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Lekcja bez uczniów
W ostatnim czasie Komisja Historyczna Chorągwi Stołecznej ZHP organizuje cykliczne spotkania
z historią, na których przedstawia sylwetki zasłużonych instruktorów chorągwi. Bohaterem majowego
spotkania był ochotnik 32 pułku piechoty w kampanii wrześniowej, harcerz Szarych Szeregów,
powstaniec warszawski, żołnierz Armii Krajowej batalionu „Zośka” – harcmistrz Stanisław Sieradzki,
pseudonim „Świst”.
Spotkanie, które odbyło się w siedzibie GK ZHP, poprowadziła jak zawsze szefowa komisji hm. Barbara
Prószyńska (komendantka Chorągwi Stołecznej w latach 1974-1981), przy wydatnej pomocy hm.
Juliana Kędzierskiego (komendanta Chorągwi Stołecznej w latach 1969-1973) oraz hm. Katarzyny
Traczyk (dyrektor Muzeum Harcerstwa). Przybyło wielu zaproszonych gości – przyjaciół i osób
znających osobiście druha „Śwista”, m.in.: hm. Andrzej Borodzik (przewodniczący ZHP w latach 20052007), hm. Michał Fijałkowski (komendant Chorągwi Stołecznej w latach 1981-1987) i hm. Wojciech
Sobieszuk (przyjaciel i opiekun żołnierzy Batalionu „Zośka”). Z wielkim zaangażowaniem opowiadano
i wspominano tego wspaniałego harcerza i wielkiego Polaka, który całym życiem służył ojczyźnie, który
był i pozostanie niedoścignionym wzorem dla wielu pokoleń harcerzy i harcerek.
Była to wspaniała żywa lekcja harcerskiej historii i…szkoda tylko, że bez uczniów. Na spotkaniu harcerską
młodzież reprezentowali tylko nieliczni. Kilka druhen i kilku druhów z Hufca ZHP Pruszków oraz
pojedyncze osoby z Hufca Sulejówek.
Niestety zabrakło środowisk z naszego hufca, szczególnie ze szczepu 32 WDHiGZ, którego druh „Świst”
jest patronem. To już kolejny przykład, że jednak z harcerską aktywnością nie jest u nas najlepiej.
hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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Po apelu udaliśmy się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach,
do kwatery kościuszkowców. Tutaj odbyła się druga część
uroczystości, a mianowicie złożenie kwiatów pod pomnikiem
Pierwszej Dywizji oraz przy „naszym” kamieniu. Napisałem
naszym w cudzysłowie, ponieważ przed wieloma laty został on
ufundowany ze składek członków naszego hufca. Wszystkich
zebranych poinformowała o tym phm. Krystyna Mamak.

W maju tego roku minęła 76 rocznica utworzenia 1 Warszawskiej
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, która jest bohaterem
naszego hufca.
Dywizja została sformowana w maju 1943 r. w Sielcach nad Oką na
podstawie postanowienia Państwowego Komitetu Obrony ZSRR,
według etatu sowieckiej dywizji piechoty gwardii z niewielkimi
poprawkami. Dowództwo dywizji objął płk dypl. Zygmunt Berling,
wkrótce awansowany na stopień generała dywizji. Nadzór
polityczny nad dywizją sprawował Związek Patriotów Polskich. 15
lipca 1943 r., w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, żołnierze dywizji
złożyli przysięgę a chrzest bojowy przeszli w bitwie pod Lenino
w dniach 12-13 października 1943 r. Dalszy szlak bojowy dywizji
prowadził przez warszawska Pragę, Wał Pomorski, Kołobrzeg,
forsowanie Odry i w końcu walki w zdobywaniu Berlina.

W tym roku na zaproszenie Stowarzyszenia Ogólnopolskiej
Rodziny Kościuszkowców delegacja naszego hufca uczestniczyła
w uroczystości upamiętniającej utworzenie dywizji. Pierwsza
jej część miała miejsce przy pomniku Kościuszkowców na
Wybrzeżu Helskim. Odbył się tam apel, podczas którego delegacje
kombatanckie oraz naszego hufca złożyły kwiaty. Następnie
wiceprezes Stowarzyszenia gen. Zenon Poznański wygłosił krótką
gawędę na temat dywizji.
Wartę pod pomnikiem zaciągnęli żołnierze Warszawskiej Brygady
Pancernej z Wesołej.

