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Akcja mobilizacyjna 2

Jeszcze nie tak dawno, a konkretnie w styczniowym numerze naszej gazetki, Hebel w swoim felietonie „Akcja mobilizacyjna” pisał pełen 
dumy i zadowolenia: 

I kiedy robiłem sobie rachunek naszych mobilizacji w ostatnich latach, pomyślałem, że prawdziwym sprawdzianem będzie dla nas akcja 
„ankieta”. Chodzi o tę ankietę, którą musiały wypełnić wszystkie jednostki hufca, żeby otrzymać z chorągwi zwrot kosztów programowych.

Chwalił nas – instruktorów - że jak trzeba, to potrafimy stanąć na wysokości zadania, że we wspólnym interesie umiemy pokazać jedność, 
zmobilizować siebie i nasze jednostki. Dalej napisał: 

Mam nadzieję, że to nie jednorazowy zryw. Chciałbym, żeby coraz częściej i coraz więcej było sytuacji, gdy będziemy czuli się jednością.

Otóż, niestety, drogi Janku, ostatnio pokazaliśmy, że nie potrafimy się zmobilizować, że jesteśmy jednością. Jak wiemy, w przeciągu 
tygodnia na wieczną wartę odeszło dwoje instruktorów: phm. Ewa Staszewska i hm. Janusz Gzyl. O ile Ewa była mniej znana naszym 
obecnym instruktorom, o tyle Janusz raczej nie! Pomimo polecenia druhny komendantki hufca...

W związku z powyższym ogłaszam żałobę w Hufcu do dnia pogrzebu. Proszę o wyznaczenie w szczepach/drużynach 2-osobowych 
reprezentacji harcerzy do służby harcerskiej podczas pogrzebu. Proszę pamiętać o wzorowym umundurowaniu, info o służbie proszę 
przesłać do dh. Jacka Czajki […] do dnia 21.03 br., 

...nikt, ani jeden szczepowy, ani jeden drużynowy do mnie nie napisał. Nie tylko nie przekazał informacji dotyczącej liczby harcerzy i kadry, 
którą wystawi szczep/drużyna X, ale w ogóle nie przesłał jakiejkolwiek informacji, np. takiej, że nie będzie nikogo. Ile by to nam (Marcie, 
Tadkowi i mnie) ułatwiło pełnienie służby w czasie uroczystości pogrzebowych. Oczekując na harcerzy staliśmy pod kościołem do czasu 
niemalże rozpoczęcia mszy w nadziei, że za chwilę ktoś do nas dotrze. Czy wiecie, jak trudno jest wystawić pięć sztandarów przy pomocy 
dziesięciu osób? Niestety, w związku tym musieliśmy zrezygnować ze sztandaru 288, a sztandar 112 miał tylko chorążego. 

Na szczęście nie zawiodły środowiska: 31, 112, 288 oraz 211 WDH, którym niezmiernie za ich obecność i służbę dziękuję.  
Do następnego razu.

hm. Jacek Czajka 
redaktor naczelny

PS Słyszałem różne głosy, że instruktorzy, którzy zmarli, nie byli już czynnymi członkami ZHP, że nie mieli opłaconych składek itp. 
A powiedzcie mi, druhny i druhowie, czy nie liczą się dziesiątki lat ich oddanej pracy dla Związku, tygodnie i miesiące poświęcone dzieciom 
i młodzieży, czy nie liczy się dobroć, którą rozdawali wszystkim wokoło? Pomyślmy, czy my sami chcielibyśmy tak być odprowadzonymi 
na wieczną wartę? Chyba nie.
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Heblowanie

Bądźmy odważni

Zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy jesteście odważni? Jak 
odwaga się u was objawia? Żyjemy w czasach, kiedy to pojęcie 
zostało wypaczone. Wiele razy w życiu publicznym i mediach 
oglądamy ludzi, którym wydaje się, że są odważni. Czy przejście 
na linie rozwieszonej między wieżowcami kilkaset metrów nad 
ziemią to odwaga czy głupota?? Czy reakcja na bójkę na ulicy to 
odwaga czy brak rozsądku?? Czym tak naprawdę jest odwaga 
w dzisiejszych czasach. 

Kiedyś było łatwiej ją dostrzec, łatwiej było powiedzieć, czym 
jest. Mamy wiele znakomitych przykładów z historii, kiedy 
niejednokrotnie się ujawniała. W naszej harcerskiej historii 
wystarczy cofnąć się do czasów Szarych Szeregów. To, co 
robili „Rudy”, „Alek” czy „Zośka” wymagało ogromnej odwagi. 
Odważni byli ci, którzy zdecydowali się o odłączeniu od ZHP 
i powołaniu do życia ZHR. Odważna była „banda czworga” - 
siostra „Zośki” Anna Zawadzka, Jan Rossman, Stefan Mirowski 
i Halina Wiśniewska. Wszyscy oni stanęli w obronie harcerstwa 
w największym jego kryzysie. Wielu z nas dzisiaj w podobnej 
sytuacji by tej odwagi zabrakło. Jak właściwie jest z tą odwagą 
w dzisiejszym harcerstwie? Zawsze uważałem, że harcerze są 
odważni a instruktorzy są odważni szczególnie. Bo przecież nie 
można odmówić odwagi komuś, kto bierze odpowiedzialność 
za kilkanaście a czasem kilkaset osób w trakcie harcerskich 
wydarzeń. Odważni są harcerze i instruktorzy, którzy wymykają 
się z powszechnego zaszufladkowania. Mamy wielu członków, 
którzy swoim wyglądem i ubiorem manifestują indywidualność, 
a to wymaga ogromnej odwagi w dzisiejszych czasach. Są między 
nami osoby, które umieją mieć odmienne zdanie niż większość. 
Nad kwestią odwagi w harcerstwie zastanawiałem się wiele razy. 
Czy to przy okazji pomysłu, żeby o nową siedzibę hufca walczyć 
„na ulicy”, czy to żeby oficjalnie wesprzeć strajk nauczycieli, czy 
żeby zrobić manifestację na oszczerstwa na temat „tęczowego 
ZHP” skierowane pod naszym adresem. 

Zauważyłem przy rozmowach na ten temat jedną ciekawą 
prawidłowość. Gdy jak pada pomysł, żeby zrobić coś większego, 
co zobaczą i o czym usłyszą inni  ludzie, nagle odwaga z nas 
ulatuje. Pojawia się wiele głosów przeciwnych, które ostatecznie 
zniechęcają do realizacji pomysłu. Ktoś powie, że wtedy górę 
bierze rozsądek. Nie do końca się z tym zgodzę, bo brak odwagi 
nie jest oznaką rozsądku. Owszem jest wiele sytuacji, kiedy 
robiąc czy mówiąc coś odważniej istnieje ryzyko poniesienia za 
to konsekwencji. To dość ważny argument, jednak ryzyko jest 
wliczone w bycie odważnym. Właśnie umiejętność pogodzenia 
się z konsekwencjami i poniesienie ich jest oznaką odwagi. Nie 
mam tutaj oczywiście na myśli działania niezgodnego z prawem, 
bo to nie ma nic wspólnego z odwagą a raczej jest tylko oznaką 
głupoty. Cofnijcie się pamięcią do różnych sytuacji i zdarzeń, które 
miały miejsce w naszym hufcu. Do spraw, które były omawiane 
i poruszane na forum. Ile było wtedy osób, które się wypowiadały 
często wbrew całej reszcie. Ile było takich, które gotowe były 
działać czasem kontrowersyjnie dla dobra wszystkich. Można by te 
osoby policzyć na palcach jednej ręki. Znakomita większość z nas 
milczała i przyjmowała to, co było ustalone. Szanuję i podziwiam 
instruktorów, którzy potrafią głośno powiedzieć, że coś im się nie 
podoba. Potrafią działać inaczej niż cała reszta dla dobra zuchów 
i harcerzy. Chodzenie pod prąd to w dzisiejszych czasach oznaka 
odwagi, robienie czegoś dla innych, nawet jeśli jest to trudne 
i może być kłopotliwe to też jest oznaką odwagi. 

