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Czajki na rajdzie

60 Rajd Olszynka Grochowska przeszedł już do historii. Jaki był? Poza małymi potknięciami, których to przecież nie brakuje nawet mistrzom, 
myślę, że był  udany. 

Przede wszystkim wzięło w nim udział ponad 700 osób, a to w porównaniu z ostatnimi laty liczba imponująca. Co prawda nie wszyscy 
uczestnicy rajdu to członkowie naszego hufca, ale i tak było nas bardzo dużo. Myślę, że 50-60% członków hufca.
 
Dopisali również goście honorowi. Na apelu obecnych było wielu tzw. vipów. Zaszczycił nas swoją obecnością gen. bryg. Zenon Poznański, 
były dowódca 1 Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, a obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Kościuszkowskich. 
Przybyła komendantka Chorągwi Stołecznej hm. Paulina Gajownik, a także dawna, wieloletnia komendantka hm. Barbara Pruszyńska, 
obecnie szefowa chorągwianej  Komisji Historycznej i członkini IKP „Romanosy”. Był radny Warszawy, nasz dawny komendant hufca  
hm. Paweł Lech oraz inny dawny komendant hm. Adam Sikoń. Był także hm. Tadeusz Kuć, wieloletni namiestnik harcerski.

Na apelu obecni byli również współtwórcy „Olszynki” z lat sześćdziesiątych  – hm. Jolanta Śliwińska i jej mąż phm. Andrzej Śliwiński, który 
wział również udział w trasie turystycznej, zajmując razem ze swoim patrolem „Śliwek” trzecie miejsce. Na zakończenie trasy turystycznej, 
pod pomnik poległych w Olszynce, przybyły do pomocy - pomimo chłodu i deszczu -  przewodnicząca IKP „Romanosy” hm. Róża Karwecka 
oraz skarbniczka kręgu hm. Magda Wasilewska. 

Rajd był udany  również dla mnie i mojej rodziny. Jestem bardzo szczęśliwy, że w tym roku,  my - Czajki wzięliśmy w nim udział w tak 
licznym składzie.
 
Marcin był członkiem rajdowego sztabu i szefem trasy turystycznej. Poza tym jako szef zespołu reprezentacyjnego odpowiadał za poczet 
sztandarowy na apelu i podczas mszy a także pełnił funkcję komendanta placu, ustawiając hufiec i prowadząc apel. Wziął również udział 
w Podchorążówce jako patrolowy „Chłopaków z Baraku”. Wszyscy reprezentowali  288 WDH „Włóczykije”.

Marta, przed rajdem zaangażowana w zespole wspierającym trasę turystyczną, odpowiadała za  przygotowanie graficzne pakietów 
startowych (opisy obiektów, mapy, krzyżówkę i quiz), a podczas rajdu najpierw wraz ze swoją gromadą „Dreptusie” wzięła udział w trasie 
zuchowej, a następnie w Podchorążówce, stając na czele żeńskiego patrolu kadry zuchowej szczepu 288 WDHiGZ -  „Neonowe Królowe”, 
który zajął drugie miejsce.

Tym razem na trasie rajdu nie zabrakło również mojej żony Elżbiety, która zwerbowała do swojego patrolu „Wesołych Srok”, moją siostrę 
Mirosławę oraz naszą przyjaciółkę Danusię i wspólnie wzięły udział w trasie turystycznej plasując się w połowie stawki, czyli na piątym 
miejscu. Ja zaś zająłem się logistyką trasy turystycznej oraz czytaniem rozkazu na apelu. 
Chciałbym, aby za rok sytuacja się powtórzyła, a może będzie z nami również mój starszy syn i jego żona?

hm. Jacek Czajka 
redaktor naczelny
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Odeszli na Wieczną Wartę

Podharcmistrzyni Ewa Staszewska (1959-2019)

 7 marca 2019 roku odeszła na „wieczną wartę” Druhna phm. 
Ewa Staszewska, wieloletnia instruktorka naszego Hufca. 
Działalność instruktorską rozpoczęła jako drużynowa zuchowa 
w 22 Warszawskiej Drużynie Zuchowej „Muchomorki”,  przy Szkole 
Podstawowej nr 60 w Warszawie.

Pełniła także funkcję namiestniczki drużyn zuchowych 
i komendantki Kręgu Zuchowego „Praskie Świerszcze” (1982-1985). 
Była również  członkinią rady i komendy hufca.
 
Wielokrotna komendantka kursów drużynowych zuchowych, 
komendantka kolonii zuchowych w Ocyplu, ośmiokrotnie 
drużynowa drużyn kolonijnych. Wpisana do Honorowej Złotej 
Księgi Zasłużonych dla Hufca Praga-Południe. 

Do ostatnich dniach aktywna członkini Instruktorskiego Kręgu 
Pokoleń „Romanosy”. Zawsze pełna życia, niezwykle energiczna, 
buntownicza ale bardzo serdeczna i przyjacielska, niosąca pomoc 
innym w trudnych sytuacjach życiowych.

Pochowana na cmentarzu, na Marysinie Wawerskim

Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy”

Tekst odczytany w kościele przez Księdza
przed ceremonią pogrzebową

Odeszła od nas tak prędko i tak nagle nasza przyjaciółka i koleżanka 
Druhna Ewa, instruktorka ZHP Hufca Warszawa Praga-Południe.
Do harcerstwa wstąpiła dość wcześnie, w Szkole Podstawowej nr 60 
na Kamionka gdzie mieszkała. Zaczynała od zuchów w najstarszym 
na Pradze środowisku harcerskim, szczepie 22 Warszawskich 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych. Sama była zuchem i z zuchami 
związała całą swoją młodość. Była drużynową, namiestniczką 
zuchową, komendantką Kręgu Drużynowych Zuchowych “Praskie 
Świerszcze”, członkinią Rady i Komendy Hufca. Prowadziła  kursy 
i obozy szkoleniowe, kolonie zuchowe zdobywając kolejne 
stopnie instruktorskie. Kochała dzieci i im poświęcała swój wolny 
czas, wciągając do pomocy mamę, tatę i siostrę. Do ostatnich dni  
działała w Instruktorskim Kręgu Pokoleń “Romanosy”.

Zawsze pełna życia, energiczna i buntownicza ale bardzo 
serdeczna i przyjacielska. Pomagała innym w trudnych ich 
sytuacjach życiowych.

Taką pozostanie w naszej pamięci. Czuwaj!

Harcmistrz Janusz Gzyl (1958-2019)

14 marca 2019 roku odszedł na wieczną wartę wieloletni instruktor 
naszego hufca, hm. Janusz Gzyl. 

Swoja służbę instruktorską  rozpoczął  w roku 1976, jako drużynowy 
20 Warszawskiej Drużyny Zuchowej. Następnie w latach 1977-1983, 
pełnił funkcję instruktora szczepu 20 WDHiGZ ds. zuchowych, 
a w latach 1983-1989, instruktora Komendy Hufca ds. zuchowych. 

Przez wiele lat był instruktorem szczepu 31 WDH Iż im. Alka 
Dawidowskiego. Współtwórca Stanicy Szczepu w Stężycy,  
na Kaszubach.

Był pełnomocnikiem komendanta hufca ds. HAL i HAZ oraz 
instruktorem Komendy Hufca ds. Nieprzetartego Szlaku. W latach 
1996-1998 pełnił funkcje namiestnika drużyn harcerskich. Był także 
sekretarzem hufcowej Komisji Rewizyjnej. 

Pełnił również wiele  funkcji w Chorągwi Stołecznej ZHP. Był m.in. 
członkiem Rady Chorągwi i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
W ostatnich latach był zastępcą szefa zespołu historycznego hufca 
a także członkiem redakcji „Praskiego Świerszcza”. Łamał naszą 
hufcową gazetę. 

W ostatnim czasie 
współpracował z Muzeum 
Harcerstwa, przygotowywał 
ekspozycję muzealną na 
zlocie ZHP Gdańsk 2018. Od 
ponad dwunastu lat bardzo 
blisko związany  z  teatrem 
„Paradox”. Był współtwórcą  
jego sukcesów.  

Odszedł wspaniały człowiek, 
mąż, ojciec, kolega i instruktor. 
Zawsze chętny nieść pomoc 
tym, którzy jej potrzebowali.

Odznaczony brązowym Medalem „Za zasługi dla Obronności 
Kraju” oraz odznaczeniami resortowymi MON.

Pochowany na Cmentarzu Północnym, na Wólce Węglowej.

Zespół  historyczny hufca
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Heblowanie

Instruktor, czyli nadczłowiek

Ponoć nie każdy człowiek rodzi się z inteligencją i pewnością siebie. 
Większość cech charakteru, które pozwalają być w późniejszym 
życiu liderem, nabywa się z czasem. Powszechnie uważamy, 
że im człowiek starszy, tym mądrzejszy, bardziej rozsądny 
i odpowiedzialny. Szczególnie w ZHP mamy przeświadczenie, że 
zostając instruktorem stajemy się nadczłowiekiem. Tak, wiem, 
że trochę generalizuje i wrzucam wszystkich do jednego worka. 
Ale taka jest rzeczywistość. Zdecydowana większość z nas 
instruktorów myśli, że wszystko wie najlepiej, jest nieomylna i ma 
rację. Wiele razy spotkałem się z tym, że w gronie instruktorskim 
ktoś nie umie ustąpić. Niestety, ale wraz z ukończeniem próby na 
przewodnika, oprócz przygotowania nas do bycia wychowawcą, 
harcerstwo daje nam też poczucie, że jesteśmy lepsi od innych. 
Ktoś może się z tym nie zgadzać, ale prawda jest taka, że żyjemy 
w przeświadczeniu o tym, że wiele rzeczy robimy lepiej niż inni. 
Dążymy do mistrzostwa i to akurat jest bardzo pozytywne, ale 
jednak nie można z tym przesadzić. Często wydaje nam się, 
że we wszystkim już jesteśmy mistrzami i uzurpujemy sobie 
prawo do pouczania wszystkich wokół. Jestem Instruktorem, 
Panem i Władcą świata, Wyrocznią, Wróżbita i Duchem świętym 
harcerstwa. Czasem będąc na różnych instruktorskich spotkaniach 
przekonałem się, że w powietrzu wisi tyle pychy i buty, że ciężko 
jest oddychać. 

Wiele bywa sytuacji, gdy instruktorzy nie słuchają siebie 
nawzajem. Nie trzeba sięgać daleko, wystarczy przypomnieć 
niedawną dyskusję na facebooku o plakacie promującym rajd 
Olszynka Grochowska. Autor posta zwrócił uwagę na jego wygląd  
i pomijam fakt, czy wpis był taktowny, na miejscu, napisany 
właściwie i w odpowiednim czasie. W pewnym momencie 
pomyślałem o innym aspekcie, mianowicie o tym, czy gdyby 
napisała to inna osoba, to reakcja byłaby taka sama. Ta dyskusja czy 
może raczej „słowna wojenka” była dowodem na wzajemny brak 
szacunku. Przerzucanie się argumentami, które nic nie wnosiły 
poza podgrzewaniem atmosfery, było bez sensu. Przy okazji tego 
zdarzenia zaobserwowałem kilka ciekawych rzeczy. 

