przewodniczącym 
i nie chciałem dodawać pożywki dla ewentualnych nieuprawnionych 
skojarzeń. O samym teatrze pamiętam i mam pozytywne skojarzenia.

Secundo. Odniosłem się nie do opinii druha Adama /  hufcowej 
KSI (odpowiednie skreślić) tylko skomentowałem na gruncie 
obowiązujących zapisów regulaminowych fakt podania do szerokiej 
wiadomości nieprawdziwych informacji o jednym z warunków 
zamknięcia próby przewodnikowskiej. Z racji wspomnianego przez 
druha Adama „członkostwa w ważnych komisjach” poczuwam takie 
działanie za swój obowiązek. Wywołany do tablicy dowiedziałem 
się teraz ponadto, że „my zaostrzamy wymagania na stopień 
przewodnika u naszych „młodych””. Jak rozumiem „MY” odnosi się do 
hufcowej KSI i jest to „zbójeckie” prawo tego gremium dopuszczone 
przez System Stopni Instruktorskich. Warto ten fakt gdzieś zapisać 
i wtedy nie będzie „nieregulaminowo”, druhu Adamie. Zwłaszcza że 
mówimy o działaniach, które w efekcie skutkują nadaniem uprawnień 
opisanych także przez prawo powszechne (rozporządzenie MEN). 
Zwracam przy tym uwagę, że wspomniane przeze mnie uprawnienie 
KSI odnosi się do wymagań, a nie warunków zamknięcia próby – w te 
KSI ingerować nie może. I kończąc ten wątek podkreślę, że ani jednym 
słowem nie odniosłem się do „poradniczka”. Uważam za cenne, iż 
powstał. Swoje uwagi kierowałem uprzednio do tego, co wyczytałem 
w 47 numerze „Praskiego Świerszcza”. Cytaty też stamtąd pochodziły.  

Tertio. Co do poziomu naszych młodych instruktorów to jestem 
jak najbardziej za działaniami, które będą skutkować jego stałym 
ponoszeniem. Tak naprawdę wszystkich, nie tylko młodych. 
Mam również wrażenie, że odnośnie tej młodzieży instruktorskiej 
identyfikujemy wspólnie z druhem Adamem określone słabości, 
np. braki w wyrobieniu harcerskim. Tylko znacząco różnimy się 
w poglądach jakie remedium zastosować. W moim przekonaniu 
wymaganie zdobycia w ramach próby przewodnikowskiej stopnia 
HO się nie sprawdzi. Poniżej kilka argumentów uzasadniających mój 
pogląd. 

Dla KSI jednoznacznym kryterium będzie rozróżnienie zdobył/
nie zdobył. Bez wnikania jak. Przy czym nie zarzucałem członkom 
KSI akceptacji dla rozdawania stopni HO na prawo i lewo. 
Raczej wskazywałem na ryzyko, że wystąpi u niektórych pokusa 
„popchnięcia” próby przewodnikowskiej. Niekoniecznie u opiekuna, 
ale może u przełożonego? W tym kontekście martwi postulat, aby KSI 
uchylała się przed sprawdzeniem, czy wędrownik jest na poziomie 
stopnia wędrowniczego. Wątki autobiograficzne, które wytyka 
mi druh Adam, miały tylko uzasadnić prawdziwość obserwacji, 
że jeden HO drugiemu nierówny. Czasami wręcz te rozbieżności 
są zaskakująco a nawet dramatycznie wielkie. Przykłady takich 
„gwiazd” jednego-dwóch sezonów pamiętamy dobrze. Dlatego 
też mnie nie śmieszy pomysł, by KSI organizowała wędrownikowi 
bieg na poziomie stopnia ćwika i sprawdzała, czy potrafi on ułożyć 

ognisko i rozpalić je jedną zapałką. W innych hufcach są takie praktyki, 
choć można dyskutować o formie przeprowadzenia adekwatnego 
sprawdzianu. Tak samo mnie nie śmieszy lecz żenuje sytuacja, w której 
poszukiwano w Ocyplu osoby do ułożenia stosu ogniskowego na 
spotkanie z burmistrzem. W ośrodku było w tym czasie kilkunastu 
przewodników nieobciążonych bieżącymi obowiązkami – żaden się 
nie podjął. 

Co więcej - obowiązek uzupełnienia wiedzy i wyrobienia polowego 
w próbie HO dotyczy nie tylko osób z mitycznej kategorii 35+, ale 
także kandydatów w wieku wędrowniczym, którzy zatrzymali się na 
poziomie młodzika lub wywiadowcy. Dzisiejsze rozmowy z przyszłymi 
wędrownikami na kursie drużynowych „Wakan-Tanka” utwierdziły 
mnie w przekonaniu, że przystąpienie do próby wędrowniczej i HO 
jest najczęściej motywowane zdobywanym stopniem instruktorskim, 
a nie chęcią sprawdzenia, czym wędrownictwo naprawdę jest 
i czy to będzie ich droga na przyszłość. Harcerze pytani o to, co 
będą pamiętali ze swoje próby za lat pięć, wskazywali na zadania 
dotyczące samorozwoju lub wyczynu. Nie pojawiły się za to 
pomysły na wyspecjalizowanie się w jakiejś klasycznej technice 
harcerskiej. Dlatego zasygnalizowałem paradoks, iż z mamy licznych 
wędrowników i ani jednej drużyny wędrowniczej. Swoje zdanie tu 
podtrzymuję. 

Należy również zadać pytanie, czy jesteśmy gotowi na długie próby 
przewodnikowskie? Rzecz w tym, że rzetelna próba HO (zwłaszcza 
ta z uzupełnieniem umiejętności z poprzednich stopni), to 12 – 18 
miesięcy. Do tego należy dorzucić próbę wędrowniczą, która ma 
poprzedzić zdobywanie stopnia HO i powinna trwać 3 – 6 miesięcy. 
Z rachunków wychodzi mi od 15 do 24 miesięcy. Powinniśmy być 
świadomi, na co się decydujemy. Mam także obawy, iż pojawi 
się presja na przyśpieszenie zakończenia próby ze względu na 
nadchodzący obóz lub zimowisko. Bo nie będzie komu powierzyć 
opieki nad harcerzami itd. Dla osób pełnoletnich obejściem może 
okazać się zdobycie uprawnień wychowawcy. Ponadto, przynajmniej 
teoretycznie, możliwe jest ukończenie próby bez zrealizowania 
wszystkich zadań albo z zadaniem zakończonym niepowodzeniem. 
Dlatego swoje obawy uważam za uzasadnione.