Gen. Poznański bardzo ciepło przywitał nas harcerzy i wyraził
dalszą chęć współpracy z naszym hufcem.
Delegacja hufca była skromna i składała się z pocztu sztandarowego
Zespołu Reprezentacyjnego Hufca oraz z harcerzy ze szczepów:
160 WDHiGZ im. M. Curie-Skłodowskiej oraz 288 i 112 WDHiGZ
im. K. Makuszyńskiego. Obecna była również komendantka phm.
Krystyna Mamak i szef Zespołu Historycznego hm. Jacek Czajka.
ćwik Marcin Czajka
szef Zespołu Reprezentacyjnego Hufca
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Heblowanie
Ważny rok
Raz na jakiś czas trafia się taki rok, kiedy ludzie muszą podejmować
wiele kluczowych decyzji. Bardzo często są to decyzje, które
są ważne przez następne lata. Od razu przypominają się tutaj
wybory parlamentarne, prezydenckie czy tak jak nie dawno do parlamentu europejskiego. Ale w międzyczasie mamy też
wiele innych wyborów w naszych „małych ojczyznach”. Rok
2019 jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że odbyły się wybory do
Europarlamentu a na jesieni odbędą się wybory do Sejmu i Senatu.
Dla harcerzy naszego hufca to rok wyjątkowy, ponieważ po
wakacjach wybierzemy nowego komendanta.
Najzabawniejsze jest to, że do tej pory oficjalnie nie wiadomo,
kto kandyduje na tę funkcję. Jedyne informacje płyną z rozmów
„kuluarowych” a i tak nie wiadomo, czy znajdą one potwierdzenie
w rzeczywistości. W zasadzie to owi kandydaci nie muszą
prowadzić kampanii wyborczej. Nie będą przecież rozklejać
swoich plakatów w naszych harcówkach. Ale jednak mogliby
zorganizować chociażby jedno spotkanie, w czasie którego
opowiedzą o swojej wizji hufca. Bez poznania ich planu będziemy
musieli dokonać wyboru „na szybko” podczas zjazdu. Możliwe, że
część z nas wtedy pokieruje się emocjami albo osobistą sympatią,
co w perspektywie przyszłości wcale nie będzie dobre. Boję się,
żeby nie doszło do sytuacji, kiedy wybierzemy osobę nienajlepszą
do kierowania hufcem, ale taką, którą akurat lubimy. Nie raz
w naszym hufcu były sytuacje, kiedy nasi instruktorzy pokazywali,
że ważniejsza jest dla nich praca z „ziomkiem” niż dobro zuchów
i harcerzy. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że będzie
to jeden z najważniejszych zjazdów w ostatnich latach. Taki, po
którym część osób może nawet zrezygnować ze służby w ZHP.
Przy naszym wyborze nie musimy być jednogłośni, możemy
się różnić, to nawet lepiej. Nie musimy się dzielić na obozy „my
i oni”, ale musimy mieć świadomość i ciągle pamiętać o tym, że
najważniejsi są nasi podopieczni.
Jakiego ja chciałbym komendanta? Na pewno sprawiedliwego,
takiego, który wszystkich będzie traktował jednakowo. Chciałbym,
żeby był osobą, która łączy a nie dzieli, która potrafi pomóc w razie
potrzeby a nie mówi - radź sobie sam. Niech to będzie komendant
odważny, taki, który będzie umiał podjąć trudną decyzję, jeśli
będzie tego wymagało dobro naszej wspólnoty. Niech umie
płynąć pod prąd, kiedy będzie trzeba. Niech otoczy się ludźmi,
którzy są ekspertami w harcerstwie a nie tylko takimi, z którymi
dobrze pije mu się kawkę. I wreszcie niech będzie „wodzem” takim
z krwi i kości, z którym wszyscy będą gotowi pójść ramię w ramię.
Żyjemy w trudnych czasach, ludzie są bardzo roszczeniowi i potrafią
wytknąć nawet najmniejszy błąd i hejtować każde niepowodzenie.
Nie omija to też niestety harcerstwa. Nasz przyszły komendant
będzie miał postawioną poprzeczkę wysoko. Bardzo ciężko będzie
zastąpić obecnie miłościwie nam panującą druhnę komendantkę.
Dlatego to będzie niewątpliwie dodatkowym wyzwaniem. A rolą
nas wszystkich, drogie koleżanki i koledzy, będzie wspieranie
komendanta - ktokolwiek by nim nie został. Możliwe, że nie
zgodzimy się z wyborem. Całkiem prawdopodobne, że będziemy
myśleć o zakończeniu naszej przygody z harcerstwem, ale nie
możemy dopuścić do sytuacji, kiedy będąc w jednym hufcu
będziemy stać z boku i czekać, aż komendant się potknie.
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Głęboko wierzę, że dokonamy najlepszego możliwego wyboru,
że będzie on dobrze przemyślany i pozwoli na płynięcie wspólnie
hufcowym okrętem i odkrywanie kolejnych harcerskich lądów.
Sugeruję, by kandydaci się ujawnili i spróbowali przedstawić
wszystkim, jaki mają plan, żeby móc zostać kapitanem naszego
okrętu. Jeśli ktoś nie ma odwagi głośno powiedzieć, że to on będzie
komendantem hufca, to może później nie mieć odwagi, żeby nim
dobrze kierować. Jeśli ktoś się ciągle zastanawia, czy wystartować,
to ma już na to nie za dużo czasu.
Ponieważ to ostatni numer w tym roku harcerskim, chciałem
wam wszystkim życzyć udanych wakacji. Bezpiecznych kolonii
i obozów, żebyście naładowali baterie na nowy rok i znaleźli czas
dla siebie na odpoczynek. Zresetujmy głowy, bo możliwe, że czeka
nas burzliwa jesień i po wakacjach nic już nie będzie takie samo.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu 160 WDHiGZ