Po pierwsze, starło się tam grono autentycznych liderów. Każdy ze 
swoim zdaniem swoimi racjami i z innym celem zabrania głosu 
w dyskusji. 

Po drugie, okazało się, że istnieją rozsądni instruktorzy umiejący 
odpuścić i nie podgrzewać sytuacji. 

Po trzecie, ujawnili się tacy, którzy jednak nie potrafią się przyznać 
do błędu i uparcie tkwią w przekonaniu o swojej nieomylności.  

Po czwarte, wyraźnie było widać podział ze względu na sympatię 
i osobiste stosunki między dyskutującymi. 

Po piąte, nie każdy nauczył się w odpowiedni sposób wyrażać 
opinie i myśleć, że to, co napisze, przeczyta jednak duże  
grono osób. 

Po szóste, mamy w naszym hufcu problem z krytyką. Broń Boże 
komuś coś negatywnego powiedzieć, bo w większości reakcji 
następuje obraza majestatu. 

Po siódme, temat samego plakatu nie jest bardzo istotny. Nie 
wszyscy chyba zrozumieli, że autor posta chciał zwrócić uwagę na 
dużo ważniejsze kwestie. Na co wyraźnie wskazywał w dyskusji. 

Po ósme, ta grupa na facebooku nie pełni tylko funkcji informacyjno-
propagandowej. Jest też polem do dyskusji i wymiany zdań. Nie 
ma raczej możliwości spotkania się i porozmawiania ze wszystkimi 
zainteresowanymi. 

I jest jeszcze po dziewiąte i chyba najważniejsze. Mianowicie 
instruktorzy starsi wiekiem, bardziej doświadczeni i dojrzali 
często nie pamiętają, że jest też młoda kadra. Są między nami 
młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na instruktorską ścieżkę. 
Są ci, którzy dopiero niedawno na nią weszli. Pokażmy im, że 
jesteśmy instruktorami z krwi i kości. Pokażmy, że umiemy 
pójść na kompromis umiemy odpuścić, kiedy trzeba, umiemy 
schować do kieszeni dumę i butę dla dobra sprawy. Pokażmy, 
że potrafimy działać ponad podziałami dla dobra ogółu. Wiele 
razy o tym mówiłem. Instruktor w swojej działalności nie może 
kierować się osobistą sympatią, nie może dobierać do działania 
tylko tych ludzi, których lubi. Nie może drugiego instruktora 
ignorować czy podważać jego autorytetu. Jeśli to robi, znaczy, 
że jest beznadziejnym instruktorem. W dodatku jest takie 
niebezpieczeństwo, które kilka razy już się ujawniło, że „instruktor 
świeżak”, osiemnasto- czy dziewiętnastolatek, idąc za przykładem 
swojego harcerskiego mentora często zachowuje się tak, jakby 
pozjadał wszystkie rozumy. Młodzi instruktorzy stawiają się często 
na równi z tymi doświadczonymi i starszymi nie pamiętając o tym, 
że jednak startują z innego pułapu i do pewnego poziomu muszą 
jednak dojść. To my wypaczamy tych młodych, oni nas obserwują 
i biorą z nas przykład. I w ten sposób mogą nam wyrosnąć kolejni 
beznadziejni instruktorzy. Uważajmy na to. 

Odnoszę wrażenie, że od jakiegoś czasu w naszym hufcu 
instruktorów ocenia się tylko po tym, co robią, jakby na drugi plan 
odsuwając to, jakimi są ludźmi. To, że ktoś robi super imprezy albo 
super kursy, nie świadczy, że jest dobrym instruktorem. Dlatego 
koleżanki instruktorki i koledzy instruktorzy, zanim cokolwiek 
napiszemy albo powiemy, pamiętajmy że „Harcerstwo nie jest 
dla wszystkich, ale jest dla każdego” i nas instruktorów dotyczy  
to szczególnie.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu  160 WDHiGZ
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Dobre rady druha ACz. 
(41)

Olszynka i sieć

Facebook to dziwne urządzenie. 
Można je kochać, można 
nienawidzić. Nie można 
obok niego przejść obojętnie.  
A ja ostatnio dziwiłem się. I z jego 
powodu cieszyłem. Bo czego 
tam przy okazji Rajdu Olszynka 
Grochowska nie można było 
wyczytać z czym się zapoznać… 

Ludzie! Nie tylko się cieszyłem, 
ale byłem zachwycony. Najpierw 

zamieszczano notki o organizatorach rajdu. No dobrze, taka dobie 
autopromocja. Niech sobie będzie, mnie to nie przeszkadza. Zuzia 
pokazuje przygotowania, jakieś gadżety, jakieś słoiki. Super. To 
takie normalne. Jakiś plakat (niektórym się nie podobał – bywa) 
zapraszający na trasę turystyczną. Czytam i jeszcze zachwytu 
w sobie nie czuję. Normalka. 

I nagle jest! Coś nowego. Nasz były (taki z moich czasów) 
znakomity instruktor zuchowy, także redaktor sprzed lat „Praskiego 
Świerszcza”, hm. Wojciech Pielecki wysyła na ROG swojego wnuka! 
Ot, po wielu, wielu latach Wojtek znów wiąże się z naszym hufcem! 
Całkiem inną drogą, już nie instruktorską. 

Czytam ja sobie czytam te facebookowe wiadomości i co widzę? 
O Olszynce pisze zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Justyna 
Sikorska. Ta także przygotowuje swoją córkę do wyjścia na rajdową 
zuchowa trasę. Wiecie wszyscy, że od pewnego czasu mamy 
wtyczkę relacjonującą swojej mamie informacje o naszej pracy? 

Ale co to? Hm. Jaś Kowalski informuje, że na trasę turystyczną 
wyrusza z przedstawicielami chorągwianego kręgu 
instruktorskiego „Nike”. Jaś na naszym rajdzie? Świat się wali! Im 
się chce też wziąć udział w rajdzie! Krąg z tej drugie strony Wisły?

I zupełnie niespodziewanie reklama, tak można powiedzieć, 
„olszynkowego” „Praskiego Świerszcza”. Nie znam tego druha, więc 
nie będę wymieniał jego nazwiska, ale w fb ukazuje się duży tekst 
o naszych rajdach, napisany przez osobę trzecią, przez kogoś spoza 
naszego hufcowego kręgu. 

Do popularyzacji rajdu dokładają się nasze środowiska. Ale ja 
zachwycony jestem z powodu Wojtka, Justyny, Jasia i tego 
nieznanego mi druha. Spotkajmy się za rok. Będę. Słowo harcerza. 

hm. Adam Czetwertyński

PS Dobre rady? Piszcie dalej o harcerstwie na facebooku! Piszcie! 
Jakby było dobrze, by pisali dziadkowie i rodzice. Naprawdę  
bardzo dobrze.  

Świat okiem Kamienia,
czyli kilka słów 

namiestnika harcerskiego

Dajcie dzieciom wyjść na zewnątrz

Zdarza mi się pojawić w sobotę rano na placu Zamkowym naszej 
stolicy. Przemieszczając się w stronę Rynku, gdzie siedzibę ma 
Staromiejski Dom Kultury, w którym odbywają się gry i warsztaty 
malowania figurek, mijam prawie za każdym razem znajome 
elementy – a to mignie mi rogatywka, zielona bluza, czy proporzec. 
Okazuje się, że harcerze z ZHR lubią spędzić sobotę rano na grze 
miejskiej. I każdy taki spacer skłania mnie do refleksji – czy my na 
Pradze-Południe wychodzimy na dwór?

Tu smutna wiadomość: z planów pracy wynika, że nie za 
bardzo. Zdarzają się, owszem, gry na zbiórce, drobne wypady, 
ale nie jest to (oczywiście patrząc całościowo na wszystkich 14 
drużyn) standard. A szkoda, bo oprócz wychowawczego aspektu 
korzystania z uroków okolicy, o którym oczywiście mowa będzie 
niżej, taka sobotnia gra w mundurach i z proporcami jest chyba 
jedną z najlepszych form promocji naszej organizacji. Widok 
zadowolonych dzieciaków z kolorowymi chorągiewkami na 
patyku przemieszczających się w okolicy na pewno wzbudza 
pozytywne myśli mieszkańców. Harcerze wciąż odbierani 
są pozytywnie, dlatego wystarczy nawet wyjść i się pokazać, 
by wszyscy uśmiechali się wodząc za harcerzami wzrokiem. 
A mundur i proporzec wzbudzają najlepsze skojarzenia – wszak 
to przecież stereotyp, a z nimi najłatwiej pracować.

Dość jednak o promocji. Pomyślmy teraz, dlaczego będąc 
dobrym wychowawcą warto wysyłać dzieci na zewnątrz, a nie 
kisić się w harcówce. Powodów jest dużo i są dość trywialne. 
Biegając po swojej okolicy dzieciaki mają możliwość poznać 
okolicę, dowiedzieć się, gdzie są najważniejsze miejsca, jak np. 
przychodnia, szpital czy apteka (i przy okazji zaliczyć zadanie 
na stopień ;). Rodzi to w harcerzach samodzielność i poczucie 
odpowiedzialności za własne czyny. Sprytny wychowawca 
przeniesie ciężar odpowiedzialności również na odpowiedzialność 
za społeczność lokalną, proponując w trakcie zwiadów czy gier 
zadania pozwalające wybadać potrzeby i dać harcerzom sugestie 
związane z pełnieniem służby. To nie drużynowy ma ją wymyślić, 
a harcerze. 

Jednakże prócz miasta są jeszcze lasy, szczególnie teraz warte 
uwagi, gdy zmęczeni zimą zafascynowani podziwiamy pierwsze 
oznaki zieleni. Wystarczy więc prosta gra z mapą, by harcerze mieli 
możliwość oderwać się od miejskiego zgiełku i mogli odpocząć 
aktywnie na łonie natury. Nie trzeba też się męczyć samemu 
– organizowane są imprezy na orientację (InO), a można też 
skorzystać z gotowych skrytek geocach’owych. Mądry drużynowy 
nie przemęcza się, tylko wykorzystuje dostępne możliwości.

