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Nie tylko drużynowy

Jak wszyscy wiemy, albo wiedzieć powinniśmy, harcerstwo jest społecznym ruchem wychowawczym opartym na służbie, 
pracy nad sobą i braterstwie. 

Najważniejszą funkcją w harcerstwie jest niewątpliwie funkcja drużynowego – harcerza, najlepiej instruktora, który stojąc na 
czele drużyny harcerskiej lub gromady zuchowej kieruje jej działalnością. Poparty własnym autorytetem jest odpowiedzialny 
za wychowywanie jej członków w duchu harcerskich ideałów zgodnie z metodyka harcerską. Również bardzo ważnymi 
osobami wspierającymi prace drużynowego są zastępowi i przyboczni.

Kolejne ważne funkcje to: komendant szczepu - pełnoletni instruktor, najlepiej w stopniu minimum podharcmistrza - 
kierujący pracą jednostek wchodzących w skład szczepu, oraz komendanci hufca i chorągwi, którzy dbają o utrzymanie 
właściwego poziomu wychowawczego drużyn i innych jednostek organizacyjnych na terenie którego działają.

Oczywiście nie brakuje w harcerstwie innych funkcji, których jest cała masa. Pytanie tylko, czy wszystkie są potrzebne? Czy, 
jeśli nikt nie będzie pełnił funkcji kronikarza, kwatermistrza,  kierownika klubu modelarskiego, czy szefa zespołu historycznego, 
to harcerstwo w jakiś sposób na tym straci, zubożeje, czy w ogóle przestanie sprawnie działać? 

Słyszałem opinię, że bycie instruktorem harcerskim, to coś więcej niż prowadzenie ewidencji i strony internetowej, że 
przed komputerem nie robi się harcerstwa, że pisanie do gazetek, zbieranie dokumentów i pamiątek historycznych to nie 
praca instruktorska. 

Być może jest w tym dużo racji, ale nie do końca. Uważam bowiem, że harcerstwo potrzebuje nie tylko drużynowych, 
komendantów szczepu, hufca, chorągwi… Harcerstwo potrzebuje również instruktorów, którzy wspierają technicznie, 
merytorycznie a nawet duchowo pracę wychowawczą. Harcerstwo potrzebuje osób młodych, pełnych energii i pomysłów, 
ale również osób starszych, doświadczonych, posiadających ogromne doświadczenie w pracy instruktorskiej.

Stąd te wszystkie komisje rewizyjne, stopni instruktorskich, wszelakie kapituły, szkoły instruktorskie, zespoły promocji, 
informacji, wsparcia medialnego, różnego rodzaju kluby specjalnościowe, na czele z harcerskimi klubami ratowniczymi 
a nawet - wydawałoby się, tak błahe w potrzebie istnienia - poczty harcerskie czy zespoły wychowania duchowego 
i religijnego. 

Oczywiście nie wymieniłem tu wielu innych jednostek, jednak wszystkie one służą konkretnym zadaniom a w całokształcie 
ich pracy i służby prowadzą do jednego celu – do wychowania młodych ludzi.

hm. Jacek Czajka 
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26 Maja - Dzień Matki

Dzień Matki jest to święto obchodzone jako wyraz szacunku dla 
wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, 
w którym jest świętowany. W Polsce obchodzone jest corocznie 26 maja. 
W tym dniu matki są zazwyczaj obdarowywane laurkami, kwiatami oraz 
różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci. Święto to ma na celu 
okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony 
w wychowanie dziecka.

Drodzy czytelnicy – pamiętajcie o swoich matkach.

Redakcja „Praskiego Świerszcza” składa wszystkim matką, najserdeczniejsze 
życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz 
wdzięczności od własnych dzieci.

Majowe Święta w pigułce

1 Maja  - Święto Pracy 
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, święto klasy 
robotniczej. Corocznie obchodzone na Świecie, od 1890 roku. W Polsce 
1 maja jest świętem państwowym od 1950 roku. Jest to również 
rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.

2 Maja  - Święto Flagi 
Jest jednym z najmłodszych świąt państwowych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Obchodzone jest w Polsce od roku 2004. Jego główną rolą jest 
popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy 
widniejące na fladze państwowej są jednym z najważniejszych elementów  
tożsamości narodowej.

3 Maja  – Święto Konstytucji 
Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku. Autorami jej byli Król Stanisław 
August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. 
Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I Wojnie 
Światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 Maja 
zostało wznowione. Podczas II wojny światowej święto zostało zdelegalizowane. 
W roku 1981 władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe a od 1989 roku, 
znów jest świętem narodowym.
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Heblowanie

Harcerskie HR

HR, czyli Human Resources - po polsku „zasoby ludzkie”. To 
dział, który ma u siebie każda firma w Polsce. Dział ten zajmuje 
się najczęściej sprawami administracyjnymi oraz rekrutacją 
pracowników. Czasami zajmuje się tym jedna osoba, czasami 
więcej osób - w zależności od potrzeb. Związek Harcerstwa 
Polskiego ma w swoich szeregach ponad dwadzieścia tysięcy 
osób, które są kadrą. Zastanawia mnie, dlaczego nie mamy  
swojego działu HR?

Mamy przecież duży problem z odpływem kadry i pozyskiwaniem 
nowej. Problem znany od wielu lat, z którym zetknęło się chyba 
każde środowisko w Polsce. Czemu nie można stworzyć referatu, 
który będzie zajmował się kampaniami zachęcającymi do pracy 
w harcerstwie? Taki dział pozyskiwałby z zewnątrz chętnych do 
działania, a później kierował ich do wybranej jednostki. O ile łatwiej 
byłoby wtedy komendantom szczepów i hufcom. Główna Kwatera 
mogłaby mieć u siebie centralny dział HR, który nadzorowałby 
i wspierał mniejsze takie działy w chorągwiach. Dodatkowo każda 
chorągiew mogłaby robić kampanie społeczne zachęcające 
do zostanie wolontariuszem w ZHP. Każde środowisko mające 
problemy kadrowe zgłaszałoby swoje potrzeby do komendy hufca 
a ta dalej do chorągwi.

Dam sobie rękę uciąć, że chętnych do zasilenia naszych szeregów 
byłoby bardzo dużo. Wbrew pozorom w Polsce jest spora grupa 
osób, która nie wie, że istnieje harcerstwo. Jest dużo ludzi, którzy 
nie wiedzą, jak ono działa, co się w nim robi. Wiadomo, że każdy 
komendant szczepu czy hufca ma możliwość werbowania kadry 
samemu,  jednak najczęściej nie ma żadnego wsparcia. Nie ma 
nikogo, kto mógłby jakoś pomóc, pokazać, jak można to zrobić, 
gdzie pójść, do kogo się zwrócić. Wiele razy byłem świadkiem 
sytuacji, kiedy jakaś jednostka przestawała istnieć, bo nie było 
komu jej prowadzić. W takich momentach właśnie powinien się 
uaktywnić harcerski dział HR i zrobić wszystko, żeby nie pozwolić 
tej jednostce upaść. Może hufce powinny większy nacisk kłaść 
na to, czy w każdym środowisku są wychowani następcy. A jeśli 
okazałoby się,  że nie są, to należałoby wspierać szczep, żeby do 
tego doprowadzić. Tak naprawdę brak pomocy ze strony władz 
centralnych sprawia, że tracimy podwójnie. Po pierwsze upadają 
jednostki i przez to zmniejsza się liczebność ZHP. Po drugie nie 
tworzą się nowe środowiska i nie zwiększamy liczebności. To takie 
błędne koło, któremu wszyscy jak na razie pozwalają się swobodnie 
kręcić. Częste są sytuacje, kiedy komendant szczepu skupia się 
właściwie tylko na „załataniu dziur” kadrowych w jednostkach, 
zaniedbując inne ważne kwestie. Najgorsze jest to, że w naszej 
kadrze są HRowcy, ludzie, którzy zajmują się zawodowo rekrutacją 
kadr. I mam wrażenie, że kompletnie nie wykorzystujemy ich 
potencjału. Albo z innej strony, można przecież wydrukować 
ulotki zachęcające do pracy w ZHP i rozdystrybuować je wśród 
uczniów szkół średnich. Jestem przekonany, że chociaż kilka osób 
chętnych by się znalazło. Mógłby tez nasz dział HR raz w roku 
pojeździć po szkołach średnich albo uczelniach i organizować 
spotkania zachęcające do działania w harcerstwie. Możliwości jest 
naprawdę wiele, tylko trzeba się zastanowić nad rozwiązaniem 
systemowym. Nasze władze naczelne powinny pochylić się nad 
tym problemem i spróbować możliwie jak najlepiej zdjąć nam 
z głowy pozyskiwanie kadry albo chociaż dać nam do rąk jakieś 
narzędzia, które nam to ułatwią, żebyśmy my mogli się skupić na 
pracy wychowawczej. 

Literki druha Adama (1)

Zabawmy się w literkę „q”

W marcu? O obozie? Tak, Mój 
Ulubiony Instruktor, po prostu 
Mulin usiadł przed komputerem 
i zaczął rozmyślać. Trzeba zacząć 
pisać plan pracy. Obiecał przecież 
całemu szczepowi przedstawić 
koncepcję programu jeszcze 
w marcu. A marzec się kończy. 
Siedział więc przed komputerem 
i wpatrywał się w klawiaturę.

Takie wpatrywanie w klawiaturę 
daje nieprawdopodobne efekty. Na 
przykład z lewej strony na górze 
jest literka „q”. Co ona tam robi? 