Piąty punkt Prawa Harcerskiego brzmi „Harcerz postępuje po 
rycersku”, czyli bycie odważnym mamy zapisane w najważniejszym 
dla nas kodeksie postępowania. Znaczy to, że jeśli nie jesteś odważny 
- łamiesz Prawo Harcerskie. Być może nieco wyolbrzymiam, ale 
w sumie właśnie ktoś może tak powiedzieć. Pamiętajcie, że historia 
zawsze pamięta tych odważnych. To oni są autorytetem, oni są dla 
nas wzorcem. Chcemy być wychowawcami, liderami - bądźmy 
odważni. Może dojść do sytuacji, kiedy odwagi zabraknie nam 
przy dzieciach. A wierzcie mi - one na pewno to zapamiętają i całe 
zaufanie i nasz autorytet, który latami budowaliśmy, może runąć. 
Jak mówi ormiańskie przysłowie „W sercu każdego człowieka 
drzemie Lew”. Tylko od nas zależy, kiedy go w sobie obudzimy.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu  160 WDHiGZ

Świat okiem Kamienia,
czyli kilka słów 

namiestnika harcerskiego

Metodyczne zarządzanie

We wrześniu 2018 r. miałem dość trudny moment życia. 
Poza zwykłą pracą zarobkową musiałem jeszcze znaleźć 
czas na przeprowadzkę do nowego mieszkania i wykonanie 
zadań związanych z organizacją ślubu i wesela. Na domiar 
złego postanowiłem jeszcze być odpowiedzialnym za biwak 
rozpoczynający rok harcerski w naszym szczepie. Dlaczego o tym 
piszę? Ano dlatego, że to doświadczenie pozwoliło mi odkryć 
harcerską Amerykę i lepiej zrozumieć naszą metodę. 

W pewnym momencie przeżyłem lekki kryzys i doszedłem do 
wniosku, że nie dam rady i lipa z biwakiem. Na szczęście miejsce 
już miałem, z czym zawsze jest największy problem, jednak wciąż 
pozostało wiele do zrobienia. Zacząłem się więc zastanawiać, 
czego ze swoich barków mogę się pozbyć, by uratować sytuację. 
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Dobre rady druha ACz. 
(42)

Dzień dobry, mam na imię Adam

Muszę przyznać, że coś mi w naszym hufcu umknęło. Czegoś nie zau-
ważyłem. A syndromy tego zjawiska przecież bez przerwy się pojawiają. 
Systematycznie publikowany w „Praskim Świerszczu” Piotr W. (na margine-
sie, czy ten słynny publicysta płaci składki członkowskie i jest członkiem 
ZHP?) pisze: 
Bo to dość częste, że człowiek słynny staje się po śmierci. Że po śmierci nagle 
więcej jego książek się sprzedaje. Po śmierci zaczyna się go kojarzyć. Ja do 
niedawna nie wiedziałem, że istniał ktoś taki, jak druh Stefan Romanowski. 
Trudno wyczuć, czy chodzi o to, że Piotr usłyszał o druhu Romanowskim 
po jego śmierci, czy też niedawno – ot, dwa miesiące wcześniej. Istotne, że 
Piotr, z zaliczonym przed rokiem kursem przewodnikowskim, nie wiedział 
„do niedawna”. 

Inny druh, osoba zasłużona dla naszego hufca, czynny wśród nas od lat, 
zadaje pytanie, kim jest druhna pełniąca w tym samym naszym hufcu jed-
ną z najważniejszych funkcji. Ułatwiając wszystkim tropicielom sensacji 
dodam, że nie chodzi tu o druhnę, zwaną czasem królową Ocypla. To inna 
druhna, może nawet Piotr – pisarz pamiętników – tę druhnę zna. 

W Internecie pojawia się pytanie, na pozór rzeczowe, jaki jest kontakt do 
tego druha, który na Jamboree chce zabrać plakietki i inne drobne harcer-
skie pamiątki. Te plakietki do wymiany. Z pytania wynika, iż druh, który pod-
jął się w swoim środowisku funkcji instruktora ds. promocji a może kon-
taktów zewnętrznych, nie słyszał o naszym harcerskim namiestniku. Także 
autorze „Świerszcza”. Spadł z choinki? Jeżeli tak, to pora otrzepać spodenki 
i zacząć patrzeć, co się dzieje wokół.   

No i jeszcze jeden przykład – to instruktorzy NS, którzy działają w swoim 
gronie i nie są za bardzo zainteresowani tym, co robią nasze władze na szc-
zeblu hufca, nasi szczepowi, nasza kadra. Taki ich los. Szkoda, bo bez oso-
bistych znajomości, bez rozmów, bez kontaktów nigdy, do końca świata, 
nie nastąpi integracja wszystkich środowisk hufca. Dziś jest, jak jest. 

Czy można tę sytuację zmienić? Oczywiście. I nie trzeba tu specjalnie wy-
myślać nowych form. 

Niech w startówce instruktorskiej weźmie udział cała kadra hufca. Wraz 
z instruktorami NS i na przykład z kręgiem „Romanosów”. Można ją tak zor-
ganizować, aby wszystkie środowiska były zadowolone. I niech gra miejska 
będzie wielopokoleniowa. Z patrolami łączącymi wszystkie środowiska. 

Niech wigilia hufca będzie wspólna, taka naprawdę instruktorska. I NS-y, 
i „Romanosy”, i środowiska skupione w hufcu. Bo dlaczego nie? 

Zorganizujmy wspólny Dzień Myśli Braterskiej, nie dla 60, ale dla 120 
osób naszej kadry. To Dzień, w którym mamy krzewić braterstwo. Niech 
 będzie wspólny. 

Doprowadźmy do tego, by w zjeździe hufca (to już niedługo, za pół roku) 
wzięli udział wszyscy drużynowi, cała mianowana kadra. Zarezerwujmy 
sobie na zjazd cały dzień, nie wychodźmy z niego po dwóch godzin-
ach. Przecież zjazd jest doskonałą drogą do poznania bardzo wielu osób. 
O samej merytorycznej części już nie wspomnę.  

W „Świerszczu” będziemy publikować rozmowy ze znaczącymi instruk-
torami naszego hufca, to też może niektórym pomóc dowiedzieć się, kto 
wśród nas działa. No i jeszcze drobiazg – w hufcu zawisną zdjęcia dotych-
czasowych Instruktorów Roku. Przypomnimy sobie o nich. Tylko dwoje nie 
jest dziś czynnymi instruktorami. 

Druhny i Druhowie, poznajmy się. Ja mam na imię Adam.
 

hm. Adam Czetwertyński

Zacząłem od obiadu. Zasugerowałem, by harcerze sami kupili 
sobie produkty na obiad i przygotowali go na kuchniach 
polowych. Na moje szczęście młodzi przystali na to, a zuchom 
kupiliśmy pizzę. Później nastąpiła chyba najśmieszniejsza prośba. 
Wpadliśmy na pomysł, by zbudować zuchom latrynę w lesie, 
więc zadzwoniłem do Mojca i zapytałem, czy mógłby kupić deskę 
klozetową. Zyskałem pół godziny. Później był Stefan, który wziął 
na siebie załatwienie namiotów i sprzętu pionierskiego. Następnie 
drużynowe wraz z Piskorem same kupiły sobie bilety na przejazd. 
I tak ziarnko do ziarnka, minuta po minucie zyskałem czas, prosząc 
spore grono osób o drobne przysługi.

Okazuje się więc, że aby poznać oczywiste oczywistości czasem 
musimy być przyparci do muru, jednak tak właśnie rodzi się 
mądrość, gdy w trudzie przekuwamy znajomość schematów 
w rozumienie zasad. 

Ten biwak był chyba najbardziej metodycznie przeze mnie 
zorganizowanym wyjazdem. Ja głównie nadzorowałem zadania, 
którymi obdarzyłem osoby ze środowiska, a każdy miał do 
wykonania drobnostkę, która nie obciążyła go specjalnie czasowo, 
a jednocześnie był zaangażowany w organizację biwaku. 
Nawet zastępy dostały swoje zadanie, którego niezrealizowanie 
skutkowałoby głodem.
  
Przekładając to na realia drużyny: gdybym był drużynowym, to 
właśnie podzieliłem pracę przy organizacji biwaku między małe 
zespoły zadaniowe, aby drobne części stały się całością. Tylko 
dlatego nam się udało, że każde z nas czuło się potrzebne i miało 
świadomość, że bez jego pracy dużo może się posypać.

Drużynowi, myślcie co zrobić, by każdy harcerz w waszej drużynie 
czuł, że jest tam ważny i potrzebny.  