Jest jeszcze jeden, wygodnicki aspekt – harcerzami na dworze 
nie trzeba się zajmować, bo zgodnie z metodą mają zająć się sami 
sobą. My możemy tylko na spokojnym spacerku pilnować ich 
bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że zgodnie z zaleceniami B-P mamy 
dążyć do tego, by dzieciak wychował się sam, nie trzeba więc stać 
nad nim cały czas i spoglądać mu przez ramię. Zgodnie z tym, co 
pisałem w ostatnich dwóch felietonach, dajmy dzieciom poczuć 
przygodę i odpowiedzialność i wychodźmy z nimi na zewnątrz.

Wasz namiestnik
Staś Matysiak
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“Watra” w Muzeum 
Harcerstwa

19 stycznia liczna reprezentacja 288 WDH „Watra” udała się 
do Muzeum Harcerstwa, mieszczącego się w budynku GK 
ZHP przy ul. Konopnickiej 6. Byliście tam kiedyś? Bo jak nie, to 
szczerze polecamy.

Po wejściu do gmachu i przebyciu mnóstwa krętych korytarzy 
dotarliśmy do celu podróży. Zostaliśmy przywitani przez 
niesamowitą Druhnę-wolontariuszkę, która wyjaśniła nam, 
co i jak oraz opowiedziała trochę ciekawostek na temat 
harcerstwa. Następnie wyruszyliśmy w kierunku pokoi, 
w których przechowywane są skarby.

Na początku wstąpiliśmy do pomieszczenia, gdzie zobaczyliśmy 
najróżniejsze odznaki, mundury oraz przedmioty związane 
z ZHP. Druhowie mający niesamowitą wiedzę opowiadali 
o historii przedmiotów znajdujących się w sali.

Kolejnym przystankiem okazało się archiwum, gdzie naszym 
oczom ukazała się niezliczona ilość przeróżnych dokumentów 
związana z najważniejszymi postaciami dla naszej 
organizacji oraz z samym ZHP. Druhna pokazała nam kilka 
przepięknych starych kronik oraz m.in. kopię kenkarty druha  
Aleksandra Kamińskiego.

Trzecim pomieszczeniem, które odwiedziliśmy, była biblioteka. 
Mieściły się w niej dzieła oraz literatura i gazety związane 
z harcerstwem np. pierwsze wydania czasopisma „Skaut” czy 

„Harcerza” i „Czuwaj”. Poza tym wiele znakomitych książek, m.in. 
„Wilk, który nigdy nie śpi” lub „Czarne stopy”. Dowiedzieliśmy 
się, że Muzeum Harcerstwa uczestniczy w powstawaniu 
„Harcerskiego Słownika Biograficznego” – książki, której celem 
jest prezentacja sylwetek wybitnych instruktorów harcerskich, 
zaangażowanych w prace organizacji na ziemiach polskich, 
a także poza jej granicami oraz ocalenie ich od zapomnienia.

Ostatnim już – niestety – pomieszczeniem była sala, w której 
zostaliśmy przywitani. W pokoju pełno jest tablic przepełnionych 
treścią bogatą w informacje na temat powstania, rozwijania się 
oraz burzliwej historii naszej organizacji. Ponadto zobaczyliśmy 
tam również kilka zabytkowych sztandarów, krzyży harcerskich 
lub makietę przedstawiającej dawny obóz. Druh, który 
oprowadzał nas po tym miejscu, był na Zlocie w Gdańsku, więc 
powspominaliśmy razem wydarzenia z sierpnia.

Podsumowując Muzeum Harcerstwa jest niesamowitym 
miejscem, gdzie panuje niepowtarzalny duch harcerstwa 
tworzony m.in. przez eksponaty, a przede wszystkim 
przemiłych Druhów i Druhny, którzy za sobą mają już nie 
jeden pokonany szlak. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 
rzeczy i na pewno wrócimy tam niebawem. A tymczasem 
zapraszamy wszystkich ciekawych tego miejsca i harcerstwa 
do odwiedzenia go. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów będzie 
tam wystawa nt. Szarych Szeregów, którą zdecydowanie warto 
odwiedzić. W imieniu Muzeum Harcerstwa już dziś serdecznie 
na nią zapraszam.

Karolina Różycka

Do  harcerstwa  wstąpiła  mając 8 lat.  Obecnie jest podzastępową 
w 288 WDH „Watra”.   Oprócz harcerstwa interesuje się grafiką 

komputerową, z którą wiąże swoją przyszłość. Zawsze służy 
pomocną dłonią.
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Warto się Szczepić

Nieubłaganie zbliżał się pierwszy weekend marca 2019 r. Nie 
ukrywam, że oczekiwałem jego nadejścia z pewną ekscytacją, 
ale i lekkim niepokojem. Ponieważ miejsce docelowe, czyli 
Pionki, było oddalone od Warszawy około 100 km i trzeba 
było się jakoś tam dostać. Okazało się, że Tomek jedzie na 
miejsce dzień wcześniej, czyli w czwartek. Pomyślałem, że 
to świetna okazja do zabrania się z nim, bo przy okazji będę 
mógł odwiedzić babcię i przespać u niej jedną noc. Podróż 
minęła szybko - Tomek jest naprawdę dobrym kierowcą. Poza 
tym przez cały czas rozmawialiśmy na harcerskie tematy, a jak 
wiadomo. nic tak nie zabija czasu, jak dobre towarzystwo 
i rozmowa. 

Wreszcie nadszedł piątek pierwszego marca. Miejsce zbiórki 
było oddalone od domu mojej babci niecały kilometr, 
więc bez problemu wyrobiłem się w czasie. Gdy szedłem 
ulicą Elizy Orzeszkowej, najpierw moim oczom ukazał się 
obskurny i obdrapany budynek hufca ZHP Pionki. Widok 
przygnębiający, bo wyglądało, jakby nikt od dawna tam nie 
zaglądał. Czyżby ZHP w Pionkach umarło – pomyślałem. Idąc 
dalej mijałem budynek miejskiej biblioteki. Przypomniałem 
sobie wtedy, że do tej pory nie oddałem do niej komiksu 
„Gigant” z Kaczorem Donaldem, który wypożyczyłem jakieś 
czternaście lat temu. Na końcu trasy moim oczom ukazał 
się ogrodzony i odnowiony budynek Domu Harcerza ZHR. 
To właśnie było docelowe miejsce zbiórki uczestników 
kursu komend szczepów „Szczepionka”, organizowanego 
przez naszą chorągiew. Kiedyś w tym domu miał siedzibę 
pionkowski hufiec harcerzy, do którego w każdą sobotę 
o godzinie dziesiątej przychodziłem na zbiórki. Historia 
zatoczyła koło, po piętnastu latach wróciłem do Pionek jako 
komendant szczepu. 

Po wejściu do budynku nie mogłem uwierzyć własnym 
oczom. Wszystko w środku było nowe i wyremontowane. 
Wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż to, co zapamiętałem 
sprzed lat. W jednej części budynku urzędował 41 Pionkowski 
Szczep „Zarzewie”, a w drugiej części mój były szczep 
„Puszcza”. Na ścianach znalazłem fotografie, na których był 
między innymi mój pierwszy drużynowy Zbyszek, komendant 
szczepu Tomasz a także Lidka i Marek, dzięki którym w 1997 
r. zostałem zuchem, a później harcerzem. Fajnie byłoby 
spotkać tych wszystkich ludzi, po tylu latach podziękować  
i z nimi porozmawiać. 

Nie chcę się tutaj rozpisywać na temat samego kursu, bo 
dla części z was pewnie nie byłoby to ciekawe. Wspomnę 
tylko, że trafił mi się naprawdę fajny zastęp. Mieliśmy grę po 
mieście i trafiliśmy między innymi pod pomnik „Gloria Victis”, 
gdzie kiedyś jako harcerz ZHR pełniłem wartę. Byliśmy też 
w szkole, gdzie jako zuch miałem zbiórki. Tam w czasie naszej 
gry zbiórkę miały zuchy i harcerze z mojego byłego szczepu 
i tam spotkałem Lidkę, która z mężem Markiem pokazała mi 
niegdyś harcerstwo! Jej zdziwienie było ogromne, kiedy mnie 
zobaczyła, chwilę pogadaliśmy i niestety musiałem iść dalej. 

Ten weekend to był jeden z najowocniej spędzonych 
weekendów w moim życiu. Wróciłem z głową pełną 
pomysłów, inspiracji,  z nową energią do działania. Po raz 
kolejny przekonałem się też, że harcerstwo jest piękne 
i pozwala nam odkrywać na nowo stare miejsca i przeżywać 
to, co już kiedyś przeżyliśmy. Gorąco polecam wszystkim 
komendantom szczepów do  wzięcia udziału w „Szczepionce”. 
Możliwość spotkania instruktorów z różnych miejsc Polski 
oraz dyskusji z nimi  i wymiana doświadczeń  jest bezcenna.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu  160 WDHiGZ
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Per Logica Ad Astra - 
vol. 1