Taka nieużywana na co dzień. Może by ją jakoś wykorzystać? 
Obrzędowość niewykorzystanej litery? Mało. Może więc obóz 
nazwać „Quo vadis?” i zaproponować obrzędowość z pierwszego 
wieku naszej ery? Niech będzie rzymski. Z Neronowych czasów. Tu 
druhowi Mulinowi zaświtał cudowny pomysł: Będziemy na obozie 
organizować uczty dla kadry. Takie w stylu Poloniusza. Tylko czy 
harcerze będą potrafili wybudować odpowiednie leżanki, bardzo 
wygodne, aby głowa była lekko uniesiona, a całe ciało leżało 
swobodnie, w pozycji relaksacyjnej? Jak dobrze, pomyślał, że 
nasz 10 punkt Prawa jest zmodyfikowany, musimy być wolni od 
nałogów, więc w trakcie uczty będzie można beznałogowo napić 
się wina (oczywiście rozrzedzonego wodą, na modłę starożytnych). 
Wtedy przypomniał sobie liczne warsztaty, które w organizacji 
przeprowadza druhna E. Przecież taka uczta to dużo nagości i, 
nie daj boże, jakiś zły dotyk. Nie, wino winem, może być. A dotyk 
dotykiem - niedozwolony. Nie można pójść w tę stronę. Absolutnie.

No dobrze, ale może wymyślić coś dla harcerzy? Jakieś wyzwania? 
Wyobraźnia druha Mulina zaczęła pracować na najwyższych 
obrotach i gdyby ktoś siedział obok niego, przestraszyłby się, 
gdyż mój ulubiony druh krzyknął „Eureka!”. (Czy zauważyliście, 
że dh M. jest wielce edukowany? „Q” skojarzyło mu się 
z powieścią Sienkiewicza, pamiętał imię ważnego w tej powieści 
bohatera i znał obce słowo, zupełnie jakby wiedział, co odkrył 
Archimedes). Niestety dh M. nie przebywał w wannie, więc nie 
mógł w pełni naśladować słynnego Greka. Jego myśli pobiegły 
w kierunku Rzymu i aktualnych naszych obozowych problemów.  

A może to my w naszym hufcu zrobimy pierwszy krok  
i spróbujemy coś takiego stworzyć u siebie. Nie ma u nas  
środowiska, które nie borykałoby się z tym problemem. Jak wiadomo, 
razem możemy więcej i właśnie może to już najwyższy czas,  żeby 
przestać działać w tej sprawie osobno. Temat zostawiam wam do 
przemyślenia, gdyby ktoś był chętny go kontynuować, to na pewno 
macie do mnie kontakt. Osobiście deklaruję zaangażowanie do 
działania w zespole HR lub w jakimkolwiek innym, który pomoże  
rozwiązać problem. 

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu  160 WDHiGZ
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pomoc? Posiłki na obozie? Myśli kłębiły się w głowie druha Mulina. 
Aż parować zaczęły, nie, dość, rzekł do swych myśli dh M. Będzie 
o Prawie.

A właściwie znów (bo od czasu do czasu pisuje na ten temat dh 
J., znany z rozlicznych dyskusji w internecie) o punkcie, którego 
nie ma. Powiecie, nie ma, bo go nie było od początku i tylko złe 
moce wprowadziły go w czasie, gdy to i owo w harcerstwie 
popsuto, również i tekst Prawa Harcerskiego. A później dobre 
moce doprowadziły, że Prawo jest takie, jak w pysznych latach 
trzydziestych ubiegłego wieku. (Pysznych od pyszności, na 
przykład pyszny jest tort bezowy, a nie od pychy, która nas otacza 
i której nie tolerujemy).

O jakim punkcie piszę? Oczywiście 
„Harcerz chce wiedzieć więcej, 
niż wie, umieć więcej niż umie”. 
To taki punkt, który powinien 
być głównym mottem naszych 
programowych działań. Powiecie, 
że nie on, bo ważniejsza jest 
postawa, morale członka 
organizacji, służba, stosunek 
do innych ludzi itd., itd. Pewnie 
będziecie za każdym razem mieli 
rację. Bo jak wiemy, nie wiadomo, 
kogo kochać bardziej – mamusię 
czy tatusia, a walka zwolenników 

Wielkiej Nocy nad zwolennikami Bożego Narodzenia nadal nie 
wygasła. Tu będziemy się pięknie różnić.

Dlatego dh M. pozostał przy swoim poglądzie. Bo wśród 
różnorodnych postaw, dbania o wszechstronny rozwój 
zdobywanie wiedzy, bardzo wszechstronne jej zdobywanie oraz 
ciekawość świata są niezwykle ważne. Jak być mądrzejszym bez 
realizacji w praktyce takiego zalecenia? Jak się kształcić? Bo nie 
jest rolą harcerstwa wszechstronne kształcenie? To rola szkoły 
i tylko niej? Mój Ulubiony Instruktor westchnął ciężko. O naiwni! 
Szkoła uczy, a nasza pionierka, nasze rozpalanie ogniska, nasze 
budowanie szałasu i spanie w nim, nasze zawody na orientację itd., 
itd. nie uczą? Nie uczą żyć? Nie dają harcerzowi prawdziwej wiedzy 
o świecie?

I mógłby długo dh Mulin 
uzasadniać, jak uczymy. 
Mógłby udowadniać, że owa 
nauka jest bardzo różnorodna, 
ale buzujące myśli bardzo go 
zmęczyły. Nie myśleć na ten 
temat dłużej nie będzie. Tylko 
jeszcze sobie uświadomił, że 
już tyle wie i chce wiedzieć 
więcej. I nie wie, co zrobić, 
aby członkowie jego ulubionej 
organizacji nie tylko myśleli 
podobnie, ale zdobywanie 
wiedzy i umiejętności 
wprowadzali na co dzień w czyn? Aby ten punkt starego, z minionej 
niesłusznej epoki jednak zagnieździł się w ich umysłach. Aby nie 
uleciał w niebyt wraz z ową epoką, do ideałów której już na pewno 
nie wrócimy.

Dh Mulin nie znalazł właściwego rozwiązania. Westchnął więc 
ciężko, zamknął komputer i poszedł pod prysznic.

hm. Adam Czetwertyński

Dwie pieczenie przy jednym ogniu! 
Zainscenizujemy wielki pożar 
Rzymu i przećwiczymy ewakuację 
obozu! Niech harcerze uciekają do 
jeziora wcześnie wyznaczonymi 
(oczywiście krepiną) ścieżkami 
ewakuacyjnymi. Tylko czy jest sens 
palić cały las? Może tylko kawałek? 
Może tylko jakiś namiot? Druh 
M. się zamyślił. A jeżeli moja rada 
obozu zdecyduje, że to ma być mój 
namiot? Ja się będę z godnością 

ewakuował, a tam spłoną wszystkie moje najważniejsze papiery. 
Mulin się zamyślił. To chyba nie będzie dobry pomysł. Nie, pożaru 
Rzymu nie będzie.

Ale ale, już wiem! – na twarzy Mulina zakwitł uśmiech. Będziemy 
mieli katakumby! Będziemy je budować od pierwszego dnia obozu. 
Wykopiemy znakomite, najlepsze na świecie, umocnimy je lepiej 
niż okopy budowane przed I wojną światową na Linii Maginota. 
Będziemy mieli miejsca pełne tajemnic, miejsce prawdziwej 
harcerskiej służby, miejsce, gdzie odbywać się będą mogły nasze 
cudowne, ważne w naszej organizacji obrzędy. I najważniejsze! 
Wreszcie będziemy mieli miejsce łączący piękne z pożytecznym. 
Tam będą pracować wszyscy, którzy coś na obozie przeskrobali. 
Karniaki do katakumb! Och, jakie to będzie piękne!

Druh M. zaczął sobie 
przypominać dawne karniaki. 
Te drobne, jak przysiady 
i pompki. Te średnie, jak mycie 
garów i przy okazji menażek 
kadry i te poważniejsze, jak 
stanie przez trzy godziny pod 
masztem z ciężkim plecakiem 
na plecach. To było takie 
niemądre. Kopanie katakumb. 
Tak, to jest to. Darujemy sobie 
ucztę u Poloniusza, darujemy 
pożar Rzymu, ale katakumby 
przeważają! Musimy na obozie bawić się w literkę „q”, w „Dokąd 
zmierzasz?”. To będzie świetna zabawa!

Literka „p”, czyli Prawo Harcerskie

Mój Ulubiony Instruktor obudził 
się o poranku i zamiast porannej 
gimnastyki i codziennych ablucji 
pobiegł do komputera. Męczyło go, że 
literka „q” jest taka samotna, że o żadnej 
innej literce niczego jeszcze nie napisał. 
Spojrzał więc na klawiaturę i pomyślał 
(jak wiemy, myślenie jest ulubionym 
zajęciem druha Mulina): - Zajmę się tą 
literką z prawej strony – literką „p”. Niech 
będzie symetrycznie.

Banał, straszny banał, jeżeli literka „p”, to muszę się zająć Prawem, 
tym pisanym dużą literą – Prawem Harcerskim. Ale przecież o tym 
prawie już prawie (jak to ładnie zabrzmiało) wszystko napisano. 
I interpretacja, i historia ze wszystkimi zmianami od ponad stu 
lat. I gawędy do poszczególnych punktów. Lutosławski i Mirowski 
– epoka ich dzieliła, ale komentowali, komentowali… Dh M. 
zastanowił się. To może nie Prawo, lecz pionierka? Albo pierwsza 
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Świat okiem Kamienia,
czyli kilka słów 

namiestnika harcerskiego

Ta dzisiejsza młodzież

Jako ludzie dorośli kłócimy się i sprzeczamy o wiele kwestii, 
od przecinków w dokumentach, po wizję Hufca na najbliższa 
lata, czy udekorowaniem nowej siedziby. Jest jednak pewna 
myśl, które łączy wszystkie pokolenia instruktorów, mianowicie  
„ta dzisiejsza młodzież”.