Na koniec znów kilka uwag historycznych. Poprzednio reminiscencje 
dotyczyły daty 13 grudnia i choć zostały mi wytknięte, to zauważyłem, 
iż mój adwersarz podzielił się z czytelnikami także migawkami swoich. 
W czasie pisania tego tekstu szepczący w tle serwis informacyjny 
przypomniał mi, że kończy się właśnie 6 lutego. Rocznica rozpoczęcia 
obrad „Okrągłego Stołu”, w efekcie których dotychczasowi przeciwnicy 
wypracowali porozumienie i zapoczątkowali demokratyczne 
przemiany ustrojowe. Jako ówczesny umiarkowany „element 
antysocjalistyczny” nie utożsamiałem się z oficjalnym nurtem 
ideowym ZHP, który w efekcie tegoż „Okrągłego Stołu” także przeszedł 
znaczące przeobrażenia. Tak sobie pomyślałem, że może uda się 
osiągnąć konsensus ponownie.  
 

hm. Krzysztof Rudziński HR
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca

Od druha dobrze, mam nadzieję, radzącego
Krzysiu, masz rację. Tak się zdarzyło, że to nie my wymyśliliśmy 
obowiązujące nas regulaminy i zasady. Kiedyś, na początku lat 80-tych 
ubiegłego wieku, gdy zlikwidowaliśmy HSPS, za ówczesne regulaminy, 
także wymagania na stopień HO, w ZHP współodpowiadałem. Dziś 
mamy inne i obaj po prostu staramy się jak najlepiej z nich korzystać, 
aby w efekcie naszej pracy działali w harcerstwie jak najlepsi 
instruktorzy. I moje „dobre rady”, i twoje wyjaśnienia temu służą. I jeżeli 
miałbym kontynuować te rozważania, to nie o rozpalaniu ogniska, 
lecz o roli opiekuna. Bo tak naprawdę to bardzo wiele od niego zależy. 
Ale to, jak wiemy, całkiem inna historia. 

hm. Adam Czetwertyński
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Pokolenia – zapomniany 
wymiar harcerskiego 

braterstwa

O naszej krótkiej pamięci część druga

Ten numer Praskiego Świerszcza jest numerem wyjątkowym, pięćdziesią-
tym. Śmiało można powiedzieć, że to takie małe święto naszej hufcowej  
prasy. Zazwyczaj takie sytuacje skłaniają do różnych refleksji, przemyśleń, 
wyciągania wniosków czy sentymentalnych wspomnień. Jest to też czas 
podsumowań i snucia planów na przyszłość. Oczywiście pisząc kolejny 
tekst do „Praskiego Świerszcza” mógłbym się pokusić o jakieś historyczne 
opowieści, które miałyby jedynie charakter wspomnień (w moim wypad-
ku dość skromnych) lub notatki historycznej, ale zadaniem prasy harcer-
skiej jest również zwracanie uwagi na kwestie ważne w naszej harcerskiej 
społeczności. 

Tak się stało, że 50 numer „Świerszcza” przypada na luty. Jak wszyscy wie-
my, 22 lutego obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej. Cóż to za święto i oka-
zja, to chyba każdy wie, nikomu nie trzeba go przedstawiać. Jak podaje 
Wikipedia „Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, 
jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru 
skóry, narodowości czy  wieku”. Chciałbym skupić się na tym ostatnim, 
ponieważ jest to chyba materia, która najbardziej nam umyka w naszej 
służbie instruktorskiej. 

Jako instruktorzy żyjemy  w poczuciu braterstwa. Nic dziwnego. Jest to 
jeden z fundamentów harcerstwa. Zazwyczaj przejawia się to pomocą in-
nym, empatią w stosunku do naszych koleżanek lub kolegów z zastępów, 
patroli, zespołów, drużyn czy innych grup. Braterstwo to najczęściej 
spotykamy wśród osób, z którymi pracujemy na stałe, czyli naszymi 
rówieśnikami lub osobami młodszymi. To, co zauważyłem (i tu można 
się ze mną nie zgadzać), braterstwo nam umyka w relacjach ze starszy-
mi instruktorami. Zwracamy na nich mniejszą uwagę, bo siedzą gdzieś 
w wyższych strukturach związkowych albo ich aktywność harcerska jest 
mniejsza niż przeciętnego drużynowego. Z jednej strony nic dziwnego. 
Najbardziej aktywnymi są młodzi ludzie prowadzący nasze podstawowe 
jednostki, tj. drużynowi i osoby pracujące z drużynowymi (namiestnicy, 
kadra kursów, warsztatów, komendanci szczepów czy przyboczni). Z dru-
giej strony dziwi mnie to, bo są to ludzie bardziej od nas doświadczeni, 
z większą  wiedzą i innym spojrzeniem na szereg spraw. 

Dlaczego jest to dla mnie takie zaskakujące? 

Otóż, dawno temu, jeszcze gdy byłem w 288 WDHiGZ młodym i narwa-
nym przybocznym, uważałem, że harcerstwo powinni tworzyć przede 
wszystkim młodzi ludzie, w końcu ZHP to organizacja młodzieżowa. 
Z czasem ta perspektywa w moich oczach się zmieniła. Po raz pierwszy 
coś we mnie drgnęło, gdy pojechałem na kurs „Meandry: w 2015 r. (jest 
to kurs chorągwiany organizowany dla ludzi 35+, którzy albo chcą wrócić 
do harcerstwa albo zacząć przygodę z harcerstwem). Przed tym kursem 
bywałem jedynie na naszych hufcowych formach kształcenia, gdzie 
przede wszystkim bywają sami młodzi ludzie. Na „Meandrach” wylądowa-

łem w zastępie z osobami mocno starszymi ode mnie. Kadra kursu też nie 
była najmłodsza. Ogólnie kurs rodził we mnie dużo obaw. Jak się potem 
okazało - niepotrzebnie. Dał mi bardzo dużo. W jaki sposób? Dlaczego? Już 
tłumaczę.

Taki kurs prowadzi wiekowa, doświadczona kadra z niewyobrażalnie 
dużym stażem instruktorskim. Oczywiście każdy starszy instruktor ma staż. 
Zgodzę się, ale nie każdy taki instruktor w dalszym ciągu zajmuje się pracą 
wychowawczą z najmłodszymi członkami naszej organizacji. W naszym 
hufcu znam dosłownie kilka osób, które pomimo wieku w dalszym ciągu 
pracują w ten sposób. Idąc dalej, taki kurs ze starszymi od siebie to też świ-
etna okazja do prowadzenia bardzo ciekawych dyskusji z druhowieńst-
wem z naszego zastępu, które to ma spore doświadczenie życiowe czy 
zawodowe. Przy okazji takich dyskusji można poznać zupełnie inny punkt 
widzenia czy przekonać się, że istnieją inne ścieżki naszej instruktorskiej 
pracy. Co jeszcze dał mi taki kurs? Umiejętność pracy ze starszymi od siebie. 
To jest coś, czego często nie uczymy naszych przyszłych instruktorów czy 
naszej młodej kadry. Dzieje się tak, ponieważ sami chyba nie potrafimy pra-
cować z osobami starszymi od nas. W sumie nic dziwnego, bo gdzie mamy 
się tego uczyć? Starszych od siebie instruktorów traktujemy jako osoby 
zasłużone dla Związku, których miejsce jest w rozmaitych komisjach czy 
zespołach od hufca po samą Główną Kwaterę. Powiedzmy sobie szczerze, 
ilu z  nas w codziennej pracy z naszymi drużynami czy gromady korzysta 
z bezpośredniego wsparcia czy pomocy takich instruktorów? Niewielu. 