Harcmistrz Janusz Tyberiusz Kirk, komendant szczepu 1701 
„Enterprise”, siedział samotnie w izbie harcerskiej. Właśnie 
zakończyła się rada szczepu, na której omawiano podział zadań 
w związku z odbywającym się w ich sektorze przedsięwzięciem 
o chwytliwej nazwie Ekstremalne Przesunięcie Zenitu. Harcmistrz 
Kirk zwany w środowisku „Jamesem T.”  lub „Kapitanem” napawał 
się ciszą, jaka zapadła po zakończeniu odprawy. Pomyślał przez 
chwilę i tak mu się to myślenie spodobało, ze postanowił pomyśleć 
ponownie. Sięgnął zatem pamięcią do relacji swojego zastępcy 
podharcmistrza „Spocka” z niedawnej strategicznej odprawy 
kadry Gwiezdnej Floty w dowództwie Kwadrantu Alpha. „Spock” 
opowiadał o pomysłach zmierzenia się z wyzwaniami lub inaczej 
problemami, które sygnalizuje wywiad Dowództwa Gwiezdnej 
Floty jako nadchodzące w wymiarze ogólnogalaktycznym. Co 
więcej - wypracowywano podstawy przyszłego kształtowania 
oficerów Gwiezdnej Floty. 
-To nielogiczne - stwierdził „Spock” - że z naszego Sektora były 
dwie osoby, w tym tylko jedna z Dowództwa Sektora. Taki „Joli 
Bord”, „Mokoto” czy inne sektory były zdecydowanie szerzej 
reprezentowane. Wygląda na to, że my nie mamy żadnych 
problemów ani przemyśleń. A przecież wiesz, że to nieprawda. To 
nielogiczne – powtórzył.
James T. uznał, iż do głosu doszło volcańskie wychowanie „Spocka”, 
który był bezwzględnie „zero-jedynkowy” i dla którego koniunkcje 
oraz alternatywy były wartością samą w sobie. Nie licząc Kodeksu 
Gwiezdnej Floty, oczywiście. 
- Może to zwykły brak czasu – zaproponował rozwiązanie.
- Wyczuwam żart – odparł „Spock”. - Przecież samo Dowództwo 
Sektora to sześć osób. Logika podpowiada, że brak czasu 
u wszystkich jest nieprawdopodobny. Do tego dochodzą 
oficerowie poszczególnych służb w Sektorze.
- No, ale przecież jednak jeden szef służby się pojawił – indagował 
dalej James T.
- Co z tego, kiedy uczestniczył tylko w drugim dniu odprawy. Tej 
warsztatowej. To też nielogiczne – trwał przy swoim „Spock”. - 
Zwłaszcza, że form warsztatowych było równolegle kilka, a jedna 
osoba się nie rozdzieli.
- To może jakieś problemy w komunikacji, opóźnienia w przekazie 
komunikatów? – dociekał „Kapitan”.
- System komunikacyjny Gwiezdnej Floty działa poprawnie – 
stwierdził autorytatywnie podharcmistrz. 
- Podobna sytuacja miała miejsce w czasie odprawy sektorowych 
Zespołów Promocji Oficerskich naszego Kwadrantu. Też nikt nie 
przybył – przypomniał „Spock”.  
- Logika podpowiada, że to nie przypadek.
- Wiesz „Spock”, zaczynam myśleć, iż te odprawy w Dowództwie 
Kwadrantu Alpha są po prostu nudne i nic nie wnoszą. Dlatego 
frekwencja szwankuje. W naszym Sektorze Klingoni jak zwykle 
prężą mięśnie, Ferengi zarabiają kasę, a Denobulanie animują swoje 
otoczenie. Wszyscy są zadowoleni z tego, jak jest i nie znajdują nic 
istotnego dla siebie w kontaktach na poziomie Kwadrantu.
- James, to, co mówisz, jest nielogiczne, nawet jeżeli odpowiada 
prawdzie. Prawdopodobieństwo, że pozostałe Sektory nie 
doświadczają takich zjawisk oraz problemów jak nasz, jest zerowe 
i vice versa. Tylko oni chcą coś z tym zrobić wspólnie razem.
- A nie przyszło ci na myśl, że zagadnienia poruszane 
w Dowództwie Kwadrantu Alpha są dla oficerów naszego Sektora 
zbyt abstrakcyjne?
- Kapitanie, logika podpowiada, że to niemożliwe. Natomiast 
jeżeli faktycznie występuje taka percepcja działań, to powinniśmy 

zgłosić nasze potrzeby. Komunikacja funkcjonuje w dwie strony.
- „Spock”, nie zbawisz wszechświata. Jak dla mnie logicznym 
będzie przygotowanie się teraz do Hiperprzestrzennej Akceleracji 
Lądowań (HAL). Nawet jak kadeci będą nieco słabiej przygotowani, 
to ich dotrzesz i podszkolisz. Działaj „Spock”, działaj.
- Tak jest, komendancie.

Spisane w drodze z Warszawy do Gdańska.

hm. Krzysztof Rudziński
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca

Słowo o Ewie

Druhno Ewo,
zeszłaś z warty, tak boleśnie i tak nagle, przypomnij sobie jak 
śpiewaliśmy, gdy byliśmy młodzi: 

„...A gdy spyta cię ktoś, skąd ten krzyż na twojej piersi. 
Z dumą odpowiedz mu, taki mają najdzielniejsi.
I choć mało mamy lat, w tym harcerskim mundurze.
Bogu, ludziom i Ojczyźnie na ich wieczną chwałę służą.....” 

Takie było całe Twoje życie a teraz pamiętaj a my z Tobą :
 
“...Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonić słów,
przy  innym ogniu ,w inną noc, do zobaczenia znów. 
Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas.
Nie pozwolimy by ją starł nieubłagany czas...”

Żegnaj i czuwaj dalej Ewo!
 
Tymi słowami chciałam Cię pożegnać przy grobie ale nie było to 
możliwe, więc tu w „Świerszczu” je przekazuję.
 
Lubiłam Ciebie Ewo choć nie zawsze Twój sposób mówienia 
mnie zachwycał, lecz należałaś do tych osób na których można 
było zawsze polegać. Jak podjęłaś zadanie do wykonania to 
realizowałaś je najlepiej jak umiałaś. Znałaś dobrze metodykę 
zuchową i umiałaś ją właściwie przekazać. Byłaś skromną osobą, 
nie lubiłaś mówić ani pisać o sobie. Twoja pierwsza drużyna 
zuchowa „Muchomorki”, należała do najaktywniejszych w szczepie 
i hufcu. Pracowałaś z wielkim zaangażowaniem w Namiestnictwie 
zuchowym. Wciągnęłaś swojego Tatę do działania i chodziliśmy 
w żółtych koszulkach z nadrukiem logo Szczepu (pół lilijki, pól 
płomienia w kole). Byliśmy pierwsi w hufcu, mający własne logo. 
Byłaś dobra organizacyjnie więc Druh Romanowski powierzył Ci 
funkcje Komendantki Kolonii w Ocyplu, co nie każdemu było dane. 

Po wejściu już w dorosłe życie uczestniczyłaś we wszystkich 
wydarzeniach organizowanych przez Krąg “Romanosy”. Mieszkałaś 
blisko Komendanta Romanowskiego więc zawsze pierwsza szłaś 
Mu z pomocą, jak zapadał na zdrowiu. Zawsze, jak pamiętam 
stawałaś po stronie poszkodowanych, czego doświadczyłam 
sama. Kiedy w dobie zmian ustrojowych Szczep 22 przeszedł do 
ZHR ,Ty pozostałaś z nami w ZHP. Myślę Ewo, że taka pozostaniesz 
w mojej pamięci na zawsze. Wiem, że byłaś lubiana w środowisku 
instruktorskim swoich rówieśników z naszego Hufca. Co prawda 
w ostatniej Twojej drodze nie było ceremoniału harcerskiego ale 
byliśmy My, Twoi zuchowi i nie tylko - przyjaciele.
      

hm Róża Karwecka
pierwsza szczepowa 22 WDH-Z
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Ob CZAJ to!

Naturalny peeling jakie to proste

Domowe zacisze jest idealne do tego, by tworzyć własne 
kosmetyki, a składników wcale nie trzeba szukać daleko. Wszystko 
czego potrzeba najczęściej znajdziemy na kuchennej półce. 
Zobaczmy, jak niewiele potrzeba, aby zrobić naturalne peelingi. 5 
minut – mniej więcej tyle potrzeba, aby wykonać domowy peeling 
do ciała, wliczając w to odmierzenie składników. To zdecydowanie 
krótszy czas niż szukanie kosmetyku na drogeryjnych półkach. 
Świat domowych kosmetyków jest niesamowicie wciągający. 
Jeśli raz zaczniesz istnieje duża szansa, że polubisz własnoręcznie 
robić takie proste mikstury. A spróbować naprawdę warto – jest 
naturalne, ekologiczne i często dużo taniej niż w drogerii. Peeling 
poprawia krążenie, oczyszcza, ujędrnia i napina skórę. W zależności 
od użytych składników przynosi nam też inne cenne korzyści. 

PEELING KOKOSOWY

Kokos jest bogatym źródłem naturalnych kwasów tłuszczowych, 
soli mineralnych i przeciwutleniaczy. Zawiera kwas laurynowy, 
który ma działanie antybakteryjne. Peeling z olejem kokosowym 
pozostawia skórę aksamitnie gładką, nawilżoną i dobrze odżywioną 
a wiórki kokosowe dodatkowo pomagają złuszczyć naskórek. Sok 
z limonki rozświetla i ujędrnia.

SKŁADNIKI:
1 szklanka drobnego cukru
1/4 szklanki wiórków kokosowych
1/4 szklanki oleju kokosowego – nierafinowanego
1 łyżeczka soku z limonki
Dodatkowo potrzebne będą: miska, łyżeczka i słoiczek.

Do miski wsypujemy składniki sypkie – cukier i wiórki kokosowe. 
Olej kokosowy ma konsystencję stałą, więc ogrzewamy go 
nieco w kąpieli wodnej. Kiedy olej jest już ciekły wlewamy go do 
składników suchych. Dodajemy łyżeczkę świeżo wyciśniętego 
soku z limonki. Wszystko dokładnie mieszamy. Teraz można 
przełożyć go do naczynia – najlepiej takiego, które ma możliwość 
zamknięcia. Wiórki kokosowe nie ulegają rozpuszczeniu, więc przy 
używaniu tego peelingu warto pamiętać o sitku w wannie.
 

PEELING GREJPFRUTOWY 

Nie trzeba lubić smaku grejpfruta, żeby skorzystać z jego licznych 
dobroczynnych właściwości. Stosowany zewnętrznie na skórę 
również ma wielką moc. Jeśli dołożymy do tego masaż, to 
wyjdzie nam istna bombowa, wspaniale działająca mieszanka 
– peeling cukrowy z grejpfrutem. Grejpfrut to bardzo popularny 
cytrus. Jest źródłem wielu cennych składników, a przy tym 
zawiera bardzo mało cukru – istna małokaloryczna witaminowa 
bomba. Zjedzenie jednego grejpfruta dziennie pokrywa całkowite 
zapotrzebowanie naszego organizmu na witaminę C! Ale nie tylko 
spożywanie tego cytrusa wpływa na nas korzystnie. Również jako 
składnik kosmetyków wiele nam z siebie daje. Działa ujędrniająco, 
oczyszczająco i nadaje skórze blasku. Pobudza produkcję kolagenu, 
a co za tym idzie skóra wygląda młodziej – o to przecież nam 
chodzi. No i oczywiście pomaga rozprawić się z cellulitem. Przy 
tym peeling dodatkowo złuszcza naskórek i poprawia krążenie.

SKŁADNIKI:
1 szklanka cukru gruboziarnistego
6 łyżek oliwki kosmetycznej – najlepiej bezzapachowej
1/4 szklanki wyciśniętego soku z grejpfruta
Dodatkowo potrzebny będzie miska, łyżka i słoiczek.

Do miski wsypujemy cukier i zalewamy sokiem z grejpfruta. 
Mieszamy. Na tym etapie konsystencja powinna być lekko sucha. 
Dodajemy oliwkę i mieszamy ponownie. Ilość oliwki warto 
dostosować do swoich upodobań jeśli chodzi o konsystencję 
peelingu. Teraz już tylko przekładamy go do słoiczka. 
Peeling pachnie wspaniale i orzeźwiająco, ma przepiękny 
kolor – wszystko to bez żadnych barwników czy sztucznych 
aromatów. Trzeba zużyć go w ciągu 2-3 tygodni. Dla przedłużenia 
trwałości można przechowywać go w lodówce lub innym  
chłodnym miejscu.
 