Drużynowi, prowadzący kursy i zajęcia, nauczyciele i wykładowcy 
mają wspólne zdanie, że dzisiejsze dzieci są jakieś, takie  … inne. 
Mniej myślą, mniej umieją, a my w ich wieku, to ho ho. Osobiście 
widziałem to prowadząc drużynę, a teraz dostrzegam na kursach. 
Z roku na rok, niby ludzie są ci sami, ale grupa jets inna niż rok 
temu: mniej myśląca, mniej zaangażowana. Innymi słowy ludzie 
z pokolenia na pokolenie, coraz mniej myślą, mniej wiedzą, mniej 
kombinują. Nasi harcerze nie łączą faktów, nie angażują się tak 
chętnie w służbę. Ktoś odważny powie: dzieci są coraz głupsze. 

I ja przez długi czas chodziłem z taką myślą i zastanawiałem 
się, co będzie z tym światem. Aż kiedyś, idąc kładką nad ulicą 
Ostrobramską nawiedziła mnie taka myśl: może one nie są głupsze? 
Może są takie, jak my byliśmy tylko żyją w innych realiach? 

I to, jak mniemam, jest prawdą. Dziś dzieciaki mają wszystko na 
tacy, Internet podpowie im rozwiązania zadań, mamy nie puszczą 
na boisko, dmuchają, chuchają. My, ci ciut, albo i trochę bardziej 
starsi mieliśmy do dyspozycji mniej zaawansowaną technologię 
i bardziej wymagające realia. I może w tym tkwi sedno sprawy, bo 
mózg człowieka nie zmienił się od 40 tyś. lat. Nie jesteśmy głupsi 
z założenia, tylko rozwój kultury i technologii uwalania nas od 
ciężaru myślenia. 

Dzieci więc nie mają okazji myśleć tyle, ile myśleliśmy my. I ja też 
myślałem mniej, niż ktoś z rocznika np. 1980 r. itd., itd. W związku 
z tym my, jako kadra wychowawcza musimy stanąć naprzeciw 
tego problemu XXI i twardo na niego odpowiedzieć. Musimy 
zadręczać naszych wychowanków zagadkami, problemami do 
rozwiązania, sytuacjami w których muszą być samodzielni. My 
dostaliśmy taki dar od losu, ale temu pokoleniu jest już to odebrane 
i będzie odbierane kolejnym w coraz większym stopniu. Dlatego 
nie pozwólmy na degradację przyszłych pokoleń. Zmieńmy naszą 
narrację z „są coraz głupsi” na „są zagrożeni głupotą” i ratujmy ich. 
Ratujmy naszą przyszłość. Dzieci nie są gorsze, są postawione 
w innych realiach, które dla nas stają się frontem walki. 

Przyznaję, jak wspomniałem, że i ja byłem głosicielem tezy 
o głupocie. Dziś biję się w pierś i z większą świadomością oraz 
pokorą podejmuję się służby wychowania młodego człowieka, 
poprzez stawianie wyzwań. 

Wasz namiestnik
Stanisław Matysiak

V Rajd Agaton

28 kwietnia 2019 roku odbył się piąty już Rajd Agaton, czyli święto 
Szczepu 211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława Jankowskiego ,,Agatona”. 
Impreza ta ma na celu przybliżenie uczestnikom postaci Stanisława 
Jankowskiego: artylerzysty, cichociemnego, szefa wydziału 
legalizacji AK oraz architekta i budowniczego Warszawy. 

W tegorocznym rajdzie wzięło udział sześć patroli ze środowisk 211, 
296 i 420. Harcerze wcielili się w grupy Powstańców Warszawskich, 
biorących udział w obronie Starego Miasta. Ich zadaniem było 
odnalezienie alianckich zrzutów, a lokalizację mogli uzyskać 
od innych Powstańców. Tych z kolei szukali za pomocą zdjęć 
odczytywanych przy użyciu filtrów z folii czerwonej i niebieskiej. 

W drugim etapie, dzięki możliwości udostępnienia lokalizacji 
w telefonie, uczestnicy ścigali się do kolejnych zrzutów alianckich - 
kadra raz na jakiś czas udostępniała swoje położenie dzięki Google 
Maps, a harcerze musieli wyprzedzić inne patrole i dobiec do niej 
jako pierwsi.

Rajd zakończyliśmy, tradycyjnie apelem nad grobem  naszego 
bohatera na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. 
Młynarskiej, gdzie w rozkazie odczytano wyjątek rozkazu 
Komendantki Hufca zatwierdzający Konstytucję szczepu.

Wyniki rajdu:
I miejsce - patrol “Przypływ” (211 WDH Kaskada)
II miejsce - patrol “Miękkie kamienie” (296 WWDH Wir)
III miejsce - patrol “Wściekłe wiewiórki” (296 WWDH Wir)

hm. Stanisław Matysiak
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Natomiast niektórzy deweloperzy rozszerzają artystyczny klimat 
(i artystyczne ceny) ul. Ząbkowskiej budując „praskie” osiedla na 
Kamionku, Grochowie czy nawet na Tarchominie. 

Wiem, że wielu osobom jest to zupełnie obojętne, ale być może 
my jako organizacja wychowująca, będąca częścią lokalnej 
społeczności zamiast na punkcie na Górkach Grochowskich 
dawać zuchom rebus, którego rozwiązaniem jest informacja, że 
bitwa pod Olszynką Grochowską odbywała się na Pradze-Południe, 
powinniśmy na rajdzie pokazywać historię dzielnicy. Może zamiast 
corocznych zabaw w „szkolenie powstańców” przeprowadzić grę, 
w trakcie której harcerze i zuchy poznaliby ogólnie historię swojej 
okolicy, dowiedzieli się o właścicielach dworków, o fabrykach, 
o robotniczej spuściźnie (nie tak dużej, jak na Woli i Ursusie, ale 
zawsze) naszych dzielnic. Dowiedzieliby się, kim byli płk Jan 
i hm. Mirosław Szypowscy. Przeszliby przez Witolin-Kolonię, Górki 
Grochowskie, Bluszcze, Kępę Gocławską – miejsca, gdzie dziś 
mieszkają, na pewno nie na Pradze. 

pwd. Bogdan Ciechomski

Ps. Nie zapomniałem o Saskiej Kępie, ale ona z jej pierwszymi 
mieszkańcami, którzy przyjechali z dalekiej Holandii, ze swoimi 
perełkami architektury, Agnieszką Osiecką, 120-letnim Liceum 
Mickiewicza, ze śladami bandy Karioki i zastępu Tropicieli z klasy 
pani Czajki, nie wspominając o pierwszym i mającym się dziś 
dobrze kebabie w Warszawie, może być miejscem osobnej gry.

Źródła:
1. Wodzicki R. Dlaczego dzielnica administracyjna Warszawy powinna 
nazywać się Grochów, a nie Praga Pd. Grochów – nie Praga Płd, Praga – 
nie pn. (http://grochowniepragapd.blox.pl/2010/03/Dlaczego-dzielnica-
administracyjna-Warszawy.html) [dostęp 26.03.2019] i inne artykuły z tego 
bloga
2. Ossowski J. Bałagan w nazwach dzielnic. Gdzie jest Grochów, a gdzie Praga?; 
Gazeta Wyborcza; 17.12.2016; wyd. Agora; Warszawa 2016; ISSN: 0860-
908X; (http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,21127468,czy-
nadszedl-juz-czas-by-zrobic-porzadek-z-nazwami-dzielnic.html) [dostęp 
26.03.2019]

Grochów to nie Praga

Przy okazji ostatniego rajdu „Olszynka Grochowska” napisał do nas 
Rafał Wodzicki, inż. eksploatacji, bloger propagujący przywrócenie 
tradycyjnych nazw w dzielnicy.

W związku z rajdem: Warto tu dodać, 
że upamiętnianie bitwy jest swego 
rodzaju kwiatkiem do kożucha 
codziennego lekceważenia nazwy 
Grochów: wadliwa nazwa Praga Pd. 
i idące stąd zaprażanie nieprawdą 
właśnie Grochowa nie robi wrażenia 
na działaczach i władzach. Nawet 
wadliwy Miejski System Informacji, 
gdzie Dworek grochowski (centrum 
Grochowa I, czyli Małego) znalazł 
się na Pradze i Gocławku, a kolejny 
prezydent twierdzi, że MSI jest dobry. 
Już czytałem o bitwie grochowskiej 
na Pradze! Inne składowe dzielnice 
opędzają się przed doprowadzeniem 
sprawy do porządku, bo „nie są 
Grochowem” i nie będą NIGDY, jak 
wczoraj miałem okazję widzieć. 

Ciężko nie przyznać racji. Sztuczna nazwa Praga-Południe 
odbiera nam odrębną tożsamość sugerując, że jesteśmy 
odpadkiem po Pradze, a nie osobnym bytem. Do tego jesteśmy 
w tym osamotnieni, ponieważ pozostałe dzielnice (z wyjątkiem 
Śródmieścia) to połączone dawne wsie i miasteczka występujące 
pod nazwą największej czy najbardziej znaczącej, nie zewnętrznej, 
jak u nas. W efekcie wiele osób myśli, że są prażanami albo na 
przykład, że są z Gocławka, mieszkając na Grochowie czy Witolinie, 
bo tak im podpowiada czerwony pasek na tabliczce adresowej. 
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Urodziny druhny Ewy

Już niedługo swoje okrągłe osiemdziesiąte urodziny obchodzić 
będzie harcmistrzyni Ewa Włodkowska. Druhna Ewa to wielce 
zasłużona instruktorka naszego hufca, która całe swoje życie 
poświęciła pracy z dziećmi i młodzieżą. Urodziła się 11 czerwca 
1939 r. w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i została 
magistrem pedagogiki. Jej wyuczony i wykonywany zawód to 
praca nauczycielki. Uczyła geografii w kilku południowo praskich 
szkołach podstawowych, a następnie została dyrektorką jednej 
z nich. Przed laty tak wspominała tę szkołę:

„Kiedy przyszłam do szkoły, by objąć stanowisko dyrektora, było 
tu wszystko: i ZHP, i grono oddanych młodzieży pedagogów, 
i świetne wyniki w nauce i pracy społecznej.[…] Miałam 
szczęście trafić do znakomitej placówki. Szkoła Podstawowa nr 
60 im. „Powstania listopadowego” niedługo będzie obchodzić 
60-lecie istnienia, jest najstarszą szkołą podstawową w dzielnicy. 
Przygotowujemy się do jubileuszu z wielką starannością”. (*) 

Była dyrektorką i nauczycielką , która posiadała ogromny autorytet 
wśród uczniów i co najważniejsze potrafiła go odpowiednio 
wykorzystać. Oto jak pisała o niej Hanna Sadowska: 

„Do Ewy Włodkowskiej nie pasuje tytuł dyrektora, jest jakaś młoda, 
bardzo koleżeńska w traktowaniu uczniów. A gdzie dystans? 
Przepadają za nią maluchy, czepiając się jej spódnicy, młodzież 
starszych klas nie umyka przed przypadkowymi rozmowami. Bo 
pani dyrektor lubi zagadnąć, tak wręcz na korytarzu, mimochodem 
wyciągnąć na zwierzenia, popytać o kłopoty”. (*)

I taką pozostała do dzisiaj. Ten styl bycia wyniosła z harcerstwa, 
bowiem równolegle z pracą zawodową, zajmowała się również 
z wielkim oddaniem i poświęceniem pracy społecznej, którą była 
służba w harcerstwie.  