Wasz namiestnik
Stanisław Matysiak
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Per Logica Ad Astra - 
vol. 2

Harcmistrz Janusz Tyberiusz Kirk, komendant szczepu 1701 
„Enterprise” wkroczył z chmurnym obliczem do izby harcerskiej. 
Jego zastępca, podharcmistrz „Spock” zagadnął troskliwie choć 
bez okazywania emocji.
- Stało się coś?
Harcmistrz Kirk zwany w środowisku „Jamesem T.”  lub „kapitanem” 
tylko warknął ponuro.
- Właśnie audytor z Dowództwa Sektora poinformował mnie, że 
jakiś czas temu straciłem dwóch zastępców i trójkę szefów sekcji. 
Nie wnieśli opłaty licencyjnej Gwiezdnej Floty w terminie.
- To nielogiczne - stwierdził „Spock” – przecież Regulamin 
Gwiezdnej Floty jest wykładany i analizowany na wszystkich 
poziomach Akademii Gwiezdnej Floty. W każdym Kwadrancie 
i Sektorze. Kadeci i oficerowie wiedzą, jakie są konsekwencje braku 
opłaty licencyjnej w wyznaczonym czasie. Taki przepis funkcjonuje 
w Regulaminie Gwiezdnej Floty od siedmiu lat gwiezdnych. 
- Jak widać, nie wszyscy wiedzą – zaoponował James T.
- Kapitanie, przecież oficerowie zobowiązują się przestrzegać 
Regulaminu Gwiezdnej Floty. To nie jest tylko formułka do 
powtórzenia. Nawet kadeci obejmując szefostwo sekcji 
przypominają o opłatach podległemu personelowi. To nielogiczne 
– powtórzył volcanin.
- Nie wiem „Spock”, jaki jest powód, jeszcze z nimi nie rozmawiałem. 
Tak czy inaczej mam problem:  trzy nieobsadzone sekcje i brak 
zastępców. Ciebie nie liczę.
- Z kadetami to nie problem, jeżeli zapłacili po terminie, to 
przyjmiesz ich do Gwiezdnej Floty ponownie. 
- Masz rację „Spock”, choć mianowania musi ponowić Dowódca 
Sektora. Gorzej z oficerami. Oni przeciągnęli terminy „gruuubo”. 
Teraz ich czeka „papierologia” i ponowne przejście przez Zespół 
Promocji Oficerskich. Dopiero na koniec ponowne mianowania.
- Logicznie patrząc, to przez Zespół Promocji Oficerskich przejdą 
jak burza. Są dostatecznie doświadczeni – skomentował „Spock”.
- No, ale tu chodzi o czas i moce przerobowe – utyskiwał dalej 
James T. – Poza tym przerwała się im ścieżka promocji na następne 
stopnie. Będą musieli zaczynać od zera.
- Logika podpowiada, że w ten sposób zapamiętają i więcej nie 
popełnią ponownie tego samego błędu.
- Albo się zniechęcą – zaoponował komendant.
- Istnieje takie ryzyko, ale nasi to uparte osobniki, nie odpuszczą 
tak łatwo – skomentował „Spock” i zaraz się zainteresował - A jak 
u innych w Sektorze? 
- Podobnie albo jeszcze gorzej – padła pełna smutku odpowiedź. – 
Denobulanie i Bajoranie podobno stracili komendantów. Klingoni 
i Ferengi też mają straty w sekcjach. Dowództwo Sektora szacuje 
problem na prawie pięćdziesiąt osób. Audytor na jeszcze więcej.
- Czyli trzeba wdrożyć program sanacyjny. To będzie pewnego 
rodzaju zbiorowa nauka. Obowiązkowości i znajomości 
Regulaminu Gwiezdnej Floty. Można przecież wystandaryzować 
niezbędne formularze, wykroić zebranie Zespołu Promocji 
Oficerskich, wydać „dłuugiiii” rozkaz i po problemie.
- Jesteś nadmiernie optymistyczny. Cała sytuacja może wkurzyć 
ludzi i podważyć legalność lub skuteczność nieznanej jeszcze 
liczby decyzji organizacyjnych. Podobno wśród dotkniętych 
problemem są także przedstawiciele różnych agend Dowództwa 
Sektora – nie ustępował James T.
- Powiedz, czy pojawiły się jakieś warianty rozwiązania sytuacji? – 
zainteresował się „Spock”.
- Przedstawiciel Zespołu Promocji Oficerskich powiedział, że nie 

wyobraża sobie przepuszczania jakiejś dłuższej ścieżki chętnych 
do weryfikacji i całą sprawę należy ograniczyć do ostatniego cyklu 
gwiezdnego. Nałożyć sankcje na tych, którzy naruszyli zasady 
w tym cyklu i konsekwentnie monitorować resztę, która uzupełniła 
wpłaty.
- Czy to ten sam, który głosi, że zdanie testu Kobayashi-Maru 
powinno być warunkiem koniecznym do promocji oficerskiej? 
- Tak to on.
- Przecież testu Kobayashi-Maru nie można zdać. Taki jest jego 
cel – zmierzyć się z porażką. Sam go układałem i wiem, że jesteś 
jedynym oficerem Gwiezdnej Floty, który go zaliczył. Tylko, że 
oszukiwałeś. Ale mniejsza o to. Razi rozdźwięk między twardym 
podejściem do wymagań podlegających indywidualnej ocenie, 
a jednoznacznym przepisem Regulaminu, który proponuje się 
lekceważyć.
- To się nazywa „kalizm”, „Spock” – podsumował kapitan.
- Czy masz na myśli tę awanturniczą powieść przygodową dla 
młodzieży napisaną przez dwudziestowiecznego ziemskiego 
noblistę? Tę, w której napisano, że jak Kalemu ukraść krowę to źle, 
ale jak Kali ukraść krowę to dobrze?
- Nie da się zaprzeczyć, że masz imponującą pamięć.
- Wszystko to, co relacjonujesz, jest nielogiczne, James – stwierdził 
ponownie podharcmistrz. – Po pierwsze wygląda na zamiatanie 
sprawy pod dywan i nie rozwiązuje samego problemu. Wystarczy, 
że w czasie Hiperprzestrzennej Akceleracji Lądowań nastąpi 
drobna kolizja promu prowadzonego przez nieuprawnionego 
oficera i mamy na głowie różne organa Federacji Planet 
z dociekliwymi pytaniami. Do tego Podprzestrzenne Zjednoczenie 
Ubezpieczycieli będzie miało pretekst do wykręcenia się od 
finansowania świadczeń. Setki kredytów galaktycznych z konta 
osobistego Dowódcy Sektora lub Dowódcy Kwadrantu oraz 
samego ex-oficera do zapłacenia. Przy poważniejszym problemie 
na horyzoncie jawi się więzienna asteroida Rura-Penthe. Logika 
podpowiada, żeby ograniczyć ryzyko i przywrócić stan zgodny 
z Regulaminem Gwiezdnej Floty. Sprawa i tak się „wysypie”, 
a konsekwencje będą dotkliwsze – „Spock” zaczerpnął powietrza 
i kontynuował.
- Po drugie nałożenie sankcji na tych, którzy naruszyli zasady 
w obecnym cyklu, spowoduje, że inni poczują się bezkarni – 
nie wiem, czy monitoring będzie zawsze równie skrupulatnie 
prowadzony, a pokusa lekceważenia przepisów pozostanie. No 
i zadziwia mnie ta chęć poprawienia samopoczucia kadetom 
i oficerom naruszającym Regulamin Gwiezdnej Floty bez 
zwracania uwagi, jak poczują się ci, którzy swoje obowiązki 
traktują poważnie i nie dokonali naruszeń – wyjdą na frajerów. To 
nielogiczne komendancie – podkreślił ponownie. – Po trzecie …
- Mam wrażenie „Spock”, że nieco mieszasz  logikę z etyką – 
przerwał mu harcmistrz Kirk.
- Nie masz racji przyjacielu – zaoponował „Spock”. - Jeżeli 
patrzysz przez palce na naruszających zasady, to logiczne jest, że 
pozostali mają podstawy i mogą poczuć się źle. Pamiętaj, że poza 
Regulaminem jest jeszcze Kodeks Gwiezdnej Floty. Dodatkowo, 
jeśli ktoś wywoła całą sprawę ponownie na światło dzienne, 
to już nie będzie ona oceniana jako działanie w niewiedzy, 
tylko celowe naruszenie zasad. Po trzecie są jeszcze zwolnienia 
z opłat za certyfikaty z Galaktycznego Repozytorium Poprawności. 
Zaświadczenie o uprawnieniu do zastosowania z tej opcji pachnie 
poświadczeniem nieprawdy i tu się kłania asteroida Rura-Penthe. 
Kto będzie na tyle odważny? Oficer finansowy Sektora? Ponoszenie 
takiego ryzyka też się kłóci z elementarną logiką.
- Stary, ale odgrzebywanie płatności z ostatnich siedmiu lat 
to utopia, różne rachunki, wpłaty gotówkowe, błędne opisy 
przekazów itd. Koszmar. Połowa kadry naszego Sektora w tym 
czasie opuściła Gwiezdną Flotę! 
- Jak połowa odeszła, to jest połowa roboty. Logika nie kłamie, 
James. Poza tym należy chyba uzdrowić sytuację wśród aktywnych. 
Można przyjąć inną cezurę, tylko logicznie uzasadnioną – 
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Przygotowanie i budowanie obozu wyrabia wśród jego uczestników 
umiejętności techniczne, zaradność, odpowiedzialność 
za powierzoną pracę, nawyki oszczędzania, rozsądne 
gospodarowanie czasem i materiałem. Dobrze zorganizowana 
praca przenosi nie tylko efekt, ale i zadowolenie. Dobrze więc 
będzie, jeżeli już teraz zaczniecie się do obozu przygotowywać. 
Pominę najważniejsze i obecnie najtrudniejsze sprawy załatwiania 
zezwoleń, bo to macie już za sobą. Teraz skupmy się na temacie, 
jak do obozu przygotować harcerzy.