Co prostszy w wykonaniu kosmetyk, jak właśnie peeling cukrowy, 

może być również prezentem od dzieci – wystarczy je tylko trochę 
nadzorować. Jestem pewna, że mieszanie składników będzie dla 
nich fajną zabawą, a po przełożeniu do słoiczków będą miały 
świetny prezent dla babci, cioci czy mamy.

phm. Marta Czajka
członkini namiestnictwa zuchowego “Praski Świerszcz”
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O wędrownictwie, 
kodeksie wędrowniczym 
i równoumagicznieniu.

Rozmowa z Anną Rudzińską 
zarejestrowana w dniu 11.12.2018.

Hej, opowiedz krótko o sobie, jak to się stało, że działasz 
z wędrownikami?

Siemanko, jestem Rudzińska i działam w 56 Szczepie “Arkadia” 
w Hufcu Warszawa – Żoliborz.
Jak to się wszystko zaczęło? Całą kadrą szczepu należeliśmy 
najpierw do zastępu, a później do patrolu wędrowniczego 
“Nieprzemakalni” przy drużynie starszoharcerskiej. Wszystkimi 
naszymi działaniami kierowała drużynowa, Aneczka Gołąb. 
W zasadzie nikt z nas nie miał głębszego pojęcia na czym 
wędrownictwo polega. Wiedzieliśmy, że jest naramiennik, że są 
stopnie no i jakiś tam kodeks. Nic więcej.
No i pamiętam, że na obozie w 2013 roku (zawiało opowieściami 
starców) spacerowałam sobie z moim najlepszym kumplem, 
wspomnianą wcześniej Anną Gołąb i tak sobie gadałyśmy co 
się w tym szczepie dzieje. Nagle Gołębica wypaliła – Rudzińska, 
potrzebujemy drużyny wędrowniczej, a ja nie poprowadzę dwóch 
jednostek na raz.
Dwa razy nie musiała powtarzać, we wrześniu założyłam drużynę.

I poszło?

Poszło, chociaż na początku zupełnie na oślep. Do tamtej pory 
działałam tylko z zuchami, a teraz miałam być liderem rówieśników 
i to w metodyce, o której nie miałam zielonego pojęcia. No, ale 
poszło. Napisaliśmy plan pracy i bazując na konstytucji stworzonej 
przez poprzednie pokolenie “Nieprzemakalnych” napisaliśmy 
swoją. Ja ukończyłam kurs drużynowych i tak małymi krokami 
wspólnie odkrywaliśmy how to wędrownictwo.

No i “how to” wędrownictwo w waszym przypadku?

Zaczęliśmy od comiesięcznych zbiórek kulinarnych, o kulturze 
i sporcie. Poźniej powstała idea “Kumpli na szlaku”, pierwsze 
obozy wędrowne w polskich górach, a teraz widujemy się co dwa 
tygodnie, wyruszamy na wędrówki przynajmniej 2 razy w roku, 
staramy się pełnić służbę i udało nam się zorganizować obóz 
wędrowny w Szkocji.

Kumple na szlaku? A cóż to takiego?

Kumple na szlaku to my.
Bardzo dawno temu Aneczka Gołąb najbliższych ziomków zaczęła 
nazywać kumplami zamiast przyjaciółmi. Kumpel to nawet ktoś 
więcej niż przyjaciel. To taka osoba, której możesz zaufać bez 
względu na sytuację i okoliczności. No i tak nazywała każdego 
z nas.
Jak powstał pomysł, żeby stworzyć bloga, być trochę bardziej 
pożytecznym i dzielić się naszymi doświadczeniami to powstała 
nazwa Kumple na szlaku. Opisujemy nasze wędrówki, zbiórki, 
doświadczenia i pokazujemy przygotowania do obozów.
Obecnie działamy głównie na facebooku i instagramie, ale nadal 
warto nas obserować i czytać.

Jaki szlak kumple obiorą w nadchodzącym roku?

Wybieramy się do Tajlandii.

Jak to jest organizować obóz w Tajlandii – dobrze?

To wspaniałe pytanie, na które jeszcze nie znam odpowiedzi, bo to 
dopiero przede mną.
A tak na poważnie, to każdy obóz zagraniczny to masa 
żmudnych przygotowań trwających kilka miesięcy. Jest grudzień, 
a nadchodzący obóz zaczęliśmy organizować miesiąc temu. 
Wybraliśmy miejsce i podzieliliśmy się obszarami tematycznymi, 
tak, aby każdy członek drużyny był odpowiedzialny za daną działkę 
organizacji obozu.

Co to za obszary?

To zależne od drużyny, ale w tym roku wyróżniliśmy: służbę, 
transport, dokumenty, finanse, żywienie, noclegi, sprzęt, 
pozyskiwanie środków, program, promocję, oraz zdrowie 
i bezpieczeństwo.
Jest tego sporo, ale przy odpowiednim podziale jesteśmy w stanie 
zorganizować wielką wyprawę bez przeciążania poszczególnych 
członków drużyny.

Gdybyś miała komuś, kto nigdy się z wędrownictwem nie 
spotkał, powiedzieć, czym jest wędrownictwo, to jak by 
brzmiała twoja wypowiedź?

To służba, wyczyn, mistrzostwo.

Wielu harcerzy nie chce zostać wędrownikami, bo odpycha 
ich nazwa wynikająca z wędrówki. Czy w wędrownictwie jest 
miejsce tylko na wędrówkę fizyczną?

W wędrownictwie jest miejsce na wyczyn. Bez względu na to, 
czy to kilkudziesięciokilometrowa wędrówka, spływ kajakowy 
w palącym słońcu czy rajd rowerowy po śniegu. W drużynach 
wędrowniczych wszystkie plany dotyczące ogółu powinny być 
podejmowane na podstawie demokratycznych decyzji, także jest 
miejsce na wszystko, co tylko sobie drużyna wymarzy.
Bardzo bym chciała zaszczepić w młodych ludziach taką wiarę, że 
to jest właśnie ten wiek, w którym mogą zacząć realizować swoje 
najskrytsze marzenia. Od nauki strzelania z łuku, jazdy  konnej, 
lotów paralotnią przez podróże na końce świata, nurkowanie 
z butlą tlenową aż po samo zdobycie Mount Everest. Sukces tkwi 
w odpowiednim przygotowaniu i organizacji.
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Co jest najpiękniejsze w wędrowaniu, jaką wędrówkę – czy to 
fizyczną czy jakąś inną – wspominasz najlepiej?

W wędrówkach uwielbiam ten moment, w którym gasną rozmowy 
i człowiek skupia się na sobie, na swoich odczuciach. Chłonie 
otaczającą go rzeczywistość. Wszystkie widoki, odgłosy, zapachy. 
Dokładnie tak, jak jest to opisane w Kodeksie Wędrowniczym.

A moja ulubiona wędrówka? Hmmm... Było ich wiele i wszystkie 
przywodzą uśmiech na twarzy, ale jest jedna szczególna, którą 
wspominam z ogromnym sentymentem.

Dwa lata temu zorganizowaliśmy obóz wędrowny w Beskidzie 
Żywieckim. Ruszyliśmy z Wisły w góry z jakimś tam zapasem 
jedzenia, żeby przeżyć najbliższe dni. Każdego dnia szliśmy coraz 
wyżej, przez małe miejscowości, więc nie udało nam się złapać 
żadnego sklepu. I teraz taka sytuacja: koniec sierpnia, czwarty 
dzień obozu, skwar się leje z nieba, my w czarnych, obozowych 
koszulkach, z ciężkimi plecakami na plecach. Rano skończyła się 
woda pitna, więc wzięliśmy wodę ze strumienia i użyliśmy tabletek 
do uzdatniania wody. Idziemy z Baraniej Góry na Skrzyczne. Jakby 
spojrzeć z boku, do ten szlak przypomina parabolę: góra, dół, góra, 
dół, góra, dół. Jest gorąco jesteśmy zmęczeni i głodni. Morale 
spadają. W połowie drogi zarządzamy postój.

W tym momencie każdy wyciąga jakieś marne resztki czerstwego 
chleba, pasztet i ledwie zjadliwy dżem. I muszę przyznać, że 
w tamtym momencie, w tamtych warunkach, te podłe kanapki 
popite wodą smakującą chlorem, to był najlepszy posiłek jaki 
mogłam sobie wymarzyć, czułam się jak najszczęśliwsza osoba na 
świecie.

Wspomniałaś o kodeksie wędrowniczym – czym jest dla 
ciebie, jak powinniśmy go traktować, jak go wartościujesz 
w zestawieniu z prawem harcerskim i kodeksem 
instruktorskim?

Dla mnie osobiście Kodeks Wędrowniczy to trochę taki opis tego 
jaki powinien być wędrownik po wyjściu z drużyny, czyli zaradny, 
wrażliwy i pomocny. Nie tylko harcersko, ale przede wszystkim 
w codziennym, dorosłym życiu.Wszystko to, co w symbolice 
wędrowniczej watry: trzy płomienie oznaczają siłę ciała, ducha 
i umysłu, a polana służbę, pracę nad sobą i poszukiwanie swojego 
miejsca w społeczeństwie. Praca z symboliką watry i kodeksem 
może nam pomóc zbliżyć się do wędrowniczego ideału. Nie 
chciałabym stopniować lub nadawać rangi jakimkolwiek 
wartościom harcerskim – to jest spójna całość, te aspekty idą 
w parze, nie da się skupić tylko na części z nich. Przynajmniej 
Prawo Harcerskie i Kodeks Wędrowniczy. Kodeks Instruktorski 
to trochę inna bajka, bo tyczy się wychowawców, a nie każdy 
wędrownik musi nim być. Jeśli jednak jest, to trzy razy tak – trzeba 
brać wszystko pod uwagę.

Drużynowy wędrowniczy jest wybierany demokratycznie. To 
wiemy. Czy kandydatami mogą być tylko ludzie spełniający 
wymagania do prowadzenia jednostki? Czy to nie ma 
znaczenia, i wybrany drużynowy nie musi mieć skończonego 
kursu?

To jasno wynika z Instrukcji działania drużyn i gromad. 
Drużynowym może zostać osoba, ktora ukończyła 16 lat, jest 
instruktorem (w uzasadnionych przypadkach komendant hufca 
może zgodzić by gromadę/drużynę prowadziła osoba z otwartą 
próbą), ma ukończony kurs metodyczny odpowiedni dla 
prowadzonej przez siebie jednostki, złożył pisemne zobowiązanie 
do prowadzenia drużyny i podpisał umowę wolontariacką. 
W drużynie wędrowniczej jest dokładnie tak samo. Warto dlatego 
z wyprzedzeniem się szkolić, a jeśli jest się drużynowym i widzi się 
potencjał kadrowy w jakiejś osobie, to po prostu jej o tym wcześniej 
powiedzieć i zachęcić do wejścia w skład kadry drużyny.