W latach 1960-1961 pełniła funkcje drużynowej 67 Warszawskiej 
Drużyny Harcerek. 1 stycznia 1962 r. złożyła Zobowiązanie 
Instruktorskie i otrzymała stopień przewodniczki. W latach 1962-
1964 była drużynową 7 Warszawskiej Drużyny Harcerek. Od 
roku 1963 pełniła funkcję komendantki Ośrodka Saska Kępa. 
W czerwcu 1964 r. została podharcmistrzynią. W latach 1966-1974 
prowadziła szczep 7 WDH-Z im. Stefana Starzyńskiego. Pełniła 
funkcje członka Komisji Rewizyjnej w latach 1965-1967. W roku 
1968 otrzymała stopień harcmistrzyni. Przez cztery kolejne lata 
(1975-1979) była członkinią Komendy Hufca ZHP Warszawa Praga-
Południe, a od roku 1980 r. objęła funkcje komendantki szczepu 
101 WDH-Z im. Michała Kajki. W roku 1982 otrzymała najwyższy, 
honorowy stopień instruktorski, obowiązujący wówczas w ZHP 
a dzisiaj już nieistniejący — stopień harcmistrzyni Polski Ludowej. 
Kolejne lata (1988-1997) to służba w pionie Nieprzetartego Szlaku, 
gdzie była instruktorką szczepu 111 WDH-Z. 

Wzięła udział w ponad pięćdziesięciu różnych formach akcji 
letnich i zimowych (obozy stałe, kształceniowe, wędrowne, 
zimowiska). Jej największe osiągnięcie w czterdziestoletniej służbie 
instruktorskiej to wychowanie wielu pokoleń harcerskich oraz  
wartościowych instruktorów:

„Harcerstwo dało mi umiejętność życia w dużym zespole. Zawsze 
znajdować z  młodzieżą to, co najlepsze. Młodzież była mi zawsze 
bardzo bliską, starałam się być ich starszą siostrą i w większości 
przypadków udało się”. (**) 

Za swoją służbę, pasję i pracę społeczną poświęconą wychowaniu 
dzieci i młodzieży,  odznaczona została m.in.: Złotym, Srebrnym 
i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za 
Zasługi dla ZHP”, Złotą i Srebrną Honorową Odznaka „Za Zasługi 
dla Warszawy” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Wyróżniona wpisem do „Złotej Honorowej Księgi Zasłużonych 
Instruktorów Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe” oraz odznaką 
„Przyjaciel Dziecka”.

Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku aż do chwili 
obecnej druhna Ewa jest aktywnym członkiem Instruktorskiego 
Kręgu Pokoleń „Romanosy”. Bierze udział w spotkaniach, 
uroczystościach, a przede wszystkim wyjazdach i wycieczkach 
kręgu. Jest zawsze pogodna, uśmiechnięta i otwarta na ludzi. 

Korzystając z okazji, na łamach “Praskiego Świerszcza” w imieniu 
całej redakcji oraz wszystkich instruktorek i instruktorów Kręgu 
„Romanosy”, a także w imieniu całego grona instruktorskiego 
Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe chciałbym Ci złożyć druhno 
Ewo najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Dużo zdrowia, 
pomyślności, spełnienia marzeń oraz wielu radosnych chwil 
w życiu prywatnym i spędzonych wspólnie z nami. 

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

hm. Jacek Czajka

(*). S. Romanowski, ZHP, Praga Południe-Rembertów-Wawer 1957-1997. 
Instruktorzy., cz.I, H. Sadowska, Głos Pracy, nr.260. 30 października 1974 r. 
, Instruktorski Krąg Pokoleń Hufca ZHP Praga -Południe i „Paleta-Art.”-R. 
Paszkowski, Warszawa 2000, s. 139 i 245

(**) R. Muranyi, Z. Nowakowski, S. Romanowski, A. Rzuchowski, J. Schaitter, 
Instruktorzy w służbie Ojczyźnie, Warszawie, Dziecku 1945-2000, Komisja 
Historyczna Chorągwi Stołecznej i „Paleta-Art.”-R. Paszkowski, Warszawa 
2000, s.172 i n.
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Jubileusz 25-lecia 
kapłaństwa księdza 

kapelana 

21 maja 2019 r. mija 25 lat od czasu, kiedy ksiądz Marek 
Zdanowicz przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa  
Kazimierza Romaniuka.

Ks. Marek pochodzi z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
z Józefowa. Studiował teologię fundamentalną na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Warszawie (PWTW). Jest to wyższa 
szkoła teologiczna erygowana w 1988 r. przez Stolicę Apostolską.

Pełnił posługę kapłańską w wielu parafiach Diecezji Warszawsko-
Praskiej. Między innymi, w latach 2007-2011, był wikariuszem 
w parafii Najczystszego Serca Maryi przy placu gen. Piotra 
Szembeka na Grochowie.

Oprócz posług w parafiach zajmował się również pracą z dziećmi 
i młodzieżą. Na przełomie lat 2010/2011 sprawował funkcję 
dekanalnego duszpasterza młodzieży w Dekanacie Grochowskim. 
W latach 1994-2016 był diecezjalnym duszpasterzem harcerzy, 
a od roku 2009 kapelanem Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe 
oraz szefem Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego. 

Jako członek tego zespołu bardzo miło wspominam współpracę 
z ks. Markiem. W latach, kiedy zespół prężnie działał, spotykaliśmy 
się regularnie co miesiąc u niego w mieszkaniu na plebanii na 
Grochowie oraz w parafii Chrystusa Króla na Targówku. Później, 
po przeniesieniu go do parafii w Radzyminie, byliśmy u niego 
dwukrotnie. Wówczas miał już coraz mniej czasu na działanie 
w zespole, co zrozumiałe, chociażby ze względu na odległość. 

Do tego czasu nasz kapelan współorganizował i zapraszał 
na spotkania rekolekcyjne, wielkopostne dni skupienia, drogi 
krzyżowe, procesje Bożego Ciała; brał aktywny udział 
w spotkaniach wigilijnych. Zorganizował i celebrował  
comiesięczne msze harcerskie, które odbywały się w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca w kościele przy pl. Szembeka. Odprawił również 
bardzo wiele mszy polowych (Rajdy Olszynka Grochowska, Zloty 
- Święta Hufca, obozy HAL, kolonie w Ocyplu). W kwietniu 2010 r.  
błogosławił naszych instruktorów wyjeżdzających autokarem 
do Krakowa w celu pełnienia Białej Służby podczas uroczystości 
pogrzebowych pary prezydenckiej na Wawelu. Znajdował czas na 
rozmowy, spowiadał i modlił się w naszej intencji.

W grudniu 2015 r. został proboszczem parafii Św. Jana Chrzciciela 
w Pniewniku, miejscowości położonej w województwie 
mazowieckim w powiecie węgrowskim, w gminie Korytnica. 
Pomimo nowych licznych obowiązków stara się nadal 
utrzymywać kontakt z naszym hufcem. Udostępnił miejsce 
biwakowe dla Startówki Instruktorskiej w roku 2016, a ostatnio 
odprowadził na wieczną wartę harcmistrza Janusza Gzyla.

W imieniu wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów naszego 
hufca składamy księdzu Markowi, naszemu kapelanowi, 
najserdeczniejsze życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu, jakim 
jest 25-lecie kapłaństwa. Życzymy Ci, drogi Marku, dużo zdrowia, 
spełnienia marzeń, wielu łask Bożych a także wytrwałości i zapału 
w kolejnych 25. latach służenia Bogu i ludziom. 

Szczęść Boże!
Czuwaj!

hm. Jacek Czajka



Strona 10

Praski Świerszcz Nr 53 Maj 2019

Para-doxy i pedagogika

„Praski Świerszcz” oznaczony numerem 52 skłonił mnie do refleksji 
podszytej do pewnego stopnia złością i uznałem, iż nie nadaje się ona do 
osadzenia w uniwersum Star Treka, tylko wymaga przekazu wprost. Jak 
nietrudno się domyślić, przyczyną mojej irytacji był wujek „Dobra Rada”. 
Jako instruktor nadzwyczaj spostrzegawczy identyfikuje szereg zjawisk, 
które systematycznie opisuje na różnych łamach. Spostrzegawczość dru-
ha Adama jest godna szacunku, a nawet podziwu, zaś lekkość pióra niek-
iedy urzeka. Mniej urzekające są propozycje lub pomysły na rozwiązanie 
zidentyfikowanych problemów. Na tym tle nie zgadzamy się już instruk-
torsko, z mniejszym lub większym natężeniem, od lat kilkudziesięciu, 
czyli od końcówki mojego liceum, w którym druh Adam był szacownym 
profesorem-polonistą. Ujmując sprawę w kategoriach lekarskich można 
powiedzieć, że diagnoza słuszna – terapia już nie. Dodatkowo objawiająca 
się w tekstach wujka „Dobra Rada” złośliwość, która skądinąd jest podob-
no cechą ludzi inteligentnych, sprawia, że efekt końcowy terapii może się  
skończyć smutno.