Na pożegnanie z „Dobrymi
radami druha ACz”
Baczni czytelnicy „Praskiego Świerszcza” mogli się zdziwić, nie
widząc w poprzednim numerze moich „Dobrych rad”. Jakieś literki,
jakiś druh Mulin (zamulony chyba troszeczkę). Dlatego krótko
tłumaczę. Nie po to piszę od wielu miesięcy felietony w naszym
hufcowym miesięczniku, by wywoływać polemikę w sferze
osobistych żali czy pretensji. Poza Heblem, który przesadził
z ocenieniem mnie jako nic nierobiącego i wymądrzającego
się dinozaura, i przed którego zarzutami się broniłem, z innymi
instruktorami polemizować w sferze osobistej nie będę. Bo po co?
Spokojnie można budować i rozbudowywać wspólnotę hufcową
bez zbędnych dyskusji.
Ponieważ jednak moje dobre chęci są niepotrzebnie podważane,
ponieważ nie chcę się boksować i pokazywać, że białe jest białe
a czarne jest czarne, a koń, jaki jest, każdy widzi, dam sobie na jakiś
czas spokój z dobrymi radami.
Nie ma „Dobrych rad”, ale w zastępstwie tamtych felietonów nasz
naczelny hm. Jacek Czajka postanowił drukować moje „Literki”.
Taką opowieść o Moim Ulubionym Instruktorze – druhu Mulinie.
„Literki” powstają niezależnie od „Świerszcza”, jest ich coraz więcej.
W „Literkach” też znajdują się dobre rady, ale opisane w zupełnie
innej formie. Łatwiejszej? Trudniejszej? Lepszej? Gorszej? Zanim
dojdę do końca alfabetu, nieco czasu upłynie, bo na dodatek
niektóre literki będą podwojone. Przecież hufiec, harcerstwo
i historia są na tę samą literkę „h”.
W najbliższym czasie zbiorę „Dobre rady”, zredaguję je i tak jak
teksty namiestnika harcerskiego Stasia Matysiaka będą one
w formie broszurki w pdf dostępne na stronie hufca.
hm. Adam Czetwertyński
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Prośba druha ACz.

czyli kilka słów
namiestnika harcerskiego

Czas rozliczeń

Zlikwidujmy sytuacje nadzwyczajne

W toku pracy harcerskiej czerwiec skłania nas wszystkich do
przemyśleń i podsumowań tego, co za nami. Na łamach Praskiego
Świerszcza stali komentatorzy z moją skromną osobą włączenie
na bieżąco analizują sytuację i starają się udzielać dobrych rad.
Zauważyłem jednak, że większość z nas - ponownie wraz z moją
skromną osobą – wpadła w pułapkę komentowania tego co złe
i negatywne, myśląc że nie warto pisać o tym, co działa prawidłowo.
Jak działa to działa.