Pierwsze zadanie to poznanie terenu, gdzie będzie obóz, 
a więc nasz obóz na mapie Polski. To temat na zbiórkę drużyny, 
zastępu lub rady drużyny a także jako zadania międzyzbiórkowe 
dla uczestników obozu. Przygotowanie informacji o terenie, 
wyszukanie w przewodnikach ciekawostek o okolicy, propozycji 
tras wycieczkowych lub rajdów z obozu. Takie zadania wzbudzą 
ciekawość, chęć uczestnictwa oraz będą początkiem dalszych już 
zadań podejmowanych na obozie.

Drugie zadanie to przygotowanie uczestników do pionierki 
obozowej, a więc zaplanowanie, jak ten nasz obóz będzie wyglądał. 
Co musimy wybudować, jak to zrobić i czym to zrobić, aby obóz 
był piękny? Rozstawienie namiotów na wybranym już terenie 
musi być estetyczne, wygodne i bezpieczne. Gdzie będzie wejście 
do obozu, gdzie maszt i plac apelowy a gdzie tablica rozkazów? 
Są to sprawy bardzo ważne i istotne dla wszystkich uczestników 
obozu. Ogromne znaczenie ma zaplanowanie miejsc w namiocie, 
tak aby każdy i wszyscy razem w zespole byli z tego zadowoleni, 
co przecież wiąże się z utrzymaniem porządku i poruszaniem się 
w dzień i w nocy. Zdobnictwo obozowe to osobna sprawa, którą 
omówię w następnym numerze “Praskiego Świerszcza”, a wiec 
pionierka - przykłady i sposoby wykonania.

hm Róża Karwecka

analizował dalej podharcmistrz.
- To jakie odcięcie w czasie podpowiada ci twoje volcańskie 
wychowanie? – zainteresował się kapitan.
- Myślę, że Zgromadzenie Sektora jest takim wydarzeniem. 
Można przyjąć, że opłaty licencyjne kadetów i oficerów zostały 
wtedy zweryfikowane pod kątem uprawnień na Zgromadzeniu. 
Rezultatów Zgromadzenia nikt nie oprotestował. Oczywiście 
nie daje to stu procent pewności, ale znacząco zmniejsza 
pracochłonność. Taki kompromis wydaje się logiczny.
- Brzmi rozsądnie, ale nie wiem, czy zyska szersze zrozumienie? – 
w głosie Kirka pobrzmiewała troska.
- James, ważne, żeby u nas był porządek. Pięć osób to nie dramat. 
Kryterium czasowe też masz podane na tacy. Inni niech się martwią 
o siebie. Jeżeli nie dostrzegają powagi sytuacji, to logiczne, iż 
zmierzą się ze skutkami zaniechania. Ja sugeruję mieć wtedy klar 
na pokładzie. Porozmawiaj z ludźmi, daj gotowce do podpisania 
i będzie regulaminowo. No chyba że ufasz temu od promocji 
oficerskich, to zamieć pod dywan. Ale to byłoby nielogiczne.

Spisane w Perkozie

.
hm. Krzysztof Rudziński

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca

Zanim wyjedziemy na obóz 
– porady druhny Róży (1)

Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę                                                                             

Tak kiedyś śpiewaliśmy przy obozowym ognisku. Moi drodzy, za 
kilka tygodni będą wakacje i wyjazdy na obozy i kolonie zuchowe. 
Dla niektórych to kolejna przygoda, dla innych to „mój pierwszy 
raz”. Ale żeby wszyscy uczestnicy obozu byli z niego zadowoleni, 
trzeba się do tego przygotować. I mam nadzieję, że w wielu 
środowiskach naszego hufca praca wre na całego.

Druh, druhna drużynowa wie doskonale, że ze swoimi 
podopiecznymi będzie przebywała i za nich odpowiadała nie 
dwie godziny - jaka to bywa na cotygodniowej zbiórce, ale 
przez 24 godziny na dobę! Obóz jest najlepszym miejscem do 
poznania swoich podopiecznych i równocześnie wykazaniem się 
umiejętnościami pracy wychowawczej.
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Władze i zespoły hufca

Rada Instruktorskiego Kręgu Pokoleń 
”Romanosy”

Róża Karwecka, 
harcmistrzyni, przewodnicząca Rady Kręgu

Drużynowa 245 WDZ, szczepowa 22 WDHiZ, 29 WDHiZ oraz 115 
WDHiGZ, namiestniczka zuchowa, członkini Komendy Hufca, 
zastępczyni komendanta hufca, członkini Komisji Historycznej 
Chorągwi, zastępczyni przewodniczącego Zespołu Historycznego 
Hufca. Współtwórczyni gazety hufcowej „Praski Świerszcz”.
Wpisana do Honorowej Złotej Księgi Instruktorów zasłużonych 
dla hufca, odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla 
ZHP” i Odznaką Kościuszkowską.
 

Magda Wasilewska,
harcmistrzyni, skarbniczka Rady Kręgu

 
Drużynowa 211 WDZ, zastępczyni i szczepowa 22 WDH-Z, 
komendantka obozów i zgrupowań obozów hufca, instruktorka 
kolonii zuchowych w Ocyplu.
Wyróżniona m.in.: Medalem Komendy Chorągwi „Dziękuję  
Ci Druhno”.
 

Andrzej Banasik,
harcmistrz, członek Rady Kręgu

Drużynowy 202 WDH, szczepowy 31 WDH-Z, 135 WDH-Z i 160 
WDH-Z, komendant hufca, dyrektor Komisji Dostaw Harcerskich 
w GK ZHP.
Wpisany do Honorowej Złotej Księgi Instruktorów zasłużonych dla 
hufca. Wyróżniony wieloma nagrodami Komendy Hufca.

Leszek Adamski,
harcmistrz, członek Rady Kręgu

Drużynowy 20 WDH, przewodniczący kręgu instruktorów szczepu 
20 WDH-Z, instruktor Rady Kręgu namiestnictwa harcerskiego, 
członek Komisji Instruktorskiej Hufca, członek Komisji Rewizyjnej 
Hufca, Chorągwi i Centralnej Komisji Rewizyjnej, sekretarz Zespołu 
Historycznego Hufca, członek Komisji Historycznej Chorągwi .
Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” oraz 
Odznaką Kościuszkowską

Jacek Czajka,
harcmistrz, członek Rady Kręgu

Drużynowy 288 WDH, kwatermistrz szczepu 288 WDHiGZ, 
członek Kapituły Stopni Wędrowniczych, członek Komendy Hufca 
i Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Zespołu Historycznego 
Hufca i członek Komisji Historycznej Chorągwi, członek Sądu 
Harcerskiego Chorągwi.. Odznaczony Srebrnym Krzyżem „Za 
zasługi dla ZHP”. 