Zanim przejdę do konkluzji, pozwolę sobie na opisanie jeszcze jednej 
kwestii. W grudniu tego roku nasze środowisko organizowało wieczor-
nicę szczepu. Obecne były wszystkie jednostki, zostali zaproszenie rodzice, 
nawet dyrekcja szkoły. Taka to sobie zwyczajna świąteczna wieczorni-
ca. Z pozoru. Na wieczornicy była obecna szczepowa starszyzna. Nie, nie 
mówię tu o dwóch ostatnich komendantach szczepu czy drużynowych, 
którzy niedawno oddali drużyny. Była to prawdziwa starszyzna szczepu – 
byli komendanci szczepu z przestrzeni ostatnich 30 lub nawet 40 ostatnich 
lat. Część z nich już jakiś czas temu odwiesiła harcerski mundur, inni nadal 
działają gdzieś w ZHP. I teraz zmierzając do konkluzji, dlaczego tak się tym 
zachwycam? Może wynika to z tego, że rozmawiając z nimi okazało się, 
że mają nam dużo do zaoferowania. Mało tego, ich pomysły i ich wiedza 
sprzed tych 30 lat nadal jest aktualna i nadal się sprawdza. Nasze obec-
ne innowacyjne koncepcje już się kiedyś sprawdziły (tak, tak wyważamy 
czasami już otwarte drzwi). Powiem więcej, im nadal chce się działać mimo 
wieku, mimo miliona innych obowiązków – oni nadal mają tę energię i siłę, 
żeby coś robić. Do tego wszystkiego są to osoby, dla których dużą przyjem-
nością jest podziwianie, jak rozwiązania, które wypracowali kilkadziesiąt lat 
temu, w dalszym ciągu znajdują zastosowanie. Ponadto taka starszyzna to 
kopalnia wiedzy! Źródło niekończących się historii obozowych, anegdot 
czy wspomnień. Jest to ważne, gdyż jest to pewnego rodzaju dziedzictwo 
i żywa historia każdego środowiska harcerskiego. 

Pamiętajmy o tym, aby nie marnować tak świetnego kapitału wiedzy, 
doświadczenia czy fantastycznych postaw instruktorskich do naśladowan-
ia. Bądźmy otwarci na to, co starsi od nas nam proponują. Jednocześnie pa-
miętajmy o tym, że my im też możemy dużo zaoferować, w szczególności 
poczucie przynależności do harcerskiej rodziny. Nie bójmy się odświeżać 
starych szczepowych znajomości. Przy minimalnym wysiłku dla każdego 
można znaleźć miejsce w szczepie, chociażby zakładając krąg instruktorski 
złożony ze starszyzny, która będzie wychować nas – młodych i niepoko-
rnych. 

Kończąc ten przydługi tekst, z okazji zbliżającego się DMB i 50 numeru 
„Praskiego Świerszcza” (tworzonego również przez pokolenia) życzyłbym 
każdemu z nas – hufcowej braci – otwartości na tych starych i mądrych, od 
których możemy jeszcze trochę czerpać. Na tym chyba polega to braterst-
wo, praca młodych ze starymi, starych z młodymi. Pamiętajmy, że różno-
rodność wiekowa członków naszej organizacji jest jednym z elementów, 
odróżniająca nasze zbiórki nas od zwykłych szkolnych zajęć świetlicowych. 
Mamy młodym ludziom do zaoferowania coś więcej – dorobek i kapitał 
pokoleń harcerek i harcerzy, z którymi nadal możemy się zetknąć i pracow-
ać. 

pwd. Wojciech Kowalówka HO
drużynowy 295 WDH „Sulima”

członek Komisji Rewizyjnej Hufca
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Kronika „Praskiego Świerszcza”
1959 – w marcu pojawiło się pismo instruktorów Hufca Saska 
Kępa „Pod znakiem zapytania”.(Nr.2 – 13 WWDH-k „Słońce”; Nr.4 – 
Zastęp Instruktorski HSJ )

1963 – pismo „Pod znakiem zapytania”, z inicjatywy phm. Róży 
Włodarskiej   przekształciło się w miesięcznik  „Praski Świerszcz”  
i w maju  ukazał się pierwszy numer.

1964 – od września zaczęła działać powołana rozkazem, 
redakcja „Praskiego Świerszcza” z redaktorem naczelnym – pwd. 
Wojciechem Pieleckim,  późniejszym dziennikarzem i redaktorem 
pism młodzieżowych: „Świata Młodych”, „Motywów” i „Razem” 
oraz naczelny „Na przełaj” i dziennika „Trybuna”). W skład 
pierwszej redakcji wchodził również Adam Czetwertyński, wierny 
„Świerszczowi” do dzisiaj,   m.in.: redaktor pisma „Drużyna-Na 
Tropie”, redaktor w Wydawnictwie Harcerskim „Horyzonty”, 
ale przede wszystkim były naczelny a dziś członek kolegium 
redakcyjnego miesięcznika   instruktorów ZHP „Czuwaj”.

1965 – po zakończonej  HAL, Stołeczny Komitet Frontu Jedności 
Narodu odznaczył redakcję „Praskiego Świerszcza”, Zbiorową 
Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego. W tym czasie pisał do 
„Świerszcza” Marcin Wolski, uczeń liceum w Aninie, harcerz 147 
WDH, późniejszy redaktor „Szpilek”, autor telewizyjnych szopek 
satyrycznych. W latach 2006-2007 dyrektor Programu I Polskiego 
Radia. Od 2016 r. dyrektor TVP2.

1971 – 7 marca odbyła się IV Konferencja sprawozdawczo-
wyborcza Hufca, z okazji której ukazał się 75 numer gazetki (ostatni 
z tzw. „pierwszej serii”)

1977 – w kwietniu, z okazji 20-lecia powstania Hufca, pod redakcja 
hm. Adama Czetwertyńskiego została wydana jednodniówka 
„Praski Świerszcz”, poświęcona osiągnięciom harcerstwa na 
Pradze-Południe.

1979 - w październiku, „Praski Świerszcz” został reaktywowany 
przez referat zuchowy hufca. Redaktorem naczelnym była Jolanta 
Majewska, tzw. „Świerszczem dyżurnym” Stanisław Mielnicki 
a  współpracowały: Małgorzata Cała, Mariola Dubicka i Renata 
Biernacka (obecnie Korona).

1985-1986 – redaktorem naczelnym był śp. hm. Andrzej Winiarski. 