Przechodząc do konkretów. Rozważania dotyczące tego, kto kogo w huf-
cu powinien znać oraz dlaczego tak się nie dzieje, zostały okraszone m.in. 
przykładem, że:

 „… to instruktorzy NS, którzy działają w swoim gronie i nie są za bardzo 
zainteresowani tym, co robią nasze władze na szczeblu hufca, nasi 
szczepowi, nasza kadra. Taki ich los. Szkoda, bo bez osobistych znajomości, 
bez rozmów, bez kontaktów nigdy, do końca świata, nie nastąpi integracja 
wszystkich środowisk hufca. Dziś jest, jak jest”. 

Pojawia się zasadnicze pytanie, czy po takiej wypowiedzi ktokolwiek będzie 
się chciał integrować? Jakim prawem wujek „Dobra Rada” dzieli grono 
instruktorskie? Od kiedy są nasze władze, nasi szczepowi, nasza kadra 
i ONI? To instruktorzy Nieprzetartego Szlaku nie są „naszą kadrą”, nie ma 
tam „naszych szczepowych”? A skąd się ta kadra bierze? Z kosmosu? Czy 
może od kilku lat młodsza generacja aplikuje o stopnie instruktorskie w KSI, 
w której druh Adam jest wiceprzewodniczącym? 

Dlaczego impuls do integracji czy wzajemnego poznania jest oczekiwany 
tylko od jednego środowiska? Może jestem w błędzie, ale mam wrażenie, iż 
na ostatniej jubileuszowej „Olszynce Grochowskiej” została zorganizowa-
na trasa Nieprzetartego Szlaku. Dlaczego zatem komendantka tej trasy 
jest etykietowana przed druha Adama jako „nie nasza”? Nie zauważyłem 
podobnego „wyróżnienia” dla instruktorów odpowiedzialnych np. za 
trasę zuchową, harcerską czy „Podchorążówkę”? Czyli namiestnictwo NS 
wykonało pewien krok ku integracji i miesiąc później od przedstawiciela 
„naszych władz” dostało w pysk. Na piśmie i z pełnym obiektywizmem, bo 
ten niewątpliwie cechuje członków sądu harcerskiego. Mogę pogratulow-
ać braterskiej postawy!

Patrząc z drugiej strony to czy w organizowanym przez namiestnictwo 
NS przeglądzie artystycznym zaistniała jakaś drużyna spoza Nieprzetar-
tego Szlaku? Ja wiem, że nie. W zamierzchłych czasach mojej bytności 
w komendzie hufca namiestnictwo harcerskie, któremu miałem przyjem-
ność przewodzić, jeszcze spotykało się na festiwalu, by wspólnie pośpiewać 
i na wesoło porywalizować artystycznie. Niestety zwyczaj ten w pomroce 
dziejów zanikł i poziom rozśpiewania naszych drużyn czy gromad nie jest 
najwyższy. Rozumiem, że może brak jest zapotrzebowania, sił lub decydują 
jeszcze inne czynniki. Natomiast szansa, żeby wystąpić w przedsięwzięciu 
już ugruntowanym i otwartym na cały hufiec nie jest ani dostatecznie 
promowana przez te „nasze władze”, ani wykorzystana przez resztę kadry. 
Generalnie przyjmowane jest do wiadomości, że namiestnictwo NS coś 
tam robi. Cóż rzeczywiście „taki ich los”.

Patrząc na te dwie biegunowo różne postawy śmiem twierdzić, iż postu-
lat zorganizowania wspólnej wigilii, DMB czy gremialnego uczestniczenia 
w nadchodzącym zjeździe hufca się nie spełni. Nie spełni się, bo brakuje 
płaszczyzny porozumienia, bo nikt jej realnie nie poszukuje, bo brak jest 
świadomości, że mogłaby być przydatna? Nie wynika to moim zdaniem 
z faktu, że się nie znamy. Może nawet nie chcemy się znać. Wszak złośli-

wości, impertynencje nie są najlepszym punktem do rozpoczęcia znajo-
mości. Stanowią natomiast doskonały sposób utrzymania dotychczasowe-
go stanu rzeczy będącego wspaniałą pożywką dla kolejnych „dobrych rad”.
 
Nie będzie tak prosto! Zaproponuję inną terapię rozszerzając uprzednio 
nieco diagnozę. 

Po pierwsze żaden z czterech największych warszawskich hufców (1000+) 
nie ma tak spolaryzowanej i jednocześnie „skoszarowanej” pod względem 
wieku oraz doświadczenia kadry jak nasz. Nigdzie indziej nie funkcjonu-
je bowiem taki krąg, jak „Romanosy”, którego zacnym gronie odnajduje-
my m.in. kilku poprzednich komendantów hufca. W pozostałych hufcach 
„wielkiej czwórki” ta kadra jest rozproszona w poszczególnych środow-
iskach. Nigdzie indziej nie działa również namiestnictwo NS, którego po-
tencjał pedagogiczno-wychowawczy jest olbrzymi (o tym za chwilę). Nie 
popełnię chyba wielkiego błędu, jeżeli oszacuję siłę kadrową tych dwóch 
niespotykanych „zjawisk” na 40% całości instruktorów hufca.

Po drugie, żeby rozmawiać, trzeba przełamać obawy. Zarówno tych 
starszych i doświadczonych 40%, jak i tych młodszych i w części mniej 
doświadczonych 60%. Kiedy kilka lat temu uczestniczyłem w budowaniu 
podwalin chorągwianego kursu przewodnikowskiego dla dorosłych (po-
tocznie 35+) „Meandry”, zdaliśmy sobie w gronie komendy sprawę, że poza 
faktycznie osobami dorosłymi musimy mieć także uczestników w wie-
ku wędrowniczym. Mniej więcej w sile zastępu. Dlatego, że wychodząca 
z „Meandrów” kadra nie będzie pracować we własnym gronie, tylko musi 
się odnaleźć w hufcach, w których dowodzi młodzież. Co więcej - w reper-
tuarze meandrowym są zajęcia z tzw. konfliktu pokoleń, na których „pedi-
atria” i „geriatria” realizują swoistą analizę SWOT dla wzajemnych relacji. 
Jeżeli pomysł podchwyciła kadra kształcąca 35+ z Chorągwi Łódzkiej, to 
może zaadaptować go także na nasze potrzeby? Jako taki punkt wyjścia 
na przyszłość.

Po trzecie konia z rzędem dla tego drużynowego, który nie miał do czynie-
nia z dzieckiem dysfunkcyjnym. Tacy wychowankowie z ADHD, spektrum 
autyzmu itd. po prostu trafiają do naszych drużyn czy gromad. Czy rzeczy-
wiście przewodnicy w wieku okołomaturalnym są przygotowani do pracy 
wychowawczej z takim zuchem lub harcerzem? Nie sądzę. Oczywiście 
idealnie, gdyby to rodzice dostarczyli nam „instrukcję obsługi” dla nasze-
go wychowanka. Niestety to zdarza się rzadko, a nawet wtedy trzeba ją 
jeszcze zrozumieć i umieć zastosować. Byli i tacy, którzy nie pomyśleli, żeby 
przeczytać! Jeżeli nie chcemy eliminować dzieci dysfunkcyjnych ze składu 
jednostek harcerskich, to trzeba się nauczyć pracy z nimi. Zatem może 
warto wykorzystać kadrę Nieprzetartego Szlaku na kursach? Przecież zde-
cydowana większość z nich to pedagodzy. W dodatku specjalni, a nawet 
doktorat może się trafi. Tylko wykorzystać tak realnie, nie deklaratywnie. 

Po czwarte może rzeczywiście zrobić coś wspólnie. Ale na elementarnym 
poziomie. Może instruktorskie lub wędrownicze wsparcie na zbiórce lub 
biwaku drużyny Nieprzetartego Szlaku? Takie grupowe w sile rzetelnego 
zastępu, nie indywidualne. Tak, tak, drużyny NS też organizują biwaki. Tam 
rąk do pomocy nigdy za dużo. Wózek do pchania czy buzia do otarcia 
zawsze się znajdzie. Bo „taki ich los”. Dopiero we wspólnym działaniu może 
się wykuwać zrozumienie, poznanie i obustronny szacunek. 