Leszek Korneluk,
podharcmistrz, członek Rady Kręgu

Drużynowy 142 WDZ i 49 WDH, instruktor szczepu 49 WDH-Z, 
instruktor Rady Namiestnictwa Zuchowego.
Wyróżniony wieloma nagrodami Komendy Hufca.

Tadeusz Kuć,
harcmistrz, członek Rady Kręgu.

Drużynowy 293 WDH, komendant szczepu 50 WDH-Z i 297 
WDHiGZ, wieloletni namiestnik harcerski, członek Komendy Hufca, 
komendant kursów kształcenia drużynowych.
Wpisany do Honorowej Złotej Księgi Instruktorów zasłużonych dla 
hufca, odznaczony m.in.:  Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za zasługi 
dla ZHP” i Odznaką Kościuszkowską.

Zespół Historyczny Hufca
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Kilka pomysłów na 
pożegnanie dalsze 

egzystowanie 

Wstęp do tych artykułów miał być trochę inny, bo miały powstać 
po moim odejściu z Związku. Od kilku lat ciężko mnie nazwać 
czynnym instruktorem harcerskim. Większość czasu spędzam 
przed komputerem, rosnę wszerz, obok misji ZHP stałem może 
6 miesięcy. Zmieniły się również moje priorytety. Nie mam już 
wakacji, a urlopy i część weekendów poświęcam siostrzeńcom, 
którzy są dla mnie ważniejsi niż Olszynka, EPZ, RMK (resztę 
weekendów odpoczywam, bo mi się te weekendy należą).  Toteż 
wielu z was nawet nie wie, jak wyglądam. Uważam, że bycie 
instruktorem harcerskim to coś więcej niż prowadzenie ewidencji 
i strony internetowej. Jednak brak przebojowości, nierozumienie 
młodzieży, brak doświadczenia czy to, że w po samym wyglądzie 
ciężko nazwać mnie autorytetem (a przez czytelników „Świerszcza” 
jestem uznawany za oderwanego od życia malkontenta), sprawia, 
że nie jest najlepszym pomysłem dawać mi najważniejszej funkcji, 
czyli drużynowego. Funkcje na wyższych szczeblach organizacji 
(oprócz członka zespołu – kółka zainteresowań) też powinny 
być dla osób, z których wiedza i doświadczenie może spływać 
na młodą kadrę. Od jakiegoś czasu gryzło mnie w związku 
z tym sumienie i chciałem przy okazji porządków w ewidencji 
zrezygnować. Deklaracja ta spotkała się jednak z znacznym 
oporem grupy instruktorów, więc musicie dalej mnie znosić.

Co gorsza, szykowanie się do odejścia wyzwoliło we mnie wenę 
twórczą, więc w najbliższym czasie zasypią was artykuły człowieka, 
który może nie zna się, ale się wypowie, albo znowu będzie was 
zamęczał tematami, które was nie obchodzą. 

Misie Patysie? Nie! Ta gromada zuchów jest jak banda 
krasnoludów (pracująca systemem małych grup). 

Droga kadro zuchowa!

Kiedy czytałem Antka Cwaniaka, miałem wrażenie, że u nas 
z gromadami jest coś nie tak. Kilkunastoletni harcerz zbiera grupę 
młodych chłopaków i zabiera ich na Przygodę, doprowadzając 
do tego, że są w stanie rywalizować z harcerzami w podchodach. 
Ja natomiast uciekłem do harcerzy z gromady zuchowej, 
gdzie spacerowało się wzdłuż krepiny i śpiewało w kółku o  
d… niedźwiedzia. 

Jakiś czas temu trafiłem na instruktorski Krąg „Płaskiego węzła”, 
który  zauważał to co ja i zaproponował zamiast systemu 
szóstkowego, system gromadkowy, wprowadzający prawdziwy 
system małych grup i poważniejsze traktowanie zuchów. Na tej 
podstawie doszedłem do własnego pomysłu na gromadę.

Gromada zuchów byłaby gromadą męską, co pozwalałoby 
na system motywacyjny wykorzystujący potrzebę wyszalenia 
się, młodzieńczą fascynację wojskiem czy męską dumę oraz 
umożliwiałoby tworzenie programu, cykli sprawnościowych, 
które nie będą kompromisem między różnymi oczekiwaniami 
dzieci. (Argumenty wychowania społecznego zwolenników 
koedukacji byłyby realizowane w szkole, poza tym nie wyklucza 
to późniejszej integracji w drużynie harcerskiej. Zresztą na razie 
i tak „dziewcyny są gupie” i trzeba przeczekać, aż z tego wyrosną). 
Taka gromada nie wymagałaby kompromisów w tym, w co się 
bawimy. Byłaby gromadą, której szóstki miałyby własne zbiórki 
z przybocznym, i były podzielone według wieku, w ramach czego 

byłyby to szóstki kandydatów na zuchów ochoczych, sprawnych 
i gospodarnych, dzięki czemu byłoby mniej powtarzania 
wszystkiego od początku, a więcej nowych rzeczy i stopniowania 
trudności. Działanie w mniejszych grupach pozwoliłoby na większe 
wsparcie indywidualne. Gromada nie nazywałaby się też jak  
prywatne przedszkole. 

Kadra składałaby się z drużynowego 
- najlepiej podharcmistrza, 
o stabilnej sytuacji życiowej, który 
byłby dla chłopaków wodzem, 
kapitanem, autorytetem (dla 
chłopaków wychowujących się 
bez ojca męskim wzorcem), przy 
brakujących przybocznych też 
prowadziłby zbiórki. Według Kręgu 
„Płaskiego Węzła” wódz mniejszej 
grupy powinien być gimnazjalistą 
i starszym kolegą zuchów. Tu trzeba 
byłoby  się zdecydować, czy taki 
wariant z dorosłym opiekunem, 
czy może dorosły przyboczny. 
Taki przyboczny prowadziłby 
szóstkę przez te trzy-cztery lata, 
a pod koniec na podstawie ustaleń 
z drużyną harcerską dostałby 
stażystę-przyszłego zastępowego 
(i podzastępowego, jeżeli w drużynie jest wystarczająca liczba 
obiecujących chłopaków), który nawiązałby z nimi więź nauczył 
się swojej funkcji i przyprowadził po wakacjach do drużyny 
harcerskiej swój zgrany już zastęp.  

CO ZA PRZEJAW MĘSKIEGO SZOWINIZMU! Zakrzyknie niejedna 
drużynowa zuchowa, uznając, że pisząc o gromadzie męskiej 
odbieram prawo dziewczynom do przeżywania przygód na równi 
z chłopakami, czy prawo do stawiania im wyzwań. Tu uspokajam, że 
jeżeli czujecie, że zuchy-dziewczynki również chcą być piratkami, 
kunoichi czy członkiniami dzikiej hordy (przy czym mnie, chociaż 
rodzice i dziadkowie nie przeszkadzali, nie udało się u chrześnicy 
rozbudzić zainteresowania militariami, czołgami, a stare anime 
z gatunku mecha ogląda tylko dla wątków romantycznych), chcą 
być twarde nie miętkie, to jak najbardziej wprowadzajcie to u nich 
– to, co napisałem, jest wynikiem obserwacji chłopaków, własnych 
doświadczeń jako chłopaka i lektury artykułów na temat metodyki 
zuchowej i edukacji zróżnicowanej, Czy to by się sprawdziło 
u dziewczyn w całości lub częściowo, to zależy od tego, co wie 
o nich ich kadra. 

pwd. Bogdan Ciechomski
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• Wittenberg A. Zuch – miś czy agent z ekipy Bonda; Harcerz 
Rzeczpospolitej nr 3/2009

• Wittenberg A. Manifest instruktora zuchowego; Harcerz Rzeczpospolitej 
nr 3/2009

• Sikorski J. Leśne zuchy… Troszkę inna droga; Harcerz Rzeczpospolitej nr 
3/2009

• Skrukwa G. Od zuchowatości do infantylizmu – stop, zawróćmy!; 
Harcerz Rzeczpospolitej nr 3/2009

Wszystkie wymienione wyżej artykuły z HR dostępne na stronie http://
www.hr.bci.pl/articles.php?cat_id=32 [dostęp 26.03.2019]
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Druhu Januszu, druhu 
harcmistrzu, druhu 

komendancie!