1987-1989 - do „ Praskiego Świerszcza” pisali m.in.: Małgorzata 
Binda i Krzysztof Osiak.

1997 - na początku roku, przez krótki czas pismo redagował, składał 
i łamał Marcin Dukaczewski. 
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1997-1998 - ukazało się kilka numerów pod nazwą „Praski 
Świerszcz(yk)”. W skład redakcji wchodzili: Piotr Olejniczak 
(naczelny), Grzegorz Piasecki, Michał Czyż, Andrzej Kwećko oraz  
Włodzimierz Cichocki (sprawy techniczne)

1998-2003- ukazywały się  jednodniówki - numery specjalne 
poświęcone ważnym wydarzeniom z działalności hufca lub 
z okazji kolejnych Rajdów Olszynki Grochowskiej, redagowane 
głównie przez hm. Adama Czetwertyńskiego oraz hm. Krzysztofa 
Bąbla.

2003-2009 – ukazywało się pismo hufcowe „Na przekór 
schematom”, redagowane przez pwd. Ewę Pawłowską a w ostatnim 
roku przez pwd. Agnieszkę Budecką

2014 – w lutym ukazał się pierwszy numer „Praskiego Świerszcza” 
(„drugiej serii”), reaktywowany przez instruktorów Zespołu 
Historycznego Hufca. W skład redakcji weszli: hm. Jacek Czajka 
(naczelny), hm. Róża Karwecka (członkini redakcji), hm. Adam 
Czetwertyński (korekta), hm. Janusz Gzyl (sprawy techniczne)

2016 – w styczniu nastąpiła zmiana składu redakcji. Odszedł 
Janusz Gzyl a skład i łamanie przejął po  nim ćwik Kacper Walczak. 
Redakcja poszerzyła się również o nowych członków: Marta Czajka, 
Jan Korkosz i Stanisław Matysiak. W obecnym składzie redakcja 
dotrwała do dzisiaj.

2016-2018 – ukazały się numery specjalne, poświęcone 
historii hufca, redagowane w większości przez śp. hm. Stefana 
Romanowskiego

2019 – w lutym ukazał się 50 numer gazety.
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„Praski Świerszcz” w statystyce  
(bez nr.50)

Łączna ilość :
    60  - numerów (49 zwykłych +11 specjalnych)
   693 - stron
  799  - artykułów
2542 - rysunków i zdjęć
    88  - autorów

Ilość napisanych artykułów przez poszczególnych autorów:  

69 –   Jan  Korkosz „Hebel”

55 -    Adam Czetwertyński

48 –   Stanisław  Matysiak 

28  –   Piotr Michalak

24 –    Bogdan Ciechomski

21 –    Marta Czajka 

20 –   Katarzyna Mamak 

19 –    Róża Karwecka 

17 -    Tadeusz Mandziak 

14  –   Piotr Piskorski 

12  –   Krystyna  Mamak
i Piotr Wieczorek

11 –    Stefan Romanowski

10 – Rafał Molasy

9 – Adam Sikoń

8 – Anna Bodzińska
i Tamara Uliasz

7 – Jan Śmiechowski

 
6 – Marcin Czajka i Jakub Kowalski
5 – Filip Skura
4 – Andrzej Sadłowski, Wojciech Kowalówka i Marek Zdanowicz
3 – Marcin Jóźwiak, Kacper Walczak, Aleksandra Zagubień,   

Żelechowska Kinga
2 – Michał Boni, Elżbieta Czajka, Robert Edelwajn, Anna Michalina 

Gieniusz, Jolanta  Maria Grotte, Karolina Kubicka, Bartłomiej 
Kukliński, Danuta Rosner, Krzysztof Rudziński, Małgorzata 
Rutkowska,  Aleksandra Wojciechowska

1 – Monika Bajkowska, Andrzej Banasik, Krzysztof  Bąbel, Aneta 
Chabowska-Wachowicz, Maciej Czajka, Wojciech Dąbrowski, 
Erazm Domański, Kornelia Dziewulska, Edyta Głowacka-
Sobiech, Jolanta Maria Grotte, Janusz Gzyl, Karol Gzyl, Dariusz 
„Huta” Hutkowski, Joanna „Oxywia” Jankowska, Marek 
Jaworski, Marek Józefowicz, Jacek Kędziorek, Krzysztof  
Kiersnowski, Krzysztof Kowalczyk,  Patrycja Kowalska, Krzysztof 
Krajewski, Andrzej Kubiak, Arkadiusz Paweł Lenicki, Bożena 
Helena Mazur-Nowak,  Marek Medyński, Elżbieta Maria 
Minczakiewicz, Anna Miszczanek, Beata „Bea|” Moniuszko, 
Ewa Motoszko, Grzegorz Nowik, Anna Nowosad, Martyna 
Niemczak, Piotr Olczak, Mirosław Perzyński, Justyna Piwowar, 
Julita Przesmycka, Adam Romanowski, Adam Rosiński, 
Ludmiła Ryll, Anna Ryszkiewicz, Lidia Skiba-Silva, Wanda 
„Dusia” Stańczak, Daria Strumiłło, Barbara Taniewicz, Andrzej 
Winiarski, Bogumił Wtorkiewicz, Jacek Wojszko-Kołodziejczyk, 
Weronika Zych, 

Poza tym 230 artykułów napisał redaktor naczelny – Jacek Czajka 
oraz 71 artykułów autorów zbiorowych (redakcje, drużyny, szczepy, 
kręgi, zespoły itp).

Skład i łamanie numerów:
18 numerów(od nr.1 do nr.18)                                     - Janusz Gzyl
35 numerów (od nr.19 do nr.49 i nr. spec.:1, 9-11)  - Kacper Walczak 
7 numerów (od nr.2 do nr.8, wszystkie specjalne) - Bartłomiej Orliński
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Strategia umysłu

Gry planszowe, bo o nich będzie mowa, to rodzaj gier 
towarzyskich, do których używana jest plansza. Najstarsze 
gry planszowe sięgają do czasów Mezopotamii (królewska 
Gra z Ur), starożytnego Egiptu (gra Senet), Chin, Korei 
i Japonii (gra Go lub Igo) czy też starożytnych Gruzinów, 
Ormian, Arabów i Turków (różne odmiany gry Tryktrak).  

Niektóre gry planszowe da się rozegrać używając kartki 
papieru (w kratkę), np. grając w  okręty. Tradycyjne 
gry planszowe posiadają specjalne pola, na których 
rozgrywane są poszczególne partie poprzez umieszczanie 
lub przesuwanie pionków w ustalonej wcześniej 
kolejności przez graczy, których liczba jest ściśle ustalona. 
W tradycyjnych grach planszowych istnieją zasady 
przesuwania pionków zgodnie z pewnym kierunkiem 
lub ustalony jest z góry sposób ich poruszania, np. ruch 
skoczka w szachach. Pola na planszach mają różne kształty, 
najczęściej kwadratowe lub sześciokątne. 