Teraz z drugiej strony – co jest wadą wędrówek i może do nich 
zniechęcić?

Wadą? Chyba żartujesz, zniechęcić może tylko lenistwo, lub po 
prostu inne upodobania względem aktywności fizycznej.

Magia i elitarność wędrownictwa – nie da się ukryć, 
u nas w hufcu część ludzi traktuje wędrownictwo jak ludzie 
pierwotni traktowali ogień. Czy u was też to tak wygląda, czy 
wędrownictwo nie ma w sobie aury tajemniczości, magii, a jak 
ma, to czemu i czy to potrzebne?

Ciekawie to określasz. Nie, w naszym hufcu jest siedem prężnie 
działających drużyn wędrowniczych i jeden patrol w drużynie 
wielopoziomowej. To po prostu naturalna kontynuacja ciągu 
wychowawczego. Nie ma tutaj żadnej magii. To nie jest tak, że 
odchodząc z drużyny starszoharcerskiej trzeba zostać kadrą 
i wychowawcą. Nie trzeba. Może właśnie warto obedrzeć obraz 
drużyny wędrowniczej z tej magii, nadęcia i ideału, którego nikt 
nigdy nie osiągnie i po prostu zacząć je zakładać.

Czym różni się układanie planów dla wędrowników od 
układania planów dla innych pionów? Czy wędrownicy 
mają jakieś niespotykane w innych pionach instrumenty 
metodyczne?

Oczywiście, każda metodyka ma swoje spersonalizowane 
instrumenty medotyczne. W drużynie wędrowniczej jest to 
służba, a dokładniej Znaki Służb. Obecnie stworzonych zostało 
dziesięć Znaków Służb pozwalających wędrownikom rozwijać się 
w różnych kierunkach. Ja jednak niecierpliwie czekam na reformę 
tego instrumentu, bo na dobrą sprawę niektóre Znaki Służb można 
zrealizować nie wychodząc z harcówki, nie pełniąc prawdziwej 
służby. Ale to szeroki temat, może na następną rozmowę. Co 
do układania planów pracy, to one też, jak wszystko w drużynie 
ustalane są w gronie członków  drużyny, czasami zatwierdzane 
przez Radę Drużyny. To już zależy od zwyczajów i zapisów 
Konstytucji drużyny. I jak w każdym planie najważniejsza jest 
szczegółowa analiza drużyny, jestem zwolenniczką systemu, 
w którym w drużynie analizuje się również każdego członka. 
Stanowi to bazę do działań śródrocznych, bo przecież to 
członkowie tworzą drużynę i zbiórki. Nie tylko drużynowy.

Jakieś słowo na koniec?

Przytoczę Dewizę Wędrowniczą: “Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl 
- pomóż, czyli działaj”. Przestańcie się zastanawiać, gadać, bać 
i róbcie dobre wędrownictwo.

Rozmawiał 
ćwik Piotr Wieczorek
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Napisane Wieczorkiem,
czyli kolonia zuchowa oczami praktykanta

Dzień 7
Dzionek dedykuję moim wszystkim wspaniałym polonistom, 
którym pewnie wyślę ten dziennik w poszukiwaniu jakiegokolwiek 
odzewu i krytyki, których nie dostanę od nich, ani od nikogo 
innego. Poza tym w tym momencie pewnie nikt już tego nie czyta, 
a moi nauczyciele polaka? Kto wie, może tak, z ciekawości, z nudy, 
może aby zobaczyć co wykształcili. Nie wiem dlaczego, ale na 
pewno jeden czy dwóch to dalej czyta. Ewentualnie trzech. No, 
może każdy. I dlatego zasłużyli na wspomnienie, a szczególnie 
pani Zdziera, pani Urszula i Łysy. Tęsknię za panem. 

No ale zacznijmy może to, po co wszyscy tutaj się zebraliśmy. 
Relacja z dnia siódmego, prawdziwa jak odbicie w lustrze, które 
przypominamy sobie w drodze na ślub. Szczere to jak płacz 
niemowlęcia. A dlaczego? Bo niestety na kolonii, pomiędzy spaniem 
a odpoczywaniem, miałem tak mało czasu, że ten dzień zapisany 
jest równoważnikami zdań, do których muszę dobudować 
wszystko dookoła. Czasami są to losowe słowa, które zapisałem, 
niosąc na plecach ciężko rannego zucha. I tylko ja znam ich 
znaczenie. Tak więc słowo “JKUA” oznacza sytuację, gdy zuch spadł 
z łóżka i udawał martwego, i jest to nawiązanie do niewątpliwie 
najwybitniejszego polskiego artysty, Jacka Kaczmarskiego. 
Jest to związane z budowaniem skojarzeń, na podobnym 
poziomie, jak słowo “jeden” kojarzy się z nieprzespanymi nocami  
z czasów gimnazjum.

Nie, skojarzenia to nie był dobry pomysł. Nie mam pojęcia, co 
znaczy “Schizofrenik”, a jednak widnieje to nie tylko na karcie 
zeszytu, ale jest wytłoczone gdzieś na jednym z moich zwojów 
mózgowych. Czy to nie dziwne? Może za rok, za dwa, siedząc 
sobie w toalecie przypomnę sobie, o co mi wtedy chodziło. Bo 
to siedzi u mnie w głowie. Ostatnio przypomniałem sobie, że 
dwa lata temu nie przyszedłem na wigilię 420, z powodu pewnej 
sytuacji związanej z grzybem. Mózg to niesamowicie użyteczne 
w najmniej użyteczny sposób narzędzie.

Dzień siódmy dotyczył olimpiady. To mogę wyczytać z zapisków. 
Zdjęciami też się nie podeprę, bo nie miałem na to czasu. Wiem, 
że miałem punkt z wbijaniem gwoździ na czas. Wiem, że kilka 
razy przyjechała karetka. Wiele więcej nie pamiętam, poza jednym 
zuchem jęczącym “nienawidzę druha!”, krzykami dookoła mnie 
i chłodem młotka w mojej dłoni.

Nie no, żartuję, wbijanie gwoździ było jednym z najlepszych 
rzeczy jakie przytrafiły się kolonii, poza chwilową obecnością 
mojej matki i Rafała Wolskiego. Zuchy wbijały gwoździe jak typowy 
gimnazjalista wbija kolejne poziomy pogardy u nauczyciela 

polskiego. Jeden wbił w minutę, inny w cztery sekundy, a jeszcze 
inny w ogóle. Natomiast Adam Skorupski wbił w ciągu dwóch 
sekund. Jeden z zuchów wbił jednym uderzeniem, ale do dziś 
przechodzą mnie dreszcze, gdy przypomnę sobie jego wzrok. 
Bałwany z tych zuchów, bo dawno ich nie obrażałem, że tak 
wolno wbijają. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Okropnie się 
na punkcie nudziłem, starałem się zabawić zuchy niewybrednymi 
wulgaryzmami i historiami z gwiezdnych wojen, które potrafiłyby 
zanudzić rozbudzić każdego. Zauważyłem, że zuchy to jedyna 
grupa społeczna, która bez żenady słucha mnie przez pięć minut, 
oczekuje ode mnie mądrości i mi ufa.

Przeszedłem się na mój drugi punkt, który był takim logistycznym 
potworem Frankensteina, że ledwo udało mi się go zrealizować. 
Chodziło w nim o podejście mnie tak, abym nie zauważył, więc 
zuchy siadały za drzewami i udawały krzewy, jak zwykle pełne 
kolców i innych nieprzyjemności. Powiedziałem im, w formie 
podpowiedzi, że skoro one mnie widzą – to ja mogę dostrzec je. 
Niestety jeden wziął to chyba sobie zbyt bardzo do serca i podszedł 
mnie z zamkniętymi oczami. Zbeształem go i dałem zwyczajową 
karę zbierania zielonych szyszek do wora, ale z uwzględnieniem 
miejsca na samego zucha. W zasadzie przespałem się na tym 
punkcie, bo wszyscy u mnie szybko skończyli i rozpierzchli się po 
innych zakątkach Ocypla.

W efekcie mojego spanka, a także wielu moich cech które 
dyskwalifikują mnie jako kadrę, zapomniałem o moich zuchach 
i samemu poszedłem na zakończenie. W zasadzie Alan i Matylda 
też się tam nie pojawili, ale nie szkodzi, bo zbyt wiele nie stracili. 
A było to zakończenie bardzo fajne i ciekawe.

Mam zapisane, że na kolacji zuchy miały bardzo duży apetyt, ale 
ustaliliśmy, że będziemy ignorować te wątki.

Na wieczornym bloku nie mieliśmy zajęć, co dość smuci, ale 
pamiętam, że jako harcerz młodszy właśnie takie bloki ceniłem 
najbardziej. Przeszedłem się więc do Adama z 32 popatrzeć, jak 
rozpisuje próbę i przy okazji pograć w Catan, taką grę planszową. 
Było to niesamowite spotkanie, w czasie którego w losowych 
momentach mówiłem, że cel jego próby jest niemierzalny, co 
pewnie prawdą nie było.

W naszej kolonii miałem położyć zuchy spać. Udało mi się, ale 
z jakiegoś powodu, prawdopodobnie oczywistego dla Zula 
i typowego ośmiolatka, kochane dzieci wyobraziły sobie upiory 
i demony pragnące pożreć ich dusze. Musiały to być więc 
bardzo wygłodniałe demony, bo dusza zucha jest ciężkostrawna, 
przesłodzona i bardzo mroczna. A przy okazji ma zerowe wartości 
odżywcze, opowiadał mi jeden znany dementor. Nie będę mówił 
jego imienia, ale na nazwisko miał Matysiak i był z Warszawy, ah, 
jednak zawsze ten język świerzbi.

Dzień jest bardzo krótki z kilku powodów. Przede wszystkim, połowę 
przespałem, a drugą połowę byłem na olimpiadzie. A w dodatku 
nie mam dobrych notatek. Poza tym był to najnudniejszy dzień 
kolonii. Ale można z tego wyciągnąć jakieś wnioski – aby twoje 
życie było długie jak poprzedni dzień, to nie śpij, zajmuj się czymś 
ciekawym, nie uprawiaj sportu i chwytaj chwile. Jak motyle. Rób 
zdjęcia, potem spojrzysz w nie za rok i uznasz, że jednak był sens 
zakładać ten beret czy rogatywkę. Czego jak wiemy nie czuje się co 
dzień. W sumie ja już od dawna tego nie czuję.