Odszedłeś w wieku 61 lat na wieczną wartę, pozostawiłeś nas, 
wszystkich tych, którzy Cię znali od lat w smutku i żałobie. W hufcu 
ZHP Warszawa Praga-Południe byłeś przede wszystkim znany 
jako ojciec znakomitego instruktora harcerskiego, jako ojciec 
dorastającej córki związanej z harcerstwem oraz mąż harcerskiej 
instruktorki. Pamiętamy, że jesteście jedną w wielu rodzin naszej 
wspólnoty, bo wszak wasz związek to małżeństwo instruktorskie. 
Wiedzieliśmy także, że aktywnie współpracujesz z teatrem 
„Paradox”, że jesteś tam osobą niezbędną, gdyż bez takich osób 
jak Ty, tych zajmujących się techniczną stroną widowisk, żadne 
z nich nie mogłoby się odbyć. Wiedzieliśmy, jak temu środowisku 
jesteś bliski. Zdajemy sobie również sprawę, że zainteresowałeś 
się historią harcerstwa, działasz w zespole historycznym hufca 
i nawiązałeś kontakt z Muzeum Harcerstwa.

Druhu Januszu, cały czas zdawaliśmy sobie sprawę, jak wiele 
czasu poświęcałeś pracy społecznej, choć ostatnio stałeś w drugim 
szeregu naszych instruktorów, nie pracowałeś bezpośrednio 
z dziećmi i młodzieżą, nie meldowałeś się na zbiórkach, apelach, 
nie było Cię widać w hufcu czy szczepie. Jednak taka praca, 
spokojna, mrówcza, była nam, naszemu środowisku bardzo, 
bardzo potrzebna. Bo bardzo potrzebni są wśród nas tacy jak Ty.

Dziś, gdy Cię nie ma, interesujemy się Twoją przeszłością. 
Czterdzieści lat temu byłeś drużynowym zuchowym, jeździłeś 
z druhem Romanowskim do Ocypla. Potem, po latach także dzięki 
Tobie budowane były na Kaszubach bazy Szczepu „31” w Gołubiu 
i w Stężycy. A gdy odszedł od nas do lepszego ze światów komendant 
„31”, podjąłeś się pełnienia funkcji szczepowego. Wybierano Cię 
do chorągwianej komisji rewizyjnej, byłeś jej przewodniczącym, 
w hufcu byłeś także namiestnikiem harcerskim… Dziś widzimy, że 
miałeś bardzo ciekawą i bardzo długą drogę instruktorską!

Zapamiętamy Cię jako dobrego, zawsze uśmiechniętego, 
spokojnego, rozsądnego człowieka. Przyjaznego ludziom, 
chętnego do udzielania im pomocy. Ogromny żal, że odszedłeś 
tak wcześnie. Miałeś przecież tak wiele do zrobienia…

Druhu Januszu, za Twój wieloletni trud, za Twoją instruktorską 
służbę zostałeś pośmiertnie odznaczony przez Przewodniczącego 
ZHP Krzyżem Za Zasługi dla ZHP.

Januszu, spotkamy się na niebieskim, już innym harcerskim szlaku, 
czekaj tam na nas, a dziś odpoczywaj w spokoju.

Czuwaj!
hm. Adam Czetwertyński

PS To napisane przeze mnie pożegnanie zostało wygłoszone przez 
przedstawiciela Komendy Hufca [phm. Marcina Jóźwiaka- przyp. 
redakcji] w trakcie pogrzebu hm. Janusza Gzyla.
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Podharcmistrzyni Katarzyna Agata Doraczyńska

Urodziła się 3 października 1978 w Warszawie.

Ukończyła Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny) oraz studia 
doktoranckie w PAN, z zakresu nauk politycznych.

Pracowała biurze prasowym Prawa i Sprawiedliwości. Była doradcą ds. 
mediów premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Była również rzeczniki-
em prasowym ministerstwa sportu. Pracowała w Kancelarii Prezyden-
ta RP, Lecha Kaczyńskiego, na stanowisku zastępcy dyrektora gabinetu  
szefa Kancelarii.

Jesienią 1989 roku wstąpiła do 22 WDH-ek „Olszyna”. W 1994 roku zos-
tała przyboczną, a następnie przez cztery lata (do 1998 r.) pełniła funk-
cję drużynowej 22 WDH-ek „Jaworzyna”. Została instruktorką Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. W latach 2001-2006 była członkinią i skarb-
niczką Zarządu Obwodu Praga-Południe ZHR. W latach 2004-2008, pełniła 
w stopniu podharcmistrzyni, funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu 
Okręgu Mazowieckiego ZHR.

Zmarła 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku.

Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski i Krzyżem Honorowym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – AD 
AMICUM oraz wyróżniona Tytułami: “Zasłużony dla Miasta Skórcz” oraz 
“Zasłużony dla Warszawy”.

Zespół Historyczny Hufca
Źródło:
Wikipedia, wolna encyklopedia
Facebook
Fotografie z pogrzebu Katarzyny Doraczyńskiej – hm. Tomasz Sikorski

Rocznica katastrofy smoleńskiej

Mija 9 lat od katastrofy smoleńskiej, w której w wyniku katastrofy rządowe-
go samolotu Tu-154, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński 
i jego małżonka oraz Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej na uchodźstwie, honorowy harcmistrz Rzeczypospolitej. 
Wśród osób, które zginęły było dwoje instruktorów harcerskich. Ich krótkie 
noty biograficzne przytaczamy poniżej.

Harcmistrz Paweł Wypych

Urodzony 20 lutego 1968 w Otwocku.

Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Historyczny) oraz studia po-
dyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej na Wydziale Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych UW 

W latach 2005–2006, był sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej, w 2007 podsekretarzem stanu w Kancelarii Prez-
esa Rady Ministrów, w 2007 był prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społec-
znych a w latach 2009–2010 sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta  
Lecha Kaczyńskiego.

W latach 1987–1999 był instruktorem szczepu 28 WDHiGZ, Hufca ZHP 
Warszawa Praga-Południe a od roku 1990, służył w szeregach Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. W latach 1993–1994 był Komendantem Ma-
zowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR w stopniu harcmistrza.

Zmarł 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
i Krzyżem Honorowym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – AD AMI-
CUM oraz wyróżniony Tytułem “Zasłużony dla Warszawy”
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Podsumowanie
60 ROG 

W poniedziałek, 8 kwietnia br., podczas spotkania w siedzibie 
hufca na Samolotowej, podsumowaliśmy 60 ROG. Omówiliśmy 
wszystkie trasy i rozmawialiśmy co robić, aby rajd w przyszłości 
był jeszcze lepszy.

Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim uczestnikom i gościom, 
ALE przede wszystkim wielkie podziękowanie należy się osobom, 
które poświęciły swój cenny czas i dały z siebie wszystko, by ponad 
700 osób mogło tak dobrze, bawić się  w trakcie naszego rajdu!

Praca z Wami, „Złota Kompanio”,  to zaszczyt i dziękuję że mogłam 
z Wami przeżyć taką wspaniałą przygodę!

Do zobaczenia na harcerskim szlaku.
Czuwaj!

phm. Julita Przesmycka
komendantka 60. ROG

Ekstremalne Powitanie 
Zieleni 2019

6 kwietnia 2019 roku przy pięknej wiosennej pogodzie odbył się 
kolejny rajdu Ekstremalne Powitanie Zieleni. Pod nieobecność 
mojej siostry Marty Czajki,  dowodziłem naszymi szczepowymi 
zuchami z gromad 112 i 288 (15 osób). Moją prawą ręką była Ola 
Zagubień. Miejsce akcji – las pomiędzy Józefowem a Wiązowną, 
nieopodal Góry Lotników [1]

Ogólnie zadanie dla trasy zuchowej polegało na tym aby pomóc 
Puchatkowi odnaleźć Krzysia. 

Aby to osiągnąć, należało ułożyć elementy układanki a także 
wykazać się sprawnością fizyczną, siłą rozumu oraz pomysłowością 
itp. Poruszaliśmy się wg. mapy, od punktu do punktu, na których 
to spotykaliśmy przyjaciół Puchatka (punktowych): prosiaczka, 
kłapouchego, maleństwo, kangurzycę, tygryska i sowę.

Do niezamierzonych przez organizatorów „ciekawostek” 
tegorocznego EPZ-u należy zaliczyć kolarski wyścig przełajowy, 
który przeplatał się z trasą naszego rajdu i w pewnych momentach, 
utrudniał nam wykonywanie zadań rajdowych. Mimo  
wszystko podołaliśmy. 