Współczesne gry planszowe są często osadzone w jakiś 
konkretnych fabułach,  w konkretnym czasie i przestrzeni, 
przez co stają się symulacjami. Autorzy nowoczesnych gier 
planszowych starają się rezygnować w jak największym 
stopniu z elementów losowych (np. rezygnują z używania 
kostki), aby przebieg rozgrywki zależał tylko od inteligencji 
oraz obranej przez graczy strategii. 

Bardzo dużo gier planszowych ma swoje odpowiedniki 
komputerowe, a niektóre charakteryzują się bardzo dobrą 
tzw. sztuczną inteligencją.

Po co więc grać w gry planszowe, skoro mamy ich 
odpowiedniki w formie gier komputerowych, gdzie nie 
potrzebujemy czynnika ludzkiego w postaci graczy, 
ponieważ zastępowani są oni przez sztuczną inteligencję? 
Nie musimy kalkulować wszelakich możliwości związanych 
z grą, bo ta nam podpowie albo wręcz zrobi to za nas często 

dużo szybciej. Jednak to właśnie przy stole nad planszą 
czy też kartami lub figurami, możemy spędzić miło czas 
w towarzystwie nie maszyny, a człowieka, z którym nie tylko 
możemy pograć w daną grę, ale przy okazji podyskutować, 
powymieniać się spostrzeżeniami albo zwyczajnie pośmiać 
z sytuacji lub z właśnie opowiedzianego dowcipu. W trakcie 
trwania gry zawiązują się nowe przyjaźnie. Jest to świetna 
forma zacieśniania znajomości i lepszego poznawania 
się wśród członków różnych grup i zespołów, np. drużyn 
starszoharcerskich czy wędrowniczych.

Poza tym grając z innymi musimy zastąpić procesor 
sztucznej inteligencji z gier elektronicznych swoim 
własnym mózgiem, zmuszając go nieraz do ogromnych 
kalkulacji i obliczeń, bo nie wiemy, co też nasz oponent nam 
zaserwuje w danej rozgrywce a i wszystkie zasady trzeba na 
bieżąco sobie przypominać lub rozwijać w osiągnięciu celu 
– wygranej. 

Takie gry rozwijają strategie umysłu oraz poprawiają zdolność 
do pracy w grupie. Po godzinach spędzonych nad planszą 
ludzie zauważają, że posiadają lepszą spostrzegawczość 
często połączoną z koordynacją ruchową (chyba wszyscy 
słyszeli o pojęciu „refleks szachisty”?) oraz dokładniejszą 
pamięć.

 W moim szczepie istnieje już kilku zapaleńców, z którymi 
wspólnie miło spędzamy czas grając w gry planszowe. 
Oczywiście nie robimy tego na zbiórkach harcerskich. 
Zachęcam wszystkich do odejścia od komputerów 
i spełnianiu się w świecie planszy.

ćwik  Marcin Czajka
przyboczny 288 WDH “Włóczykije”

szef Zespołu Reprezentacyjnego Hufca
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Napisane Wieczorkiem,
czyli kolonia zuchowa oczami praktykanta

Dzień 6

Dzień dedykuję Karolinie Kucharskiej. Z tego co wiem, 
w słowniku nie figuruje żadne słowo, a w słowniku 
frazeologizmów żaden frazeologizm, który może opisać 
moją wdzięczność za przyjęcie mnie w skromne progi 
patrolu wędrowniczego. Przegrzebałem też trzynaście 
języków, w tym dialekty które składają się z różnych cmoknięć 
i gwizdów, przeczytałem całą biblię i przesłuchałem 
wszystkie piosenki Kultu, Lady Pank i tych wszystkich 
zespołów z wieloliterowym skrótem jako nazwą. Nie 
znalazłem żadnego cytatu, który mógłby chociaż w małym 
stopniu opisać moją wdzięczność. Prawdopodobnie on nie 
istnieje, a nawet gdyby istniał, to bym uznał go za zbyt słaby 
i wulgarny. Dziękuję Karolino.

Wczoraj pisałem, że Jaśmina miała kiedyś gwóźdź w mózgu. 
Jak widać, do dzisiaj jej go nie wyjęli. Zapytała mnie dzisiaj, 
czy na Yavinie nie mamy jedzenia. Odpowiedziałem jej, 
że ja jestem z Warszawy, a Obi-Wan pochodzi z Tatooine. 
Nigdy nie widziałem tak załamanego dziecka. Ciekawe co 
zrobi, gdy dowie się, że Obi-Wan jest ze Stewjon.

Musiałem ją niestety pozbawić podwieczorku, ale już nie 
pamiętam, za co konkretnie, ale to i tak nie ma znaczenia, bo 
do podwieczorku oboje zapomnimy. Musimy opracować 
inny system karania za nieistotne przewinienia.

W tym czasie na śniadaniu jeszcze Leo wykonał epicką 
kanapkę trójpiętrową. Pochłonął ją na raz, manewr po chwili 
powtórzył. Po tym wszystkim powiedział, że musi jeszcze 
trzecią, bo nie dostanie czekoladowej.  No to zjadł trzecią, 
a nie mógł już czekoladowej bo był najedzony. Prawie się 
popłakał.

Po śniadaniu Sztaba pokazał mi sztuczkę. Chodzi o to, że 
mówisz do jakiejś dziewczyny albo chłopaka “potrzymaj” 
i wystawiasz zaciśniętą piąstkę w okolice jego ręki. Ten 
wystawia otwartą dłoń pod twoją piąstką, a ty możesz go 
wtedy złapać tak, jakby ci pozwolił lub pozwoliła trzymać 
się za rękę. Jest to okropnie niezręczne, będę z tego często 
korzystać.

Wiecie co, opis kolejnego śniadania z pewnością nic nie 
zmieni. Wiecie, że poziom jedzenia w Ocyplu jest pewnie 
porównywalny do jedzenia niewolnika w starożytnym 
Egipcie. Zastanawiające i intrygujące jest to, jak 
spostrzegamy różne tragedie – przecież niewolnictwo 
w Egipcie było okropne, a przy tym żartobliwym porównaniu 
może części z was uniosły się kąciki ust chociaż odrobinę. 
Albo metafizycznie chociaż się uśmiechnęliście. Natomiast 
gdybym użył holocaustu, to raczej trudno mi wyobrazić 
sobie kogokolwiek z uśmiechem na ustach. W ogóle jak 
możesz sobie z tego żartować, autorze poważnego dzieła 
literackiego?! Zdaję sobie sprawę, że stąpam po bardzo 
śliskiej linie – przepaść z lewej i przepaść po prawej. Tak 
więc pora spaść, a upadać też trzeba ładnie, więc wchodzę 
na bezpieczny temat śmiania się z dzieci.