Koniec
ćwik Piotr Wieczorek

PS. To ostatni raz, kiedy widzicie dziennik praktykanta. Uznałem, że 
niesie on więcej szkody, niż pożytku. Głównie mi. Ale wam też!
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zapisał mnie do harcerstwa, nie zdawał sobie sprawy, że ja 
o niczym nie wiem. Zawiadamiając mnie o terminie zbiórki 
mówił, że wszystko udało mu się załatwić z drużynowym, że 
bardzo liczy na mnie i że muszę koniecznie przyjechać. Byłem 
tak zaskoczony, że przez chwilę nie mogłem wydobyć głosu. 
Oświadczyłem jednak (telefon dodawał mi odwagi), że nigdzie 
nie pójdę.
- Przecież nikogo tam nie znam – to był mój zasadniczy 
argument. Po prostu bałem się obcych ludzi. – I co ja tam będę 
robił?
Krzysztof nie dawał jednak za wygraną. – I jak ja teraz będę 
wyglądał! – krzyczał do słuchawki. – Tyle starań i wszystko na 
nic! Wymyślał mi jeszcze przez chwilę. – Musisz przyjechać, 
rozumiesz?
Nie śmiałem mu się sprzeciwiać. Byłem na ogół posłuszny, 
uległy, nieśmiały, a przy tym bałem się najbliższego z nim 
spotkania.
- Jak chcesz – powiedziałem. – Przyjadę. Zrezygnowany 
odłożyłem słuchawkę. Czułem ogromny żal i złość, że wszystko 
zaplanowano beze mnie. Zbierało mi się na płacz. Jak oni mogli 
to zrobić!
Dziś zdaję sobie sprawę, czym ten dzień stał się dla mnie, wiem, 
jak dalece mnie zmienił i wpłynął na moje losy, i czuję ogromną 
wdzięczność, lecz wtedy wydawało mi się, że wyrządzono mi 
krzywdę.
Chłopcy zbierali się właśnie na placyku przed szkołą. Byli 
roześmiani i rozmawiali wesoło. Stanąłem na uboczu 
i z przerażeniem patrzyłem na tę gromadkę. Miałem ochotę 
uciekać, tyle tu obcych twarzy, ale nogi odmówiły mi 
posłuszeństwa.
- Jesteś! I cóż tak stoisz? – Krzyś nie ukrywał swej złości. – 
Chodź, muszę cię przedstawić naszemu drużynowemu. 
I tu niespodzianka! Nie spodziewałem się tak serdecznego 
przyjęcia. Poczułem się pewniej, opuścił mnie strach. 
Wciągnięto mnie do wspólnej zabawy i organizacji kominka. 
Na zbiórce drużyny przydzielono mnie do zastępu Buków. 
Chłopcy również przyjęli mnie serdecznie, opowiadając mi 
od razu o pracy swego zastępu. Potem zastępy wyruszyły na 
miasto, a po powrocie zebrały się przy kominku. 
Były harcerskie piosenki, obozowe wspomnienia, kilku harcerzy 
złożyło Przyrzeczenie, była piękna gawęda o przyjaźni, był 
nastrój i niezapomniane przeżycia. 

Harcerstwo okazało się cudowne. Zostałem. Odtąd 
z niecierpliwością czekałem na każdą zbiórkę. Zasmakowałem 
w przygodzie, zachwycił mnie romantyzm harcerskiego życia. 
Nauczyłem się pracy w zespole, znalazłem przyjaciół. Poznałem 
trud i piękno obozowego życia, zdobyłem wiele praktycznych 
umiejętności. Trudno uwierzyć, ale dopiero wtedy zacząłem 
uczyć się jazdy na nartach, na rowerze, zakosztowałem 

Harcerstwo w moim 
życiu

Tekst ukazał się w tygodniku „Drużyna”, nr 8 z 20 lutego 1965 oraz 
w zbiorze wspomnień instruktorów ZHP „We własnych oczach”, 
Wydawnictwo Harcerskie „Horyzonty”, Warszawa 1971. W „Praskim 
Świerszczu” zamieszczamy go za wiedza i zgodą autora -   
hm. Wojciecha Dąbrowskiego.

Harcerstwo w moim życiu odegrało szczególnie ważną rolę. 
Ponieważ od dzieciństwa wychowywałem się w towarzystwie 
osób dorosłych, zmuszony byłem we własnym zakresie 
organizować sobie zajęcia. Rozwinęło to niewątpliwie 
moją pomysłowość, zaradność i samodzielność, rozbudziło 
zamiłowanie do książek i nauki, ale nie przygotowało do życia 
w zespole. Nienawidziłem przedszkola, czułem się obco wśród 
dzieci i nie umiałem się z nimi bawić. Byłem szczęśliwy, kiedy 
mogłem być sam. Przeglądając gazety, nauczyłem się czytać 
i pisać, zaprowadziłem swój dzienniczek, potem wydawałem 
własną gazetkę pod nazwą Obłoczek, w której zamieszczałem 
własne wierszyki, opowiadania , rysunki, a także cały dział 
rozrywek umysłowych. Oczywiście był to jedyny egzemplarz, 
który najpierw po przystępnej cenie sprzedawałem rodzicom, 
po czym zabierałem z powrotem jako egzemplarz redakcyjny. 

Drugim ulubionym zajęciem była zabawa w teatr, który dobrze 
poznałem od kulis, ponieważ mama-aktorka krakowskiego 
Starego Teatru często zabierała mnie ze sobą do pracy.
Miałem 6 lat, kiedy poszedłem do szkoły. W klasie byłem 
najmłodszy. Tutaj również nie szukałem towarzystwa, unikałem 
kolegów. Chłopcy nie rozumieli moich zainteresowań 
i sposobu myślenia, mnie natomiast nie odpowiadały wyprawy 
nad Wisłę, zabawy w Indian i mecze piłkarskie. Nie uprawiałem 
żadnych sportów i nigdy się nie biłem. Lubiłem samotność 
i tajemnice. Moje zamiłowanie do poezji i skłonność do 
marzeń bardziej imponowały dziewczynkom, toteż bawiąc 
się z nimi narażałem się na dodatkowe docinki i uszczypliwe 
uwagi. Konflikt z rówieśnikami nadal się pogłębiał. Stałem się 
małomówny, nieśmiały i zamknięty w sobie. Brak sportu i ruchu 
sprawiał, że byłem słaby i często chorowałem. Zaniepokojeni 
tym rodzice zaczęli działać.

Rok 1956 przyniósł właśnie wielką odnowę harcerstwa, 
żywiołowy rozwój drużyn, powrót wypróbowanych 
i atrakcyjnych form pracy: sprawności, wycieczek, obozów. 
Moim rodzicom przypomniało to piękne lata, ich własne 
dzieciństwo. Chcieli za wszelką cenę, abym przeżył to samo. 
Widzieli w tym jedyną szansę przywrócenia równowagi 
w moim zbyt jednostronnym rozwoju. A ja… po prostu 
nie chciałem niczego zmieniać w moim dotychczasowym 
życiu. Żadne namowy nie odnosiły skutku. Wtedy rodzice 
w tajemnicy przede mną porozumieli się z moim kuzynem 
Krzysztofem, zapalonym harcerzem jednej z krakowskich 
drużyn, który entuzjastycznie opowiadał o swoim zastępie, 
zbiórkach, obozie.

Było to już dawno – 4 lutego 1958 roku. 
Wróciłem właśnie ze szkoły (byłem już w VII klasie), kiedy 
zadzwonił telefon. Krzysztof, który na prośbę mojego ojca 
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Kącik Poezji

Danuta Zasada

Urodzona w Sosnowcu, wychowana na Śląsku. W 2010 roku 
wyemigrowała do Szwecji. Emigrację postrzega i definiuje 
przez pryzmat strof. Jest autorką piosenek prezentowanych na 
spektaklach przez Teatr Polski Dzieci i Młodzieży w Sztokholmie. 
Prezentuje swoje teksty przy akompaniamencie gitary i własnej 
oprawy muzycznej na wydarzeniach polonijnych w  Malmö, 
Göteborgu, Sztokholmie, Wilnie, Brukseli i Rzymie, oraz na 
spotkaniach literackich w Warszawie.

Od 2014 roku należy do Związku Autorów i Kompozytorów 
Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie.

Jest współautorką 12 Antologii z poezją współczesną i założycielką 
oraz prezesem Inkubatora Talentów Polonii w Szwecji. Laureatką 
kilkunastu Ogólnopolskich Konkursów literackich w Polsce.  
Napisała 30 poetyckich piosenek, z których 12 nagrała na CD pt. 
“Zachowaj cząstkę mnie w przestrzeni “. W 2018 roku wydała swój 
pierwszy tomik poetycki pt.” Grypsy zza morza”. W 2019 - drugi 
tomik “Z mocy dostrojeń”

Jest organizatorem imprez polonijnych promujących artystów 
i kulturę polską w Geteborgu.
Publikuje poezję i prozę poetycką na Facebooku i forach literackich 
często jako - Nuta Niepokorna.

Niegdyś w szeregach ZHP zdobyła  kilka sprawności harcerskich 
oraz wielki sentyment i uwielbienie dla plenerowych obozów 
i wieczornych ognisk z gitarą. Przygoda z harcerstwem trwała do 
końca szkoły podstawowej. Później była Społecznym Instruktorem 
Młodzieżowym na obozach z ramienia PCK.

raczej
gdy się już wyłgam od kieratu 
gdzieś w pograniczu snu i jawy 
rzemienie powypinam z batów 
i zacznę dryf do spraw łaskawych 

gdy budzik wypchnę z dziesiątego 
a ten nie umie przecież latać 
to wreszcie dowiem się po kiego 
siedziałam dotąd w tych kieratach 

posprzątam świata okoliczność 
i bankiet zrobię nie z tej ziemi 
żeby odżyło co tam przyschło 
bo dość związanych w supeł cieni 

sportu. Pokochałem turystykę, zahartowałem się, przestałem 
chorować. Nabrałem sił i wiary we własne siły. Czułem się 
potrzebny. Harcerstwo stało się moim hobby. Obecnie nie 
wyobrażam sobie życia bez harcerstwa, wakacji bez obozów, 
wycieczek, biwaków i wieczornych ognisk. Drużynowy umiał 
zapalić nas do czynu, odkrył przed nami cały urok harcerstwa, 
połączył nas węzłami przyjaźni, związał z organizacją.
Później przez 4 lata sam prowadziłem drużynę. I wówczas 
poświęcałem jej każdą wolną chwilę. Chciałem, żeby organizacja 
była dla moich harcerzy tym, czym stała się dla mnie. Starałem 
się im przekazać to wszystko, co sam przeżyłem w drużynie. 
To był mój obowiązek. Mam wobec harcerstwa ogromny dług 
wdzięczności. Pracuję w tej organizacji do dziś. I będę pracował 
nadal. Pokochałem pracę z młodzieżą. Zostałem nauczycielem. 
Moje marzenia się spełniły. (…)
Wszystko, co osiągnąłem, zawdzięczam harcerstwu. Zdobyłem 
określoną pozycję społeczną i odnalazłem swoje miejsce 
w świecie. Znalazłem coś, co stało się pasją mojego życia. Czuję, 
że spełniam ważne społecznie zadanie, że robię to tak, jak 
tylko najlepiej potrafię. Taka świadomość jest źródłem wielkiej 
satysfakcji i zadowolenia z pracy. Takiej pracy warto poświęcić 
wszystkie siły i wszystkie umiejętności.