Nie napiszę tu niczego odkrywczego. Każdy drużynowy po kilku/
kilkunastu latach pełnienia swojej funkcji musi z niej odejść. Takie
życie. Norma. Powinien zostawić swego następcę. Zobowiązuje
się do tego składając Zobowiązanie Instruktorskie. (Zwróćcie
uwagę, piszę tu o wieloletnim drużynowym, a nie o osobniku,
który zaczyna drużynę prowadzić w październiku, a w grudniu jest
już wypalony, zniechęcony i gdzieś na wiosnę drużynę porzuca).

Jednakże o tym co działa prawidłowo, też warto pisać i rozmawiać.
Wiele jest pracy przed nami, ale za nami zostawiamy też nie tak
złą sytuację. Będąc człowiekiem młodym nie będę w tym tekście
skupiał się na wieloletnim dorobku hufca, nie mając ku temu
odpowiedniej wiedzy, a skupię swoją uwagę na sytuacji tu i teraz.
Zastrzegam też, że moja ocena jest subiektywna i każdy może się
z nią nie zgodzić.
Przede wszystkim dobrze, że w naszym hufca działają zespoły. Są
to: namiestnictwa, zespół programowy, kształcenia, historyczny,
reprezentacyjny, pozyskiwania środków oraz KSI. W pewnym
sensie zespołem Hufca jest również Komenda – taki zespół od
zarządzania. Każda z tych grup wzięła na swoje barki sporą część
zadań potrzebnych do prawidłowej pracy naszego praskiego
harcerstwa. Ocena ich pracy to kwestia zjazdu, jedne wywiązują
się lepiej i prężniej, inne mniej, ale są i to jest najważniejsze. Każdy
daje od siebie ile może dla dobra ogółu. Walczmy o to, by chciało
się nam jeszcze więcej.
Dobre stało się to, że imprezy programowe hufca zaczynają być
organizowane przez osoby z doświadczeniem, a nie cedowane
na osoby młode. Warto uczyć się na błędach, ale ich skutków nie
powinni odczuwać wszyscy.
Praca metodyczna drużyn harcerskich idzie lepszą, bardziej
metodyczną drogą. Dostrzegamy więcej działań zastępów – czy
to zbiórek, drobnych zadań, inicjatyw oraz pracy Rady Drużyny.
Jest to wynik wieloletniej pracy wielu osób, głównie namiestnictw
i zespołu kształcenia, jednak po latach zaczynają pojawiać się
pierwsze pędy nadziei na pracę z metodą i metodyką. Pielęgnujmy
nasz ogródek najlepiej jak możemy – podlewajmy motywacją,
dawajmy nawóz wiedzy i umiejętności, a także chrońmy od złych
wiatrów, burz i gradobić.
Może nie wzorowo, ale nie jest źle z finansami. Oczywiście,
jesteśmy do tyłu, co odbija się na ostatnich HAL, jednakże powoli,
małymi krokami wychodzimy na prostą.
Jest jeszcze wiele kwestii, które można by przywołać, ale
w felietonie nie ma na to miejsca. Zrobimy to na zjeździe. Mimo to,
po całym roku marudzenia, w czerwcu zostawiam Was z jednym,
pozytywnym akcentem i myślą, że jest dobrze. Ale może być lepiej,
o czym stale będziemy pisać w kolejnych numerach Świerszcza.