Dzień był bardzo fabularny, nie licząc licznych przerw na 
sprzątanie bałaganu, który pojawiał się w domkach nie 
wiadomo kiedy. Pisząc “fabularny” mam na myśli, że Luke 
zmienił się w swoją niekanoniczną wersję, która obraża ludzi 
i jest ogólnie złym klonem Łukasza. Mieliśmy zrobić dla niego 
jakieś paskudztwo z kartonu urządzenie wyrzucające broń 
z ręki przeciwnika. Bardzo ciekawy pomysł, ja bym zrobił coś, 
co zatrzyma serce przykładowo Paplatinowi lub Vaderowi. 
Ale to część fabuły, czyli jak wiadomo logika schodzi na 
dalszy plan. Co do urządzenia – Jaśmina uznała to za pralkę, 
Olek za detonator. To chyba wszystko w kwestii różnic 
między płciami. Bardzo lubię spłycać jakieś obszerne tematy 
do niewyobrażalnie małych rozmiarów i obserwować, jak 
ludzie wiedzący o nich cokolwiek próbują poszerzyć moją 
małą klatkę, którą wytworzyłem. Co do urządzenia to miało 
8 centymetrów wielkości, czyli mniej więcej tyle co średnia 
pralka.

Jest to też broń ciemnej strony mocy, bo rozbraja 
przeciwnika, a nieuzbrojonego przeciwnika nie wolno zabić 
według zasad Jedi. Jest to w ogóle bardzo mądre przesłanie 
Zemsty Sithów, które jest zawsze pomijane – gdyby Mace 
Windu zabił Palpatina, żadne okropieństwa nie miałyby 
już miejsca. Ale nie zrobił tego z powodu wyznawanych 
zasad moralnych. Czy pragmatyzm jest jednak dobry? 
Czy to zależy od sytuacji, a jeżeli tak, to gdzie jest granica? 
Prawdopodobnie na rozprawce takiego tematu nikt nie 
dostanie, bo tematy są losowane z pudełeczka z napisem 
“pytania, jakie Bralczyk wymrukuje przez sen”. Mało kogo to 
też obchodzi, z wyjątkiem osób ze stanowczo zbyt dużym 
zapasem wolnego czasu.

Poszliśmy łowić jaszczurki, niedawno skanonizowane 
Isalamiry, które wytwarzały dookoła siebie bańkę, w której 
nie można używać mocy. Nie miało to żadnego znaczenia 
fabularnego, ale jak wiadomo nie po to zostaje się 
zuchowcem, aby wymyślać fabułę. A Isalamir był jednym 
z najbardziej problematycznych rekwizytów, bo musiałem 
wypożyczyć jaszczurkę od królestwa dżuppy, znaleźć 
jakiś szaliczek i schować to tak, aby nikt nie widział. Nie 
schowałem w koszuli – wsadziłem do worka na śmieci, 
i powiedziałem zuchom, że skoro idziemy do lasu to przy 
okazji śmieci wyrzucę. 
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Jaszczurek okazał się przesłodki, a jak wiadomo to, co piękne, 
to dobre – na przykład węże, najtłustsze kebaby i niektóre 
nauczycielki. Tak więc kolektywnie zuchy uznały, że nie 
powinny nic robić biednej jaszczurce, którą, przypomnę, 
dorwać chciał Łukasz. Tak więc utworzył się podsycany 
przez Matyldę opór zuchowy, jedna z nowszych form pracy, 
podczas której zuchy zaczęły atakować Alana. W sumie cały 
ten akapit to kłamstwo, zuchy ochoczo zaczęły szarpać 
i ciągnąć biedną, bezbronną jaszczurkę. Nawet interwencja 
moja i Matyldy nie przyniosły efektu, w końcu Łukasz sypnął 
cukrem w twarz Mary, czym ją chyba zatruł czy coś, uciekł 
i w ogóle było nieprzyjemnie. Połowa zuchów nie ogarnęła 
momentu, w którym trzeba przestać się śmiać i krzyczeć, 
a należy zatroszczyć się o umierającą druhnę, co wywołało 
prawdziwą wojnę postu z karnawałem.

Nie chce mi się pisać dalej o fabule, bo jest ona niesamowicie 
nudna i nic ciekawego się nie zdarzyło, bo przez połowę 
czasu siedziałem i zastanawiałem się, jakiego sprzedawcę 
zagrać. Ostatecznie stanęło na sfrustrowanego starszego 
pana, który dobrze wie, że nie starczy mu na leki.

Zjedliśmy obiad. Było śmiesznie. Zuchy dosyć standardowo 
wylosowały sobie nastrój, padło na kłótnię. Tak więc znowu 
zebrały się w kręgu rady i wylosowały sobie temat – padło 
na materace w świetlicy. Ile jest materacy zielonych? 
Stronnictwo białych uznało, że jest ich pięć, zaś czerwoni 
wybrali sobie dwójkę. Konflikt się zaognił, dosłownie Wiktor 
cisnął widelcem w Anastazję, przypadkowo raniąc druhnę 
sześć stołów dalej, a ona pociągnęła go jednocześnie za 
nogi i głowę, rozciągając go trochę o ramę stołu. W sensie 
Anastazja, nie druhna. Ostatecznie stwierdziłem, że nie ma 
ani jednego zielonego materaca i od dzisiaj nie będziemy 
siedzieć w tym zagrzybiałym namiocie w ciągu dnia. 
Odrobinę się zawiodły, łącznie z Julkiem, który właśnie miał 
przyłożony nóż do gardła.

Na poobiedniej – ucieczka. Ucieczka do sklepu. Ucieczka 
nigdy nie jest dokądś, zawsze jest skądś. Skąd uciekałem? 
Od czego? A czemu postać w “Krzyku” Muncha krzyczy? 
Nie wiem, ona też nie wie. W sensie jak zwykle, przez całe 
życie, uciekałem od obowiązku, od odpowiedzialności, 
przeskakiwałem nad konsekwencjami jak asasyn nad 
ulicami. I nie czułem w tym żadnej żenady, czułem w tym 
dumę. Chciałbym tutaj napisać “tak naprawdę to nie”, ale 
im dłużej nad tym się zastanawiam, tym dłużej spoglądam 
w stronę barku. 

Kupiłem sobie jedzenie, poszedłem do Jagody i zamówiłem 
pizzę dla mnie i kadry. Nie ma nic dziwnego w tym, że 
unikam pracy za pizzowym przyzwoleniem reszty kadry, 
praca brzmi męcząco. 

Ogólnie wizyta w Jagodzie była dość owocna w żenadę, 
z którą zwyczajowo muszę się z wami podzielić. Może wtedy 
trochę jej ze mnie ubędzie. Otóż spotkałem polską rodzinę, 
która zgodnie z polskim zwyczajem, w miejscu publicznym 
załatwiała rodzinne porachunki, w dużej mierze oparte na 
alkoholu. Naprawdę mało mnie to obchodziło, a ich jęki nie 
dość, że przebijały zaporę słuchawek, to jeszcze wyważały 

drzwi pogardy i przewiercały mózg na wylot. A ja czekałem 
na pizzę. To było wyjątkowo bolesne dwadzieścia minut. 
Wracając spotkałem jeszcze lekko pijany proletariat, sól 
ziemi, zbierający maliny w celu sprzedania ich burżuazji za 
500% wartości.