Trudno jest w słowach wyrazić to, co naprawdę się czuje. 
Zapewniam jednak, że harcerstwo w niejednym młodym życiu 
może odegrać wielką, pozytywną rolę. I właśnie my, instruktorzy, 
musimy zdawać sobie z tego sprawę, że wszystko zależy od 
nas, od naszej postawy, przekonań i ideowego zaangażowania. 
Miałem szczęście trafić na zapalonych, oddanych pracy 
społeczników. Takim prawdziwym działaczem-wychowawcą 
był mój drużynowy Adam Wołoszyn, taką była moja hufcowa 
Anna Szeliga, przy której zdobywałem szlify instruktorskie. To 
oni kształtowali mój charakter i moją postawę. I za to chciałbym 
im złożyć serdeczne podziękowanie.

hm. Wojciech Dąbrowski

Autor urodził się w Krakowie 19 lutego 1945 roku – nauczyciel, dziennikarz, 
piosenkarz, satyryk, autor wierszy i piosenek, członek ZAKR i Stowarzyszenia 
Autorów Polskich. 

Do 27 KDH im. Piotra Wysockiego przy SP nr 16 im. Jana Śniadeckiego 
w Krakowie, wstąpił w roku 1958. Drużynowy 27 KDH w latach (1960-
1964), zastępca, a następnie komendant Staromiejskiego Hufca ZHP Wawel 
w Krakowie (1964-1972), kierownik Wydziału Harcerskiego w GK ZHP (1974-
79).

Prowadzi działalność publicystyczną i estradową, pomysłodawca, 
organizator i dyrektor artystyczny Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Retro 
im. Mieczysława Fogga (w latach 2004-2013).
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osobliwości 
nie wiem dlaczego ani po co 
mimo bojkotów i zaprzeczeń 
kocą się wiersze zwłaszcza nocą 
i nimi ja najmocniej grzeszę 

myśli zbierają do przetaka 
i sieją ziarno niedomówień 
i nie pomoże żaden zakaz 
okiełznać jakoś ich nie umiem 

czasem podstawiam ignorancję 
w miejsce gdzie chciałyby mnie zdybać 
wtedy się mszczą i czynią harce 
o których wszyscy wiedzą chyba 

noc wyjątkowo jest łaskawa 
włazi do głowy bez pardonu 
śnię fabularnie ale zaraz 
z pamięci znika co gdzie komu 

i błąkam się niepomna zdarzeń 
wierszami krzywiąc wiosny lustra 
z księżycem biję się o plażę 
bo tylko wtedy bywa pusta 

prikaz w kwestii gniazd i wiosny
 drzewa nie są dla ptaków 
ptaki nie są dla ludzi 
zje nas tona robaków 
nim się miasto obudzi 

wiosny trzeba unikać 
gniazda opodatkować 
ptaki precz - który fika 
to go wyfiletować 

jakim prawem ptak mieszka 
czynszu przy tym nie płaci 
miasto chce żeby przestał 
dosyć ma młodszych braci 

dosyć gwizdow po lesie 
srania z góry na głowy 
no bo potem na jesień 
cały blok do odnowy 

człowiek - władzy podstawa!
ptaki - won! albo w jasyr! 
i skończona zabawa! 
hasło dnia - chronimy lasy!

kalambury
w świecie codziennych wynaturzeń 
gdzie zło winduje się ku górze 
a twórcza myśl się rodzi w klatce 
mam ja z innymi mały zastęp 

bezbronny ale nie bez woli 
ktoś pyta po co - może po nic 
a może ciężko jest zrozumieć 
tłumowi innych - zastęp w tłumie 

myślę czasami że w azylu 
innej przestrzeni świat mój wyrósł 
i nie poznaję ale czuję 
jak z każdą chwilą ciężej unieść 

eksperymentem nas uczynił 
czy Bóg czy szatan - nie wiem - wynik 
zrobiłby z człeka bohatera 
gdyby nie życie tu i teraz 

bo gdy gram z losem w kalambury 
to czuję każdą warstwą skóry 
że wiatr mieć w skrzydłach to punkt 
pierwszy 
a u mnie mieszka on wśród wierszy 

tam się myśl twórcza zmienia w słowo 
i tworzy kształt wielopiętrowo 
potencjał szyjąc na pokrowce 
a my na wietrze 
jak szybowce 

kpiarz
na marcowym wciąż jedzie palcie 
łgarz wierutny stek bzdur podsuwa 
bzy nieśmiałe bo chłód na warcie 
tylko bratki bez żadnych uwag 

mami grilla otwartą paszczą 
lecz podlewa go wciąż przelotne 
nagie krople o liście klaszczą 
i wiatr kąsa parapet w oknie 

nie mam siły do tego maja 
drwi z zaklęcia o lepsze jutro 
jakby mleczy się nadto najadł 
i dlatego ma czkawkę smutną 

nie zachęca by szukać szczęścia 
trzyma w chmurach promienie słońca 
drzewa w pąkach a maj w obejściach 
z marcowego nie wyszedł kojca 

a za tydzień czerwcowe panny 
będą wdzięczyć sukienki krótkie 
z długich spojrzeń chłopaków hardych 
maj dla siebie bilecik utnie 

łgarz wierutny i łotr skończony 
etat dostał bez żadnych ale 
w kalendarzu pomylił strony 
i udaje że szuka dalej 

rozbudzenia
jest w słońcu po zimowej chrypce
blask który nagle świat odmienia
choć pająk na swej wątłej nitce
wciąż siedzi w mdłych niedoświetleniach

jest w euforycznej aureoli
nad każdym źdźbłem magiczna przestrzeń
taka co nigdy nie zaboli
nawet gdy promień wbiec w nią nie chce

i słów jest wydźwięk których brzmienia
nie kłóci nawet oddalenie
czy to ten blask tak wszystko zmienia
gdy pozimowe gasną cienie

czy żywsza barwa jest nadziei
która z tym blaskiem wnika w ciało 
że wiosna znowu nas odmieni
na ciepło słów i pór niestałość

walizy pełne dni i zdarzeń 
nadam kurierem bez retuszu 
znajdzie się kilka strun w gitarze 
przebrzdąkam wieczór w kapeluszu 

nikt mnie nie pozna - daję słowo 
zawoaluję swoją postać 
choć może zabrzmi to i owo 
ciut ciut znajomo 
nikt nie pozna 

potem zawiążę sznurowadła
plecak zarzucę od niechcenia
i pójdę szlakiem gdzieś na Zawrat
albo w bieszczadzkich mgieł omdlenia

jeśli mnie spotkasz w tle pejzaży
dołącz się bez zbędności pytań
bo trzeba spełniać co się marzy
słodycz istnienia w tym jest skryta 

zadurzenia
od pożegnań i rozstań 
na sekundę na chwilę 
na dzień cały gdy wiosna 
lub na lata dni ileś 

puchną słowa powieki 
szufladowe przepaści 
na liryczne przecieki 
kiedy oko się zaszkli 

na sercowe rozterki 
zaciśnięte pod progiem 
póki srebro i błękit 
nie zapadnie się w ogień 

nie zadurzy się wiosną 
jak stalówka w czernidle 
nie zapisze dni prosto 
kiedy wciąż takie krzywe 

od pożegnań spuchnięte 
od rozstania zgaszone 
jak szafiry zaklętej 
w inną bajkę spłoszonej 

i wszystko
zanim wiatr nas przemiecie 
zanim sny powykręca 
zanim się dolinami łez 
uczepi serca 

lub zerwie dachy marzeń 
rozklaszcze w parapetach 
w półszeptach 
półmilczeniach 
bo droga ciągle nie ta 

zatrzymaj bieg na chwilę 
zawładnij mgłą księżyca 
niech majem noc się mroczy
wciąż zdolna świt zachwycać 

i zanim wiatr przemiecie 
mnie jego ją i ciebie 
w sekundę pojmę po co 
i wszystko czego nie wiem
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Zespół redakcyjny:

- hm. Jacek Czajka
- hm. Róża Karwecka
- hm. Adam Czetwertyński
- hm. Stanisław Matysiak
- phm. Jan Korkosz
- phm. Marta Czajka
- ćwik Kacper Walczak

Kontakt z redakcją:

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

Trasa Turystyczna – wyniki (max. 300 pkt)

1. Patrol „ED”  – Adam Cebo  – 297 pkt.
2. Patrol „Walendziaki” – Paweł Walendziak                – 288 pkt.
3. Patrol „Śliwki” – Andrzej Śliwiński  – 284 pkt.
4. Patrol „NK79” – Tomasz Podgórski                – 280 pkt.
5. Patrol „Wesołe Sroki”– Elżbieta Czajka  – 263 pkt.
6. Patrol „WIP” – Weronika Wardzyńska        – 233 pkt.

Patrole nie klasyfikowane:
Patrol „Anioły Dobrej Woli”– Jacek Zalewski
Patrol „Nike”  – Andrzej Kaczorek
Patrol „Leszcze”  – Jacek Leszczyński

Trasa Nieprzetartego Szlaku:

Nie prowadzono współzawodnictwa. Trasę zaliczyły wszystkie 
patrole biorące w niej udział:
111 WDH NS, 161 WDH NS, 255 WDH NS, 406 WDH NS, 419 WDH 
NS, 426 WDH NS, 430 WDH NS

Sztab 60. Rajdu Olszynka Grochowska

Wyniki 60 ROG
W dniach 8-10 marca 2019 roku odbył się 60 Jubileuszowy 
Rajd Olszynka Grochowska. Poniżej podajemy oficjalne wyniki 
współzawodnictwa.

Trasa Zuchowa:

1. 141 WGZ „Skrzynczaki’, Hufiec Wawer
2. 147 WGZ „Basniowi Podróżnicy”,  Hufiec Wawer
3. 288 WGZ „Mieszkańcy lasu początku i końca”

Trasa Harcerska:

1. 147 WDH „Wielki Błękit”, Hufiec Wawer
2. 32 WDH „Wanta”
3. 141 WDH „Soracte”, Hufiec Wawer

Trasa Starszoharcerska:

1. 32 WDH „Anomalia”
2. 288 WDH „Watra”
3. 211 WDH „Potok”

Trasa Wędrownicza „Podchorążówka”:

1. Patrol „Wyłuskane Koczkodany” (211)
2. Patrol „Neonowe Królowe” (288)
3. Patrol „Nocne Marki” (295)