Na zakończenie odbyła wie wielka wyżerka, 
w postaci słodyczy, które przekazał do wspólnego ”kotła” każdy  
z uczestniczących patroli.

Harcerze natomiast - z tego co słyszałem – bawili się w saperów, 
czyli rozbrajali ekologiczną bombę, przez co – podobno - uratowali 
świat od zagłady.

Na koniec jeszcze wspomnę, że tegoroczny EPZ zorganizował kadra 
szczepu 295 WDHiGZ, za co należy im się wielkie podziękowanie. 
Wyniki rajdu zostały ogłoszone na stronie hufca.

ćwik Marcin Czajka

[1] „Góra Lotników” to wydma o wysokości ponad 110 m n.p.m., 
na wsch. od Józefowa. Na jej stoku wznosi się pomnik trzech 
poległych lotników z 31 Eskadry Południowoafrykańskich Sił 
Powietrznych. Zestrzelono ich w nocy 14/15 VIII 1944 roku. Samolot 
bombowy B-24 Liberator, o numerach: KG 939 A-ABLE, dokonywał 
zrzutu zaopatrzenia dla powstańców w Warszawie, gdzie został 
uszkodzony przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą. Pilot 
skierował płonącą maszynę w stronę pozycji radzieckich i wydał 
rozkaz opuszczenia samolotu. Pięciu członków załogi uratowało 
się na spadochronach. Trzech poległych lotników pochowano przy 
rozbitym samolocie, po wojnie ich ciała przeniesiono na cmentarz
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KULE MUSUJĄCE Z ZIELONĄ HERBATĄ

Kule do kąpieli to absolutny must have domowego SPA. Te 
z zieloną herbatą będą pasować idealnie, wszak ma ona dla skóry 
cudowne właściwości. Jest więc szybko, niedrogo, po składniki nie 
trzeba przeczesywać całego miasta, zaś cała filozofia polega na 
połączeniu ze sobą wszystkich składników.

O absolutnie cudownych zaletach kul  musujących napisano 
i powiedziano już tyle, że jeśli nie wszystko, to na pewno coś 
obiło się wam o uszy. W skrócie rzecz ujmując zielona herbata 
jest przede wszystkim źródłem polifenoli – bezcennych dla naszej 
skóry antyoksydantów, dzięki czemu neutralizuje wolne rodniki. 
A wolne rodniki to coś, czego nie lubimy – to właśnie przez nie 
nasza skóra się starzeje. Zielona herbata zawiera także witaminy 
z grupy B, witaminę C, K oraz alkaloidy. Tak więc używając zielonej 
herbaty fundujemy sobie moc dobroci. Dodatkowo kule kąpielowe 
z zieloną herbatą to pełen świeżości zapach, który pomoże się nam 
zrelaksować. A przecież tego właśnie oczekujemy biorąc ciepłą 
kąpiel po długim i męczącym dniu. 

• 80g sody oczyszczonej
• 40g kwasku cytrynowego
• 2 płaskie łyżki skrobi ziemniaczanej (20g)
• 3 łyżeczki rozpuszczonego oleju kokosowego – można 

rozpuścić go w mikrofalówce, kąpieli wodnej lub po prostu 
stawiając miseczkę z olejem koło zapalonego gazu

• 10-15 kropli olejku – zielona herbata
• 5 kropel zielonego barwnika – spożywczego bądź 

kosmetycznego
• odrobina wody – mniej więcej 2-3 łyżeczki – najlepiej 

w atomizerze 

Podana w przepisie ilość starczy na stworzenie 2 dużych bomb.
Dodatkowo potrzebne będą: miska, łyżka, rózga do mieszania 
i foremki, np. do ciast.

Bardzo ważne: Wszystkie przedmioty, które będą miały styczność 
z sodą oraz nasze ręce, powinny być absolutnie suche.

Dodatek suszonych liści jest opcjonalny. Musimy pamiętać, że to, 
co wsypujemy do środka, będzie uwolnione w wodzie. Jeśli więc 
nie lubimy pływających paprochów, pomińmy liście i pozostawmy 
sam olejek. 

Do miski wsypujemy sodę, kwasek cytrynowy i skrobię 
ziemniaczaną. Dodajemy trochę suszonej zielonej herbaty. 
Wszystko dokładnie mieszamy. Dodajemy kilka kropel barwnika, 
olej kokosowy i olejek. Za każdym razem wszystko mieszamy. 
Nic tak dobrze nie rozdrobni wszystkich grudek, nie rozprowadzi 
równomiernie oleju, barwnika i olejku, jak ręce. Na tym etapie 
dodajemy do mieszanki trochę wody. W tym celu używamy małego 
atomizera. Mieszanina powinna mieć strukturę nadmorskiego 
piasku, a kule powinny dać się łatwo formować. Mieszankę mocno 
upychamy do foremek. Kule powinny poleżakować w szczelnym 
pojemniku w lodówce ok. 24 h. Trzymamy je z daleka od miejsc 
wilgotnych, najlepiej przechowywać je w słoiku. W czasie kąpieli 
wrzucamy kulę do ciepłej wody. Kula musuje, uwalniając przy tym 
składniki i aromat. Miłego odpoczynku.

 

phm. Marta Czajka
członkini namiestnictwa zuchowego “Praski Świerszcz”

Ob CZAJ to!

KOSMETYKI DIY – DO KĄPIELI
Po ciężkim dniu w pracy czy na uczelni warto się dobrze 
zrelaksować. Jak wiadomo, najlepiej odpoczywa się w trakcie 
ciepłej i pachnącej kąpieli w wannie. Łączenie kąpieli z pięknymi 
zapachami jest istotne, aby nasz relaks przebiegał prawidłowo 
i skutecznie. Dlatego zaproponuję tym razem kosmetyki, które 
świetnie się do tego nadadzą. Przyniosą odprężenie i ukoją ciężkie 
potyczki, które przeszliśmy w ciągu dnia.

KWIATOWA  SÓL
• sól himalajska 500g
• sól epsom – kilka łyżek
• suszone kwiaty (ja wybrałam piwonie, róże, jaśminy, główki 

róż)
• olejek zapachowy 
• ozdobne szklane naczynie
• miska i drewniana łyżka

Do miski wrzucamy sól himalajską i sól epsom. Od razu je ze sobą 
mieszamy. Do soli dodajemy kilkanaście kropel ulubionego olejku 
zapachowego i kolejny raz dokładnie mieszamy. Teraz czas na 
suszone kwiaty. Te dodajemy, jak to mówią, „na oko”, czyli tyle, na ile 
mamy ochotę. Znowu wszystko dobrze mieszamy i przekładamy 
do zamkniętego naczynia. Może być to słoik, butelka lub 
 szklana kula. 

Kwiatowa sól do kąpieli pachnie niesamowicie. Wystarczą dwie 
łyżki w wodzie, aby poczuć ją także na ciele. Taka kąpiel ma 
właściwości oczyszczające, a także doskonale łagodzi dolegliwości 
skórne. Wspaniale działa na zmęczone i spocone stopy z którymi 
możemy mieć problemy. Namoczone kwiaty oddają swój 
aromat i w całej łazience pięknie pachnie. Dodatkowo sól może 
być również dekoracją łazienki. Wsypana do przezroczystego, 
szklanego naczynia piękne się prezentuje.
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Kącik Poezji

Jacek Marcin Kaczmarski (1957-2004)

Urodził się w 1957 roku, w Warszawie – polonista, poeta, prozaik, 
kompozytor i piosenkarz, twórca tekstów piosenek. Znany głównie 
dzięki piosenkom o tematyce historycznej i społeczno-politycznej 
(Mury, Obława).

Postać powszechnie kojarzona z etosem pierwszej 
„Solidarności” oraz stanem wojennym – okresem, kiedy jego 
liryka, rozpowszechniana w nieoficjalnych wydawnictwach, 
identyfikowana była jako głos antykomunistycznej opozycji.

Był przede wszystkim poetą. Napisał ponad 600 wierszy, 5 powieści 
i dwa libretta. Był także kompozytorem muzyki do swoich wierszy 
i pieśniarzem, który przez ponad 25 lat wykonywał swoje utwory 
na scenie. Reprezentował nurt tzw. piosenki autorskiej.