Wasz namiestnik
Stanisław Matysiak

Następca drużynowego, zgodnie z zapisami Statutu ZHP, powinien
być instruktorem. Tak, pamiętam, że w wyjątkowych przypadkach
komendant hufca może mianować członka ZHP z otwartą próbą
przewodnikowską. Może w wyjątkowej sytuacji.
W naszym hufcu, o czym już pisałem, te wyjątkowe sytuacje
są normą. Bardzo niedobrą normą. W drużynach przyboczni
(bo oni są przecież wychowywani na drużynowych) nie są
przygotowywani do pełnienia funkcji drużynowych. Nie otwierają
prób przewodnikowskich na co najmniej rok przed przekazaniem
im funkcji przez swych dotychczasowych drużynowych.
Jakże często się zdarza, że drużynę czy gromadę prowadzi
w rzeczywistości przyboczny, który w panice otwiera próbę, by
móc być mianowanym drużynowym. I wtedy mamy kolejną
sytuację wyjątkową – drużynowy nie jest instruktorem.
Tylko w jednej drużynie naszego hufca sytuacja jest
prawidłowa. Drużynowy jest przewodnikiem, otwiera próbę
podharcmistrzowską, a troje jego przybocznych otworzyło próby
przewodnikowskie. Ale 295 „Sulima” jest jedna w hufcu.
Drodzy drużynowi, drodzy szczepowi, czy wiecie, kto za rok
jaką będzie pełnił funkcję w drużynie i szczepie? Czy już to
zaplanowaliście? Czy macie też rezerwę kadrową – przewodnika
lub przewodników, którzy tylko czekają, aby zostać drużynowymi?
Czy więc nie pora, aby wasza przyszła kadra w najbliższym czasie
zjawiła się na spotkaniu hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich?
Aby ci zazwyczaj młodzi ludzie mieli czas, aby spokojnie
próbę zrealizować?
Tak, już to słyszałem – Są na to za młodzi. – Nie rzecz w tym, czy są
za młodzi. Gdy skończyli 16 lat, mogą próbę otworzyć. Rzecz w tym,
czy już mentalnie, społecznie dorośli do zostania instruktorami.
Wiemy doskonale – są wśród nas świetni, odpowiedzialni, mądrzy
młodzi. Autentycznie spolegliwi (popatrzcie do słownika, co to
słowo wg Tadeusza Kotarbińskiego znaczy). I są 20-latki, którym
dziecka powierzyć nie można. A rolą drużynowego i szczepowego
jest wybranie tych, którzy się sprawdzą jako wychowawcy.
I zaproponowanie im, aby jak najszybciej, zanim jeszcze zostaną
drużynowymi, zamknęli próbę przewodnikowską Aby komendant
hufca mógł mianować drużynowymi wyłącznie instruktorów.
Zbliża się akcja letnia. Zapraszam na jesieni na spotkanie
KSI wszystkich tych, którzy być może zostaną mianowani
drużynowymi na jesieni 2020 roku. Jeżeli w tym roku nie otworzą
prób, znów (nowy przecież) komendant hufca będzie w sytuacji
kłopotliwej – będzie mianował kolejnych „wyjątkowców”. Tak być
nie powinno.
hm. Adam Czetwertyński
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Per Logica Ad Astra vol. 3
Harcmistrz Janusz Tyberiusz Kirk, komendant szczepu 1701
„Enterprise” siedział zadumany przy dogasającej watrze
w kabinie holodecku. Pomieszczenie umożliwiało kreowanie
symulowanego otoczenia zbudowanego z holomaterii, które było
praktycznie nieodróżnialne od rzeczywistości i w najdrobniejszych
szczegółach odwzorowuje prawdziwą materię. Tym razem wybór
Kirka padł na przytulną bieszczadzką kotlinkę. Obok w cieple
ognia ogrzewał się jego zastępca podharcmistrz „Spock” oraz
kwatermistrz „Enterprise”, na którego wszyscy wołali „Scottie” i nikt
już nie pamiętał, dlaczego. To właśnie on dorzucając brzozowe
polano do ogniska zagadnął „kapitana”. - Jak oceniasz dzisiejsze
zakończenie sezonu w Kwadrancie Alpha – zapytał przewodnik?
- Miło, sympatycznie i trochę pustawo – odparł powoli James T.
- Połowa Sektorów nie była reprezentowana. Nasi też nie przyszli,
ale „Joli Bord”, „Mokoto” dali radę mimo, iż dla nich to równie
daleko. Natomiast ten wyznacznik czasu wypowiedzi w postaci
płonącej zapałki był ekstra. Podsumowanie rocznej pracy w trzech
aspektach w ciągu trzydziestu sekund to coś w stylu „Spocka”.
Podharcmistrzyni Nyota Uhura miała niezły pomysł.
- Nie jesteś do końca otwarty, komendancie – zauważył „Scottie”.
Po twojej minie widzę, że coś nie gra. Wciąż trapisz się tymi
opłatami licencyjnymi Gwiezdnej Floty wniesionymi po terminie?
- Bardziej smuci mnie fakt, że nic się nie dzieje a czas płynie.
Jakby wszyscy zainteresowani czekali na raport Audytora.
Hiperprzestrzenna Akceleracja Lądowań za pasem i konsekwencje
mogą się objawić w ostatniej chwili.
- Próbuję zrozumieć, co hamuje oficerów przed działaniami
naprawczymi, ale nie umiem – włączył się do rozmowy „Spock”.
- Ci, którzy „grubo” przeciągnęli terminy, zwlekają ze złożeniem
wniosków. To nielogiczne.
- Myślę, że odwlekanie niemiłego jest naturalne – zauważył
przewodnik.