Tylko czy „nasi szczepowi”, „nasza kadra” jest gotowa na takie wyzwan-
ia? Czy z tych ognisk noszonych na przewodnikowskich i podharcmistr-
zowskich naramiennikach bije jeszcze ogień BRATERSTWA i SŁUŻBY? Czy 
SAMODOSKONALENIE zaiskrzy ciekawością, by wyjść w nieznany świat? 
Wierzę, że tak. Wierzę, że dewiza wędrownicza „wyjdź w świat, zobacz, 
pomyśl – pomóż, czyli działaj” się realnie objawi pomimo braku druży-
ny wędrowniczej w naszym hufcu, co też nie występuje w pozostałych 
z „wielkiej czwórki”. Wierzę także, iż ktoś poza mną dostrzegł problem, że 
nie tylko w moim sercu pojawiła się niezgoda na zaproponowany przez 
wujka „Dobra Rada”, przywołany na wstępie podział na „naszych” i „nie 
naszych”. 

hm. Krzysztof Rudziński HR
25.04.2019 r.
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dodatek ten ważniejszy jeszcze chce pouczać tego mniej ważnego.  Moim 
zdaniem funkcja powinna łączyć się z określonymi zadaniami – realizację 
tych zadań każdy z instruktorów jest odpowiedzialny. Taki czy inny stopień, 
granatowy, zielony czy czerwony mówi o doświadczeniu i umiejętno-
ściach. Super, no i co z tego wynika, bo nadal to wszystko niby oczywiste… 
Tak oczywiste, ale konkretny stopień czy konkretna funkcja nie oznacza, 
że określony instruktor na konkretnej funkcji ma absolutną rację i mono-
pol na wszystko i wie wszystko najlepiej. Dalej, nie dopuszczamy do siebie 
tego, że ktoś inny może mieć rację, a ja mogę się mylić, no przecież jestem 
harcmistrzem, mam super doświadczenia, wiem, jak powinno wyglądać 
idealne harcerstwo! Mało tego, wśród naszej instruktorskiej braci dużo jest 
takich, którzy nie potrafią zrozumieć, że dla jednego harcerstwo wygląda 
w sposób A, dla drugiego w sposób B i że oba mogą prowadzić do czegoś 
konstruktywnego. Do tego wszystkiego są i tacy, którzy pomimo wielkiego 
bagażu doświadczeń, lat i pełnionych funkcji, nie posiadają umiejętności 
odpowiadających tym stopniom czy funkcjom. Jak inaczej określić zjawi-
sko, gdzie doświadczony instruktor chcąc wychowywać czy kształcić nas-
tępne pokolenia instruktorów, nie dostrzega w swoich działaniach braku 
pozytywności czy tego, że swoim postępowaniem człowieka demotywuje 
i podcina mu skrzydła? Jak nazwać zjawisko, kiedy osoba zarządzająca 
(w teorii) zespołem instruktorskim nie potrafi w sposób elastyczny i pełen 
zrozumienia rozmawiać z ludźmi i motywować ich do działania? Jak 

określić to, że osoba będąca podharc-
mistrzem nie jest wystarczająco aser-
tywna i nie posiada własnego zdania 
(posiada cudze zdanie uznając je za 
swoje)? W końcu jak opisać to, że 
cześć instruktorów zapomina o tym, 
że harcerstwo to ruch wychowawczy, 
gdzie w centrum są przede wszystkim 
dzieci i ich dobro? Na początku tego 
tekstu wspomniałem o wychowywa-
niu i pozytywności. Obecnie obracając 
się w różnych kręgach instruktorskich, 
na różnych szczeblach (szczep, hu-
fiec, chorągiew, GK), zauważam, że 
w większej mierze zaczyna się liczyć 
konkretny kolor. Zapominamy o naszej 
misji, o pozytywności, o wychowywa-
niu (nie mylić z narzucaniem czegoś) 
i o tym, że nasza organizacja to przede 
wszystkim młodzież i dzieci. Cała resz-
ta to taki aparat administracyjny do ich 
obsługi, żeby mogły się rozwijać zgod-
nie z wartościami harcerskimi, szcze-
gólnie w sposób pozytywny i otwarty 
na świat.
 

(autor: Koren Shadmi, Współczesny świat)

Zacznijmy się w końcu traktować z należytym szacunkiem, bez pusze-
nia się (niczym paw pokazujący swój kolorowym ogon) i pokazywania, 
kto kim jest, bo wszyscy jesteśmy równi wobec siebie. Różni nas jedynie 
perspektywa i kolory (realizowane przez nas zadania), którymi w obecnej 
chwili gramy. Przestańmy siebie nawzajem pouczać lub się obrażać na sie-
bie i zacznijmy wychowywać mądrze naszych podopiecznych, dając im 
otwarte drzwi na świat. Wspierajmy i motywujmy naszych wychowanków 
i siebie wzajemnie, gdyż to pozytywność napędza nasze piękne harcer-
stwo. W przeciwnym razie przestaniemy być instruktorami i zostaniemy 
grupą animatorów, która to jest gotowa „zabić” za kawałek srebrnego czy 
złotego sznurka, aby tylko poczuć się lepszym i ważniejszym od innych, 
wydrapując innym oczy w trakcie walki o kolejne kolorki, co jest tragiko-
miczne i z lekka żenujące (szczególnie u dorosłych ludzi). 

Nie ma pozytywności - nie ma harcerstwa.  Proste i to bardzooo…   

pwd. Wojciech Kowalówka HO
członek komisji rewizyjnej hufca 

drużynowy 295 WDH „Sulima” 

Gra w kolory

Nasza organizacja to bardzo barwna, kolorowa i różnorodna paleta ludzi, 
zjawisk oraz zachowań. Z całą pewnością wyróżnia nas to na tle innych 
organizacji pożytku publicznego i czyni oryginalnymi. W znacznej czę ści 
wynika to z tego, że w harcerstwie może działać każdy i to niezależnie od 
wieku (prawie z drobnymi regulaminowi wyjątkami), wykształcenia czy 
miejsca zamieszkania. To, co czyni ZHP wyjątkowym, to fakt, że nasze 
działania mają odznaczać się pozytywnością, co stanowi jeden z podsta-
wowych elementów naszego harcerskiego wychowania, które to ma 
miejsce na każdym poziomie/ szczeblu organizacji. Tak jak drużynowy wy-
chowuje swoich przybocznych i zastępowych, tak samo Przewodni czący, 
Naczelnik czy Komendant Chorągwi wychowuje podległą mu kadrę. Oczy-
wiście na każdym szczeblu wygląda to zupełnie inaczej. W przypadku pra-
cy z dziećmi będzie to stricte wychowanie, w przypadku wyższych szczebli  
„wychowanie”, tj. przeszkolenie do pełnienia właściwej funkcji, dzielenie 
się doświadczeniami, aby sprawnie zarządzać organizacją i podległą jej 
strukturą oraz przestrzeganie prawa wewnętrznego organizacji (o ze-
wnętrznym nie wspominając). Każda z zacnych funkcji jest umiejscowio-
na w strukturze i dla jej oznaczenia nosi się w określonym kroju i kolorze 
sznur. Czemu ma to służyć? Prawdopodobnie temu, aby łatwiej było ziden-
tyfikować określoną władzę organizacji i jej kompetencje, zadania oraz 
zapewne w celu uwidocznienia pewnego autorytetu (który w mojej opinii 
powinien być kształtowany przez czyny, nie sznur i funkcje) pełnionych 
funkcji, co po części można uznać za uzasadnione. Tak się przedstawia 
jedna paleta barw. 

Drugą paletą barw są doskonale znane stopnie instruktorskie. Do każdego 
stopnia jest przypisany właściwy kolor. Z każdym z tych stopni jest związa-
na zupełnie inna historia, co opisuje SSI (System Stopni Instruktorskich), 
który określa właściwą idee stopnia oraz wymagania związane ze  zdo-
byciem stopnia. Uważny czytelnik analizujący SSI dostrzeże, że konkretny 
stopień z założenia ma odzwierciedlać kompetencje i umiejętności dane-
go człowieka. Jest to kluczowe, gdyż czasami objęcie konkretnej funkcji 
jest związane z posiadaniem określonego stopnia instruktorskiego (np. 
komendant szczepu – phm., członek sądu harcerskiego – hm.). 
 

Noooo i ogólnie wszystko fajnie… każdy stopień instruktorski to inny zestaw  
wiedzy i kompetencji, co powinno się przekładać na jeszcze lepsze roz-
wijanie i wychowywanie ludzi w organizacji lub dzielenie się doświadcze-
niami, aby inni mogli zyskać i pełnić służbę instruktorską (działać w orga-
nizacji) jeszcze lepiej -  jestem podharcmistrzem i znam się na kierowaniu 
zespołem, to pokażę młodszemu niedoświadczonemu koledze przewo-
dnikowi,  jak to robić; będąc harcmistrzem potrafię umiejętnie prowadzić 
rozmowy z innymi i motywować ludzi do działania i to czynię;  jestem 
przewodnikiem i wiem, jak być wychowawcą, więc przyuczam młodszego 
do tej roli pokazując mu, na czym to polega itd.  Proste? W teorii bardzo, 
lecz praktyka pokazuje co innego … i to jest smutne. 

Jaka praktyka i co wspólnego ze sobą mają obie palety barw? Bardzo dużo… 
na każdej z tych palet powinno występować koleżeństwo i zrozumienie, 
niezależnie od wieku czy pełnionej funkcji. Niestety, nie zawsze to ma miej-
sce i często przybiera postać pokazania, jak mój sznurek i mój kolor pod-
kładki jest ważniejszy od twojego. Bardzo niebezpiecznym jest patrzenie na 
funkcje i stopnie przez pryzmat tego, że ktoś jest lepszy lub ważniejszy, a na 
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Wywiady Wieczorka

Piotr: Co tutaj robisz, w Kwaterze?

Ewa: Pracuję.

Piotr: Za pieniądze?

Ewa: Tak, dostaję wynagrodzenie zgodnie z umową o pracę, 
zawartą z naczelnikiem ZHP. Pracuję osiem godzin dziennie, ale, 
jak to w harcerstwie, nie stoję spakowana i gotowa do wyjścia 
o 17.30. Zawsze jest coś jeszcze do zrobienia, do ustalenia. Wiele 
rzeczy robię w moim wolnym czasie. 

Piotr: Ilu was jest – etatowych pracowników ZHP?

Ewa: Nie jest nas wielu, i tak powinno być. ZHP opiera się na 
pracy wolontariackiej, ale bez pewnej grupy, bez nas – którzy 
możemy poświęcić cały dzień pracy dla organizacji, trudno 
byłoby w Związku normalnie funkcjonować. ZHP jest osobą 
prawną, stowarzyszeniem, musi się stosować do najrozmaitszych 
przepisów, niedawno wprowadzonego RODO chociażby. Pod tym 
względem pracujemy jak firma.