Zmarł na raka krtani, 10 kwietnia 2004 w Gdańsku. Pochowany 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera 
C31-I-17).

Ballada indiańska
W mrocznym wigwamie, ćmiąc fajkę pokoju,
Co jarzy się w ciemności słabiutkim ognikiem,
W milczeniu z powagą i wzniosłym spokojem
Siedzi rada wodzów czerwonych wojowników.
Ich twarze kamienne, ich wzrok wbity w górę
Kędy zsyła natchnienie czerwony Manitou;
Więc gdy usta otworzą, zeschnięte na wióry,
Mowa ich jest wzniosła, pełna wielkich słów.

Ach, bo problem się nowy przed nimi pojawił!
Jak powstrzymać inwazję wstrętnych Bladych Twarzy?
Minął czas, gdy się w bojach z Białymi wykrwawił
Lud czerwony, co wolność nad wszystko postawił.
Lecz niestety – wodzowie nie tacy jak wprzódy;
Własną ręką cięciwy nie napnie z nich nikt.
W swoim wielkim wigwamie, w pół-śnie jawy i złudy,
Dogorywa półślepy wódz Siedzący Byk.

Młodzi wojownicy nie chcą pióropuszy,
Ciągnie ich tętniące życie bladych twarzy
I niejeden odrzuca bez skrupułów w duszy,
Ideały którymi go przeszłość obdarza.
I są święta totemy i pale męczarni,
Gdzie zdrajców narodu czeka wodza knut.
Wódz nie widzi, lub nie chce widzieć, jak bezkarnie
Ginie w rezerwacie jego dzielny lud.

Limeryki
Każdy swego niech trzyma się szczebla
Uczył władca swojego Feldfebla
Lecz ten przyspieszył władcy zgon
I szybko zajął jego tron
I powiedział dosiadłszy już mebla
Każdy swego niech trzyma się szczebla

Raz ugryzł wąż misjonarza
Co nie tak często się zdarza
Misjonarz jednak nadal żył
I mimo jadu zdrowy był
Co jeszcze rzadziej się zdarza
Raz ugryzł wąż misjonarza

Dwaj bracia co się rozstali
Po latach znów się spotkali
Tak mocny ich uścisk był
Że im zabrakło sił
I martwi w uścisku swym trwali
Dwaj bracia co się rozstali

Raz Arab wśród piasków Sahary
Wykopał przypadkiem dolary
Lecz nie miał już co pić
Nie mógł biedny długo żyć
Więc choć forsy miał teraz bez miary
Umarł Arab wśród piasków Sahary

Szklana góra
Zyska sławę, królem będzie
Kto na szklaną górę wejdzie.
Kto zdobędzie szczyt w błękicie
Będzie tym, kto jest na szczycie.
Lecz, choć wielu kusi wejście
Jeden tylko ma tam miejsce.
A, że przecież Góra – Szklana,
Więc dla wielu – niewidzialna.
Nawet tym, co na jej zboczach
Szczyt się nie odbija w oczach.
Skóra Góry gładka, śliska,
Diamentowo jest przejrzysta.
I dopiero krew rozlana
Wskaże, gdzie jest szklana ściana.
Więc po śladach cudzej krwi
Wiedzie wąski ślad na szczyt.
Ale nie wie nikt wśród żywych
Czy ten szlak, to szlak prawdziwy.
I niejeden całe życie
Nie wie, że już był na szczycie.
Więc się modli u stóp krzyży
Za tych, którzy padli niżej.
Po czym u ich boku spocznie
U stóp Góry niewidocznej.
Zyska sławę, królem będzie
Kto na szklaną górę wejdzie…
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Starość Piotra Wysockiego
Czasem mówi jak człowiek,
Rękę poda, uśmiechnie się uprzejmie;
A czasem błyśnie szaleństwem spod powiek
I wtedy ma w oczach Syberię.
Nocą pali światła w oknach
I krzyczy (matki straszą nim dzieci).
– Generale Sowiński, reduta od krwi mokra,
Niech pan nas Bogu poleci!

– Nie wychodźcie z obozu,
Wybiją was jak kaczki –

Cały się kurczy i marszczy
Kiedy się musi meldować co miesiąc;
Po dwudziestu sześciu latach carscy
W obłęd powstańca nie wierzą.
Trzema ciosami zrąbał drzewo
I śmiał się – to masło, nie pień;
Rąbaliśmy z tymi co zostali w śniegach
Pnie zmarznięte na kamień.

– Generale Sowiński,
Dlaczego cię nie widzę –

Chodzi chyłkiem po Warce
I zagląda nagle ludziom w oczy
Jakby w każdym widział wroga albo zdrajcę –
Widmo bezsennych nocy.
– Ich głosy, generale, są o krok,
Ich głosy, generale, są o krok.
– Śmieje się Moskal nade mną pochylony,
Śmieje się Moskal nade mną pochylony.

– Już po walce, generale, już po walce;
Ten okop jest stracony.

Łazienki zimą

Alusi

Pejzaż wyrzeźbiony 
Jak z mrożonych kaw:
Kruche drzew korony,
Porcelana traw.
Czapka cappuccino
W filiżance dnia –
Pod puszystą zimą
Gorzka fusów łza.
Biała kawa z pianką;
Śmiga śniegiem śmiech…
To Król Staś z kochanką,
Niewidzialny grzech.
Pałacyk na Lodzie,
Zamarznięty Staw.
Puchem parku brodzi
Szmaragdowy Paw.
W Zamarzniętym Stawie
Kaczki – taś, taś, taś –
To światem się bawi
Poczciwy Król Staś.
Zima Króla ziębi,
Grzeje pieprzny żart.
Otchłanią Przerębli
Sunie Tłusty Karp…
Biskup we fioletach,
Służba – kaczy brąz,
W szmaragdach – poeta,

W długach wszyscy wciąż.
No i co, że w długach?
Król, walutą łask
Dobrotliwie zruga,
Ale spłaci nas!
Labiryncie ścieżki,
Trop wiewiórczych stóp,
Rzeźby rzeźbi rześki
Wiatr – mistrz mroźnych dłut.
Opalizujące
W śniegu kacze łby,
W niebie – blade słońce,
W labiryncie – my.
Gdzieś, za ogrodzeniem –
Życie życiu wbrew:
Wrzaski, trzaski, wrzenie,
Błoto, złoto, krew.
Tam – Apokalipsa,
Nieuchronny kres.
Tu – nie grozi nic nam,
Tu – niezmiennie jest…
Snadź pisane ciałom –
Rozkosz, grzeszny czyn
I wyrozumiałość
Satyrów i Nimf.
Snadź pisane duszom –
Wiecznie snuć się w nas,
Kaczkom resztki kruszyć,
Drżeć na pawi wrzask.
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Co nas czeka w najbliższym czasie?

„Agaton” po raz piaty!
Szczep 211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława Jankowskiego „Agatona” zaprasza wszystkie środowiska harcerskie hufca do wzięcia udziału 
w niedzielę 28 kwietnia 2019 r. w Rajdzie “Agaton”. Jest to jednodniowy rajd miejski dla zastępów harcerskich, starszoharcerskich 
i wędrowniczych organizowany w celu uczczenia pamięci bohatera Szczepu 211.  

Rajd rozpoczyna się o godz. 10.00 (dokładna godzina i miejsce startu zostaną podane po zgłoszeniu się patrolu) i kończy tego samego dnia 
o godz. 15.00. Podsumowanie rajdu odbędzie się na terenie cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Młynarskiej. Współzawodnictwo 
patroli odbywa się na postawie zasad i kryteriów punktacji, które zostaną podane i wyjaśnione na starcie przez organizatorów.

Więcej informacji w biuletynie hufca.

Organizatorzy
Szczep 211 WDHiGZ

Wieczornica NS
25.04.2019, na ul. Namysłowskiej 10, w Warszawie, odbędzie się uroczysta wieczornica z okazji 
35-lecia Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski oraz osób wspierających działalność drużyn 
Nieprzetartego Szlaku. 

Z tą wieczornicą związany jest tegoroczny przegląd Działalności Artystycznej Drużyn Nieprzetartego 
Szlaku, pod hasłem ,,Z przyjaciółmi można więcej”

Podsumowanie przeglądu, niespodzianka, nagrody, występy i dyplomy planujemy na dzień 11 
czerwca br., na które serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

hm. Adam Sikoń
Namiestnik Drużyn NS