- „Scottie”, postępowanie w myśl starej przyśpiewki „Nic się nie
stało… nic się stało…” ma ograniczony sens jedynie wtedy,
gdy w międzyczasie naprawiasz swoje błędy, starasz się
zadość uczynić. Wtedy możesz powiedzieć: dałem plamę, ale
odpokutowałem. Taki ruch ewentualnie może być zrozumiały,
choć z akceptacją miałbym trudności. Ale sytuacja, w której nic
nie naprawiasz i czekasz, aż ktoś ogłosi, że mleko się wylało, jest
nielogiczna – „Spock” spojrzał na kwatermistrza i komendanta. Przecież o problemie było głośno kilka tygodni temu. Każdy oficer
mógł sprawdzić, kiedy dokonał wpłaty za licencję, złożyć stosowny
wniosek i spotkać się z Zespołem Promocji Oficerskich. Normalnie
byłoby już po problemie. Oczekiwanie na raport Audytora jest
nielogiczne.
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- Zawsze jest szansa, że audytor kogoś przeoczy – zaoponował
kwatermistrz.
- Mówisz, jakbyś nie wiedział, że nawet pomyłka Audytora nie
zmienia stanu faktycznego. Przecież prawdę może odkryć każdy,
np. oficer finansowy Kwadrantu. Tak było z Dowódcą Sektora
„Wielkiej Niedźwiedzicy”. Oczekiwanie na „wpadkę” jest dlatego
nielogiczne, że istnieje tylko jedna droga naprawy sytuacji –
cierpliwie tłumaczył „Spock”.
- Widzę to w jeszcze ciemniejszych barwach – odezwał się Kirk.
- Przepisy Federacji Planet? – domyślił się „Spock”.
- Dokładnie – potwierdził harcmistrz. – Dowództwo Sektora
wydało szereg certyfikatów potwierdzających przynależność do
Gwiezdnej Floty. Nie wiem precyzyjnie, ile tego było, ale co do
zasady poświadczenie nieprawdy może skutkować więzienną
asteroidą Rura-Penthe. Zarówno dla wystawiającego, jak i tego, kto
taki certyfikat wykorzysta.
- Jak zawodzi logika, można zdać się na szczęście – vocanin
próbował pocieszyć komendanta. – Jak dobrze pójdzie, jak
nie nastąpi żadna kolizja promu w czasie Hiperprzestrzennej
Akceleracji Lądowań, to organa Federacji Planet z dociekliwymi
pytaniami nie wkroczą.
- Pod warunkiem, że Zespół Promocji Oficerskich zdąży ich
obsłużyć – wtrącił „Scottie”.
- Ten w Dowództwie Sektora ma szanse. Podobno się nawet
przymierzają. Ale ten w Dowództwie Kwadrantu Alpha nie
da rady, bo terminy są już zaklepane - podzielił się wiedzą
z podkomendnymi Kirk.
- James, my w czasie Hiperprzestrzennej Akceleracji Lądowań
jesteśmy obserwatorami manewrów okrętów flagowych
Gwiezdnej Floty, więc na logikę to nie do końca nasz problem –
zreasumował „Spock”.
Spisane w Grodzisku przy ognisku.
hm. Krzysztof Rudziński
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Zanim wyjedziemy na
obóz – porady druhny
Róży (3)
Szerokiej drogi!
Już niebawem będziecie pakować plecak i rozpoczniecie swoją
tegoroczną wakacyjną przygodę. Życzę więc Wam słonecznych
wakacji i wspaniałej zabawy i wypoczynku na obozie. Pamiętajcie
jednak, że piękno przyrody jest wokół Was i należy je całkowicie
wykorzystać. Również na obozie harcerskim.