Piotr: Jednym z twoich zadań jest pomoc instruktorom 
społecznym, wolontariuszom. Jak ta pomoc się objawia?

Ewa: Czasami trzeba zarezerwować salę na spotkanie, czasami 
opracować rozliczenie wyjazdu zagranicznego na podstawie 
faktur. Zwykła praca biurowa. Ale jako kierowniczka Wydziału 
Zagranicznego Głównej Kwatery ja nie tylko pomagam, ale 
koordynuję pracę zespołów wolontariuszy, dbam o zaplanowanie 
pracy, budżet, współorganizuję spotkania robocze w realu i na 
skajpie.    

Piotr: Jak wiążesz fakt pracy zawodowej w ZHP z wolontariatem 
w tej samej organizacji?

Ewa: To się da zrobić. Miejscem, gdzie po prostu działam, nie 
związana żadnymi obowiązkami zawodowymi, jest hufiec. 
Do Hufca Praga-Południe należę od czasów liceum, kiedy to 
wstąpiłam do Szczepu 3 WDH im. x. Józefa Poniatowskiego. Teraz 
jestem przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich, to ważna 
i pracochłonna funkcja, poza tym pomagam w zespole kształcenia, 
robię zajęcia dla kursantów. Natomiast praca zawodowa – każdy 
musi jakąś mieć; moja jest akurat bardzo dobra, bo jest ciekawa, 
różnorodna, i zgodna z moimi poglądami na świat.

Piotr: Co jest ciekawego w twojej pracy? 

Ewa: Na pewno każdy dzień zaczynam od odebrania poczty, 
w której kłębią się rozmaite zadania. Może do mnie napisać zarówno 
drużynowy, jak i komendant chorągwi (nie mówiąc o członkach 
Głównej Kwatery). Często wiadomości biorą się z wątpliwości – np. 
instruktorzy nie wiedzą jak znaleźć partnerów skautowych. Skauci 
potrzebujący pomocy w zorganizowaniu obozu w Polsce piszą do 
Wydziału Zagranicznego. Gdy szukają taniego noclegu w Krakowie, 
albo chcą zorganizować biwak na Mazurach, to też się zwrócą do 
mnie, a ja skieruję ich do odpowiednich osób w odpowiednich 
chorągwiach. Ponadto zajmuję się koordynowaniem udziału ZHP 
w imprezach międzynarodowych – światowych, europejskich, 
krajowych, to może być polska reprezentacja na Intercamp, 
na Jamboree. Ale nie robię tego sama, od tego są całe zespoły, 
które oczywiście trzeba najpierw powołać, a potem je wspierać. 
Bardzo ważnym zadaniem Wydziału Zagranicznego i jego stałych 
zespołów jest sprawić, by skauting zszedł pod strzechy. Aby każdy 
członek ZHP, od zucha po seniora, miał możliwość przeżycia 
swojej skautowej przygody albo za granicą, albo u siebie w domu, 
poprzez spotkanie swojego rówieśnika z innego krańca świata. 
Tak, w Polsce też możemy przeżyć międzynarodową przygodę 
– zaprosić na obóz skautów z innego kraju. Trzeba to zrobić 
umiejętnie, poza obozowaniem w lesie zapewnić gościom inne 
atrakcje, aby zwiedzili nasz kraj. To jest właśnie moja misja.

Piotr: Jaka jest twoja rola w organizowaniu takiego 
Intercampu?

Ewa: Moim zadaniem jest pomóc w rozpromowaniu zlotu 
i powołaniu komendy polskiej reprezentacji, która wykonuje 
najważniejsze działania, i dalej ją wspierać aż do momentu 
złożenia przez nią sprawozdania z wykonania zadania. Poza tym 
wkraczam, gdy coś idzie nie tak. Komenda musi dopilnować, by 
zostały wystawione opinie o uczestnikach. Opinia zaświadcza, że 
grupa rzeczywiście może wyjechać za granicę i się tam odnajdzie 
– znają język angielski, są otwarci, nie obrażą się, gdy dzień nie 
zacznie się apelem i nie skończy ogniskiem. To zresztą dotyczy 
nie tylko uczestników Intercampu, ale i innych przedsięwzięć, np. 
uczestników służby ochotniczej w ośrodkach skautowych, czy 
osób delegowanych na seminaria i konferencje skautowe.    

Piotr: Gdzie ja – harcerz niebędący komendantem chorągwi – 
mogę zobaczyć twoją pracę?

Ewa: Strona zhp.pl. Jeżeli pojawiają się tam newsy o współpracy 
zagranicznej, to albo ja je piszę, albo redaguję i przeważnie 
ja je zamieszczam. Jeżeli chodzi o Facebooka Wydziału 
Zagranicznego, to nie jestem administratorem, ale informacje, 
które tam się pojawiają, ogłoszenia, rekrutacje do przedsięwzięć 
międzynarodowych, poszukiwania drużyn partnerskich dla 
skautów zainteresowanych współpracą z Polakami - często w tych 
sprawach maczam palce.
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Zanim wyjedziemy na 
obóz – porady druhny 

Róży (2) 

Już za parę dni, jedziesz na obóz!

Czas leci szybko i wyjazd na obóz coraz bliżej. W tym odcinku nie 
zamierzam się rozpisywać. Obejrzyjcie tylko kilka propozycji, jak 
zagospodarować urządzenia w namiocie i na zewnątrz niego. Nie 
są to pomysły moje, ale sprawdzone, ponieważ wielokrotnie je 
wykorzystywałam. Miałam później satysfakcję, że wszystko jest tak, 
jak powinno być. 

Pokazanie członkom zastępu. jak wygląda stojak na rzeczy, nie jest 
żadnym wstydem, tylko pomocą. Bo skąd ma znać taką konstrukcję 
ktoś, kto jest pierwszy raz na obozie. A Wam, Druhowie, ułatwi 
trudny okres pionierki obozowej. Powielcie te pomysły lub możecie 
przedstawić swoje. Pokażcie młodym obozowiczom,  jak ma 
wyglądać pionierka obozowa w rzeczywistości. Nie wysługujcie się 
nimi, ale i nie róbcie tego za nich. Pamiętajcie - dla tych młodych 
ludzi jesteście wzorami, ale również starszymi kolegami. 

Porządek w namiocie kadry to wizytówka obozu. Gwoździe 
w drzewie zaś są hańbą dla harcerza i komendanta obozu. Nie 
układajcie klombów i napisów z szyszek, kamyków i muszelek. Nie 
jest to właściwa dekoracja harcerskich obozów. Bibułki, wstążeczki 
i szmatki nie są elementami harcerskiego zdobnictwa. Skorzystajcie 
z wypróbowanych  już wzorów. 

Powodzenia
hm. Róża Karwecka

Piotr: A gdybyś nagle opuściła swoją pracę, to jak my byśmy 
to odczuli?

Ewa: Nie odczulibyśmy tego od razu. Nie byłoby tąpnięcia, 
natomiast w dłuższej perspektywie byłoby bardzo nieprzyjemnie. 
Przykładowa sytuacja – jakiś wniosek dotyczący danego 
przedsięwzięcia musi być wysłany do danego dnia. Jeżeli tak się 
nie stanie, do przedsięwzięcia może nie dojść. Nie zauważymy 
tego od razu. Ale gdyby to nawarstwić, to po kilku latach stalibyśmy 
się harcerstwem oddzielonym murem od skautingu. Często 
ktoś do mnie dzwoni w sprawie podjęcia decyzji – często są to 
życiowe decyzje, ludzie wracają ze przedsięwzięć zagranicznych 
z innym spojrzeniem na harcerstwo. I gdybym nie odbierała tych 
telefonów, to wiele decyzji byłoby niepodejmowanych – i może 
świat się nie zawali, ale zawali się dla tych kilku osób, które stracą 
szansę na uczestniczenie w wydarzeniu międzynarodowym.

Piotr: Czy w GK pracują osoby niebędące druhami/druhnami?

Ewa: Tak. Asystentka druhny naczelniczki, pani w sekretariacie, 
panie w księgowości. Ale my wszyscy tutaj i tak mówimy do siebie 
druhu i druhno, traktujemy się jak w wielkiej rodzinie.

Piotr: To jest dokładnie to, co chciałbym usłyszeć o pracy 
w Kwaterze. Czy można tego jakoś doświadczyć?

Ewa: Od kilku lat organizowane są letnie i zimowe praktyki 
w Głównej Kwaterze ZHP. Polega to na tym, że osoby mające 
wakacje mogą zgłosić się do programu praktyk i pracować tu 
przez dwa tygodnie. Ostatnio w programie praktyk Wydziału 
Zagranicznego uczestniczyły dwie druhny - Marta ze Śląska 
i Nikola z Grudziądza. Codziennie przychodziły do pracy, 
dostawały zadania wynikające z bieżących projektów Wydziału 
Zagranicznego, np. opracowanie prezentacji pokazującej polskie 
organizacje i środowiska harcerskie działające za granicą. Ale nie 
tylko. Uczestniczyły w spotkaniu z druhną naczelniczką, zwiedziły 
Muzeum Harcerstwa, Nikola wzięła udział w szkoleniu dotyczącym 
RODO. Tak więc jeżeli ktoś chciałby skorzystać z takiego programu 
praktyk, to serdecznie zapraszam – każda niemalże osoba, która 
przez to przejdzie, jest zadowolona. Praktykanci często mówią: 
“Ja to sobie całkowicie inaczej wyobrażałem, nie wiedziałem, że 
tu jest tyle różnych zagadnień i jest tak fajnie”. Tak więc można 
spróbować. Powiem więcej – praktyki nie maja charakteru 
„przynieś, wynieś, pozamiataj” 

Piotr [chamskie wtrącenie]: No, chyba że na kolonii zuchowej, 
to będzie taki żart mały w wywiadzie.