Alan wyliczył, jako największy ścisłowiec spośród naszej 
kadry, że bardziej opłaca się jeść dziennie pizzę i cztery 
zupki chińskie, niż upadlać się na stołówce. Te wyliczenia 
natomiast mi, naczelnemu ekonomiście teoretycznemu, 
czyli nikomu, dały podwalinę pod prawo nieoznaczoności 
Wieczorka – nigdy tak naprawdę nie wiesz, na co poszły 
pieniądze za obóz czy kolonię. Z podatkami pewnie jest 
podobnie, ale z racji mojego młodego wieku nie mam 
prawa głosu w tym zakresie.

Zmieniłem bandaże, biegałem trzy razy do piguły, odczułem 
nieodczuwane wcześniej poziomy jednoczesnego 
przerażenia, podziwu i chęci powrotu do Warszawy. Wiktor 
spytał, czy da się otruć kogoś czereśnią, aby kogoś zabić. 
Widząc moją mozaikę uczuć powiedział “spokojnie, to na 
przyszłość”. Jako kochany druh odpowiedziałem, że to 
zależy od rodzaju trucizny, której się użyje – przykładowo 
ślina polityka poradziłaby sobie z wnętrznościami dorosłego 
człowieka w ciągu minuty.  Wiktor widocznie zaniepokojony, 
że żadnego polityka poza komendantami szczepów nie ma 
w zasięgu ręki, wsadził czereśnię do kubka i ją wypił/zjadł.

Szukając jedzenia Przypadkowo trafiłem do kolonii królestwa 
dżuppy. Nie piszę tego z dużej litery, bo trochę to je obraża. 
Komendantka tej kolonii radośnie oznajmiła, że zmienia 
obrzędowość na dom publiczny. Aby to przypieczętować, 
rozwiesiła z zuchami wszędzie różowe kawałki krepiny. 
Chciała, aby wyglądało to źle, ale trochę polepszyło ogólny 
stan kolonii.

W ogóle tego dnia zdarzyły się też dwa dość ciekawe 
zdarzenia – Zuzanna Grabińska dostała naramiennik, 
a jeden z moich zuchów został ukąszony przez śmietnik. 
Fakt, że stawiam oba wydarzenia w jednym akapicie może 
wydawać się obraźliwy dla Zuzanny. Ale powiedzcie mi, czy 
jest coś bardziej niespotykanego od kąsającego śmietnika? 
Na pewno można sobie coś takiego wymyślić, ale w tym 
akapicie już jest jedna taka rzecz.

Tego dnia, w czasie wolnym wieczorem, męczyłem Karolinę 
Kucharską startówką wędrowniczą, aż w jakiś sposób 
zaszczepiłem w niej tę ideę. Oczywiście została zrealizowana 
w dość okrojonym towarzystwie, ale i tak te pozornie 
bezsensowne nawoływania są jednymi z najlepszych 
wspomnień z całej kolonii.

ćwik Piotr Wieczorek
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Uwagi
Ważne jest, żeby żelazko nie było zbyt gorące i żeby nie za mocno 
przyprasować koraliki, ponieważ wraz z nimi można stopić 
wypustki w podkładce, która później nie będzie się już nadawała 
do ponownego użytku. Po zaprasowaniu i zdjęciu papieru ze 
wzoru czasami trzeba poczekać, żeby koraliki chwilę ostygły 
i dopiero po krótkiej chwili odczepić wzór z podkładki. Inaczej 
można się lekko oparzyć. Generalnie koraliki należy na tyle mocno 
zaprasować, aby roztapiając się skleiły się jeden z drugim, ale żeby 
nie stopić wypustek w podkładce i nie zdeformować podkładki pod 
wpływem wysokiej temperatury

Gdzie kupić koraliki do prasowania?
Koraliki do prasowania występują w różnych rozmiarach. Te 
najbardziej standardowe to koraliki midi, wszystkie poniższe 
produkty są właśnie tej wielkości. Koraliki produkowane przez Ikea 
to koraliki Pyssla, drugą znaną marką koralikową jest Hama. Koraliki 
Pyssla i Hama można używać zamiennie. Te z Ikei są minimalnie 
cieńsze – ja powiedziałabym, że są nieco gorszej jakości. Firma 
Hama natomiast ma do zaoferowania bardzo szeroki wachlarz 
produktów związanych z koralikową twórczością.

Ilość pomysłów na to, co można zrobić z koralików jest 
nieskończona. Motywy świąteczne, bajkowe, przyrodnicze, 
mandale i co tylko wyobraźnia podpowie. Szukając inspiracji 
możecie wpisać w wyszukiwarkę proste hasło: hama beads 
templates – a pojawią się przed Wami niezliczone ilości wzorów, 
które można wydrukować, a później według nich układać.

phm. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ „Dreptusie”

instruktorka Namiestnictwa Zuchowego

                                                                  
Ob CZAJ to!

PYSSLA/ HAMA

Koraliki do zaprasowania Pyssla to genialna zabawka potrafiąca 
zająć dzieci na długi czas, wytwarzając w domu czy na zbiórce 
błogą ciszę i chwile oddechu dla rodzica, czy kadry. Zabawa nimi 
jest niezwykle kreatywna. Dzieci same tworzą wzory, układy, 
dobierają kolory, ich wyobraźnia pracuje. W głowie powstają 
coraz to nowe pomysły, a później ich realizacja. A możliwości 
tworzenia jest nieskończona ilość. Doskonalą sprawność swojej 
dłoni – małą motorykę, po przez chwytanie dwoma paluszkami 
małych koralików i umieszczając je w pożądanym miejscu. Przy 
tym zadaniu trzeba się skoncentrować. Zauważycie pewnie, że 
proces tworzenia przebiega w ciszy, z dużym skupieniem uwagi, 
kiedy dzieci realizują swój pomysł. Uczy spostrzegawczości 
przy wyszukiwaniu i selekcjonowaniu odpowiednich kolorów 
koralików do danego wzoru. W efekcie końcowym uczy 
wytrwałości i cierpliwości trzeba powtórzyć układanie koralików 
jeden obok drugiego bardzo wiele razy, a czasami koralik wymyka 
się spod kontroli małych palcy i trzeba poprawić błąd. Czasami już 

się nie chce, jednak dopiero, kiedy dziecko dokończy wzór, może 
zaprasować koraliki i mieć satysfakcję z efektu końcowego. 

Potrzebne będą:
• Koraliki Pyslla / Hama
• podkładki
• papier do pieczenia
• żelazko
• optymalnie dowolna książka

Zaprasowywanie krok po kroku
Podłączamy żelazko do prądu i rozgrzewamy je. Na podkładkę 
z ułożonym wzorem z koralików nakładamy papier do pieczenia 
(delikatnie, żeby nie poruszyć poukładanych koralików) 
Przejeżdżamy gorącym żelazkiem po papierze – kilka razy po 
całym wzorze, aż koraliki się lekko roztopią i skleją ze sobą. Warto 
położyć na zaprasowany wzór np. ciężką książkę i poczekać, 
aż dobrze wystygnie. W ten sposób koraliki nie odkształcą się. 
Odklejamy delikatnie papier od wzoru i odczepiamy sklejone do 
siebie koraliki od podkładki.
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Kącik Poezji

Olga Drahonowska-Małkowska

Urodziła się w 1888 roku  w Krzeszowicach - harcmistrzyni 
Rzeczypospolitej,  współtwórczyni  polskiego skautingu 
i harcerstwa, działaczka  międzynarodowego ruchu 
skautowego, współautorka hymnu harcerskiego. Żona 
Andrzeja Małkowskiego. 

W Sromowcach Wyżnych  wybudowała  „Dworek 
Cisowy” i założyła w nim Szkołę  Pracy Instruktorskiej 
i Pracy Harcerskiej . Kierując tą placówką do 1939 roku 
stale ją rozbudowywała.  Powstały tam kolejne budynki: 
„Orle Gniazdo”,  „ Watra” i „Pustelnia”. Olga Małkowska 
kierowała w Sromowcach pierwszym obozem żeńskim. 
Była komendantką Zlotu Harcerek w Świdrze k/Warszawy 
a następnie polskiej delegacji na III Światową konferencję 
skautek w Foxlease w Anglii.  

Poetka, rzeźbiarka i pianistka. Odznaczona m.in.: 
Krzyżem Oficerskim  Orderu Polonia Restituta i Krzyżem 
Niepodległości.

Zmarła w 1979 roku w Zakopanem, gdzie została 
pochowana.

„Podnóża moich gór…”
Podnóża moich gór osnuły szare mgły
Nad niemi pasma chmur rzęsiste ronią łzy
Lecz dumne czoła mych skał
Nie znosząc mroków tych mąk
Przez chmur przebiły się wał
I w słońca patrzą krąg
Choć smutków tyle w krąg
I prób nieznanych kres
Nie wolno łamać rąk
I próżnych ronić łez
Lecz śmiało w górę wznieść skroń
I wierzyć że mroków tych cień
Słoneczną ryje gdzieś toń
I wielki jasny dzień

 „Kocham Cię”
Kocham Cię! - słyszysz? - tak mi się zdaje
że znowu moje całujesz oczy,
że Cię oplatam w zwój mych warkoczy,
I szepcę ciche o szczęściu baje.
że znowu szczęście przed nami staje
Jasne i czyste, że wiosna złota
Znowu nam dusze w przędze znów mota,
I znów w bajeczne wchodzimy kraje.
Kocham i ... w sny - baśnie Ciebie oprzędę
I takie słońca z duszy dobędę
że świat Ci nimi rozświetlę wkoło.
I wiedz, choć władcy nie mam ni pana,
Przed Tobą jednym ugnę kolana,
Przed Tobą jednym schylę me czoło.

„Na posterunku padłeś…”
Na posterunku padłeś jak przystało
Synowi Polski – życie dałeś młode
I dziś przed bogiem możesz stanąć śmiało
Aby niebieską legię wziąć w nagrodę.
Bo życie Twoje było jednym bojem,
Cichym, lecz ciężkim, bez rozgłosu sławy
Teraz nań możesz spojrzeć ze spokojem
Wszystkoś w nim złożył na ołtarzu sprawy.
Wśród dni minionych ziemskiego łańcucha
Byłeś tym szałem, co niebo otwiera,
Byłeś tym siewcą, co pewności ducha
Rozrzuca ziarno, lecz plonu nie zbiera.
I żeś nie szukał szczęścia, ni spoczynku
Aniś przed wrogiem nie uchylił głowy,
Teraz w niebieskim stanąłeś ordynku
Rycerzu Polski – Sługo Chrystusowy.

„Nie daj mi Panie…”
Nie daj mi Panie, nie daj żyć jako te kwiaty
W ciasnej grzędzie wyrosłe, wybladłe skarlałe
Bez woni, które w ciszy życie pędzą całe
Wpatrzone w skrawek nieba i w próg białej chaty
Ani im się marzy, że są kędyś światy
Przeogromnych przestrzeni, gdzie w burzach 
stwardniałe
Rosną wiaty – ich w siostry, bujne, krasne, śmiałe
I w pożarach słońc kąpią swych koron szkarłaty.
Nie daj mi Panie, w prochu pełzać ziemi
W czczych słów znaki bezdźwięczne zdobić życia 
księgę.
Tyś wielki. Kochasz Wielkość, jej moc i potęgę.
Daj więc, DAJ W NIEBO RWAĆ SIĘ SKRZYDŁAMI 
ORLEMI
Daj, choćby pierś zdruzgotać o granitów skały
W szczytnym locie do słońca. Do zwycięstwa, do 
chwały.
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Co nas czeka w najbliższym czasie...

60 Jubileuszowy Rajd Olszynka Grochowska

W weekend 8-10 marca 2019 roku, pod hasłem „W ramach historii” odbędzie się 60 Rajd Olszynka Grochowska. Będzie on podzielony na 6 
tras: zuchową, harcerską, starszoharcerską, Nieprzetartego Szlaku, turystyczną i podchorążówkę. Uczestnicy będą mieli szanse dokładnie 
poznać sylwetki bohaterów powstania listopadowego i przebieg samej bitwy pod Olszynką.

Jako pierwsi wystartują harcerze i harcerze starsi, dla których rajd będzie trwał od piątku od godziny 19.00 do soboty do ok. godziny 15.30. 
W sobotę 9 marca wszyscy, także goście i osoby nieuczestniczące w rajdzie, są zaproszeni do uczestnictwa w mszy świętej o godz. 9.00 
w kościele Najświętszego Serca Maryi przy placu Szembeka, po której o 10.00 odbędzie się uroczysty apel. Po nim wystartują uczestnicy 
trzech kolejnych tras: zuchowej, turystycznej i Nieprzetartego Szlaku. Zakończą oni rajd w godzinach popołudniowych.

Dla kadry i wędrowników została przygotowana gra nocna, rozpoczynająca się w sobotę o godz. 20.00 i kończąca w niedzielę 10 marca 
ok. godz. 8.00.

Organizacją rajdu zajmuje się zespół programowy naszego hufca na czele z phm. Julitą Przesmycką.

Zgłaszanie patroli do 22 lutego przez formularz zgłoszeniowy 

Śledźcie nasz fanpage na facebooku: www.facebook.com/RajdOlszynkaGrochowska/

W imieniu organizatorów rajdu
hm. Piotr Piskorski

Szef Biura Rajdu