Ewa: ... Tak, w każdym razie żeby zaprosić praktykantów musimy 
mieć konkretny pomysł na zadania dla nich, tak aby były w ich 
zasięgu i jednocześnie były dla nich wyzwaniem. 

Piotr: Jak reagują ludzie spoza Polski A?

Ewa: Nie ma znaczenia, z którego kawałka Polski ktoś pochodzi, 
ale czy zdarzyło mu się uczestniczyć w jakimś ogólnopolskim 
projekcie, jak np. wyprawa na Monte Cassino, czy do Mauthausen. 
Wiele osób jest podekscytowanych na samą myśl, że spotkają się 
z druhną naczelniczką, że wejdą do tego budynku – już to może 
być dla nich wielkim przeżyciem.

Piotr: Jak w sekcie?

Ewa: Nie. Jak w harcerstwie.

Rozmawiał ćw. Piotr Wieczorek
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Kącik Poezji

Józef Czechowicz
(1903-1939)

Urodził się 15 marca 1903 w Lublinie – 
poeta awangardowy dwudziestolecia 
międzywojennego, członek i jeden 
z założycieli grupy poetyckiej „Reflektor”, 
w latach trzydziestych skupił wokół 
siebie pokaźne grono młodych poetów 
zaliczanych do II Awangardy. Aktywny 
uczestnik życia literackiego Lublina (autor 
wielu utworów lirycznych poświęconych 
miastu), redaktor kilkunastu czasopism 
a także pracownik Polskiego Radia, dla 
którego pisał słuchowiska radiowe. Zmarł 9 
września 1939 roku w Lublinie.

“O Matce”

rano tęcza na ścianie odbita z lusterka 
falisty brzęk zegara wydobywa na jaw 
maj się sadem puszystym jak chmura 
rozćwierkał 
w oknie które granicą jest izby i maja 

powiewają tu matki ciemne ciche ręce 
przebywają tęczowy refleks czy wodospad 
nad obrusem ciemnieją ciszej i goręcej 
mimo zmarszczek szept smutny niemyślaną 
groźbą 

matko zbudzony patrzę spod rzęs trawy leżąc 
matko twe siwe oczy płaczą nade mną może 
wiatr 
jestem tu choć daleko na innym wybrzeżu 
twój ostatni kwiat 

tak mało wiesz o synu chodząca wśród 
gromnic 
tyle że spajam głazy rymów 
tyle że nie mogę zapomnieć 
płomienia dymu 

jak nikt inny jesteś pośród ludzi 
mówić cóż mówić drżeć z niemocy słów 
żebyś młoda i piękna w uśmiech 
mogła wrócić znów

Konstanty Ildefons Gałczyński 
(1905-1953)

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

“Spotkanie z matką” (fragmenty)  

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach, 
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka, 
a czarna suknia matki szumiała jak 
Morze Czarne. Noc.

Dopala się nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko, na niebie
jesteś tymi gwiazdami kilkoma?

Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo falą w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
Mój manuskrypt gwiaździstym 
pyłem?

Wanda Grodzieńska
(1906-1966)

Urodziła się 3 sierpnia 1906 roku w Warszawie 
– poetka, prozaik, krytyk literatury dla 
dzieci, tłumaczka. W latach 1945-1955 była 
redaktorką „Świerszczyka”. Jest autorką 
wielu zbiorów wierszy dla dzieci, a także 
opowieści biograficznych o Mickiewiczu. 
Była żoną poety i tłumacza Seweryna Pollaka 
i matką poetki Joanny Pollakówny. Zmarła 3 
lipca 1966 roku w Warszawie i pochowana 
na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
w Warszawie.

“Do matki” (fragment) 

Mamo, chciałbym ci przynieść latający 
dywan.
I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,
Żebyś żyła beztrosko - wesoła, 
szczęśliwa, 
Lecz takie dziwy znaleźć można tylko 
w bajach.

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, 
poświęcenia,
Za twą miłość matczyną nigdy nie 
zachwianą
Mogę tylko twą szyję otoczyć 
ramieniem
I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, 
mamo.
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Bogdan Ostromęcki
(1911-1979)

Urodził się 12 lipca 1911roku w Kowalu – 
poeta i eseista, z wykształcenia prawnik. 
W czasie II w.ś. studiował filologię polską 
na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich 
w Warszawie i był żołnierzem AK. Od 1949 
roku pracował w Polskim Radiu, gdzie 
kierował redakcją audycji poetyckich. 
Jako poeta zadebiutował w 1939. Jego 
liryka odznacza się tonacją refleksyjną, 
często nawiązującą do motywów 
ojczystej historii oraz tradycji kulturowej 
i religijnej. W jego dorobku znalazły się 
także utwory dla dzieci i młodzieży. Zmarł 
8 stycznia 1979 w Warszawie. Spoczywa na  
Cmentarzu Bródnowskim.

“Słowo”  

W różnych krajach żyjemy na świecie,
wiele lądów nas dzieli, mórz wiele,
gór fiolety, dolin zieleń.
I choć każdy mówi swą mową,
ale przecież jest jedno słowo,
które wszystkie połączy dzieci.

Każdy pojmie słowo to sam
i domyśli się, co ono znaczy,
choć w każdym kraju zabrzmi inaczej.
Gdy ktoś powie w Warszawie mama,
w Moskwie mu odpowiedzą mamasza,
a w Paryżu szepną maman. 

W różnych krajach żyjemy na świecie,
ale tak, jak to słowo znajome,
nasza przyjaźń połączy nam dłonie.
Każdy mówi swą własną mową,
ale każdy rozumie to słowo, 
pierwsze słowo u wszystkich dzieci.

I czy madre Włoch mały powie,
czy też Niemiec odezwie się Mutti,
zabrzmią słowa jak dwie bliskie nuty
w Afryce, Azji, Europie.

 ks. Jan Jakub Twardowski 
(1915-2006)

Urodził się 1 czerwca 1915 roku 
w Warszawie – ksiądz rzymskokatolicki, 
poeta, przedstawiciel współczesnej liryki 
religijnej. To z jego wiersza pochodzi zdanie: 
„Śpieszmy się kochać ludzi - tak szybko 
odchodzą”. Jego liryka traktuje zarówno 
o Bogu, jak i o ludziach i ich problemach. 
W 1937 roku ukazał się pierwszy tomik 
jego wierszy pt. ”Powrót Andersena”. 
Studiował polonistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim. Był żołnierzem AK, 
uczestniczył w powstaniu warszawskim. 
Wskutek przeżyć wojennych, postanowił 
zostać księdzem. W marcu 1945 zaczął 
naukę w tajnym Seminarium Duchownym 
w Warszawie. Święcenia kapłański przyjął 
4 lipca 1948 roku. Zmarł 18 stycznia 2006 
roku w Warszawie. Pochowany został 
w Świątyni Opatrzności Bożej.

“Dziękuję”

dziękuję za twoje włosy
nie malowane na obrazach
za twoje brwi podniesione na widok 
anioła
za piersi karmiące
za ramiona co przenosiły Jezusa przez 
zielona granicę
za kolana
za plecy pochylone nad śmieciem 
w lampie
za czwarty palec serdeczny
za oddech na szybie
za ciepło dłoni na klamce
za stopy stukające po kamiennych 
schodach
za to że ciało może prowadzić do Boga

Tadeusz Kubiak
(1924-1979)

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

„Kocham ciebie, mamo” 

W zielonych oczach matki
świeci wiosenna łąka.
Słońce na drzewach śpiewa
i budzi kwiaty w pąkach.
W niebieskich oczach matki
szepcze kwitnący strumień.
tak opowiadać bajki
to tylko mama umie.
W błękitnych oczach matki
pogodne niebo fruwa.
Kiedy zasypiasz – matka
jak gwiazda nad snem czuwa.
A w czarnych oczach matki
noc do samego świtu
okrywa cię skrzydłami
ze srebra i błękitu.
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Kondolencje
Harcmistrzom Grażynie, Andrzejowi i Tomaszowi Kozińskim 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci ich Mamy

Władysławy Kozińskiej
odznaczonej „Krzyżem Za Zasługi dla ZHP”

Przyjaciele z Instruktorskiego Kręgu Pokoleń  „Romanosy”

Pani Władysława, zmarła 7 maja 2019 roku. Pogrzeb odbędzie się 16 maja 2019 roku, o godz. 10.30 w kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Bródnie (Kościół Murowany). Zmarła została odznaczona „ Krzyżem Za Zasługi dla ZHP”, za wychowanie

 trojga harcmistrzów. Pokój Jej Duszy.

Odszedł na Wieczna Wartę
W dniu 30 kwietnia 2019 roku odszedł zasłużony specjalista kształcenia  i doskonalenia kadr, instruktor związany z harcerstwem 

w czasach szczególnie trudnych i wymagających niezwykłej rzetelności i oddania

Druh harcmistrz Włodzimierz Kosmala (1931 – 2019)
Rozpoczynał swoją działalność w Lubelskiej Chorągwi Harcerzy na trenie Hufca Puławy, w latach powojennych, od pierwszych 
dni podejmując wysiłki dla reaktywowania Związku, a później  ocalenia wartości harcerskich w trudnych czasach przemian 
ustrojowych, angażując się w pracę Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej i Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej. Od 
pierwszych dni po przełomie październikowym pełnił obowiązki komendanta Chorągwi Stołecznej Harcerstwa, inicjując kształcenie 
kadry instruktorskiej na wszystkich szczeblach organizacji jako członek władz naczelnych oraz komendant Ośrodka Harcerskiego 
w Chorzowie i Centralnego Ośrodka Kształcenia Kadr w Warszawie. W latach 1967–1990 był kierownikiem działu i głównym specjalistą 
w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych. Ma zasłużone miejsce we wprowadzaniu nowoczesnych metod kształcenia 
instruktorów. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Pochowany został  na Cmentarzu Komunalnym w Będzinie.

Cześć Jego pamięci!

Źródło: stoleczna.zhp.pl