A więc przy rozstawianiu namiotów pamiętajcie o właściwych
zasadach jego ustawiania. Urządźcie go tak, aby było Wan
wygodnie i funkcjonalnie mieszkać i żyć przez wszystkie
obozowe dni.
A żeby było ciekawiej, to dzisiaj przypominam Wam o zdobnictwie
obozowym. Przyłóżcie się do tego. Tyle jest wokół ciekawych
pomysłów do wykorzystania. Kilka przykładów zamieszczam
poniżej.

Powodzenia, a po wakacjach czekam na zdjęcia z Waszych obozów
– ogłaszając konkurs fotograficzny z tematu pionierki obozowej.
Czuwaj!
hm. Róża Karwecka
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Iskierka wspomnień
z obozowego ogniska
Wspomnienie, wspomnienie, wspomnienie,
Na twarzach został ślad gorąca,
Wspomnienie, wspomnienie
Co nigdy nie wypali się do końca.
Zapowiadał się piękny lipiec 1963 r. Na urokliwej ziemi Pojezierza
Lubuskiego nad jeziorem Niesłysz obok wsi Niesulice nasza
komenda hufca zorganizowała zgrupowanie obozów harcerskich.
W skład zgrupowania wchodził kurs drużynowych zuchowych
zorganizowany przez hm. Różę Włodarską (obecnie Karwecką).
Trzeba tu wspomnieć o walorach jeziora Niesłysz. Jest to jezioro
o powierzchni 5 km² i głębokości 35 m o bardzo czystej krystalicznej
wodzie. Na przeciwległym wysokim brzegu od naszego obozu
znajdowały się ślady starego grodziska przypominające o dawnych
ludach tu zamieszkujących. Las piękny, mieszany z ptactwem
i inną zwierzyną.

Po wykonaniu pionierki mogliśmy rozpocząć normalne zajęcia
obozowe. A trzeba przyznać, że lipiec był ciepły i pogodny. W trakcie
obozu nie tylko mieliśmy zajęcia szkoleniowe dla przyszłych
drużynowych zuchowych, ale poznaliśmy również piękno ziemi
Pojezierza Lubuskiego.

Nasza obozowa przygoda zaczęła się już w pociągu. Pociąg,
w którym jechało prawie sześciuset harcerzy na to zgrupowanie
został przetrzymany na jednej ze stacji dla przepuszczenia pociągu
jadącego z przeciwka. Na stację Mostki dotarliśmy z opóźnieniem.
Ze stacji do miejsca zgrupowania obozów nad jeziorem Niesłysz
było kilka kilometrów. Nasz komendant hm. Stefan Romanowski
zorganizował transport plecaków i drobnego sprzętu, aby łatwiej
było pokonać czekającą nas drogę do obozu. Po sformowaniu
kolumn obozowych ruszyliśmy na miejsce przeznaczenia.
W drodze przez las spotkała na silna burza z piorunami. Nie warto
było się zatrzymywać, bo i tak nie było gdzie się skryć. Swoja
pelerynę oddałem małej harcerce z innego podobozu i już więcej tej
peleryny nie zobaczyłem. Przemoczeni do suchej nitki dotarliśmy na
miejsce, gdzie każdy, kto mógł, odszukiwał swój plecak. Ponieważ
zbliżał się wieczór, a namioty nie były rozstawione, poszukaliśmy
noclegu w miejscowym PGR. I tu spaliśmy w olbrzymiej stodole
na sianie. Rano druh komendant dostarczył nam suchy prowiant
na śniadanie, a pracownicy PGR poczęstowali ciepłą herbatą.
W piękny poranek ruszyliśmy miejsce usytuowania naszego
podobozu. Komendantką była, jak wspomniałem, druhna Róża,
oboźną Janeczka (nazwiska nie pamiętam), instruktorką Bożena
Sicińska. Ja miałem pod opieką zastęp harcerzy w składzie: Marek
Góralski i Marek Piórko żartobliwie nazywani Piórko Góralskie
lub Góralskie Piórko, Andrzej Kalinowski, Zbigniew Stachula,
Leszek Jankowski i Maciek Langda. Był także pies wilczur Bart
z druhną Iwoną Kostiuk. Po rozplanowaniu ustawienia namiotów
ustaliliśmy miejsce dla kuchni oraz miejsca do mycia dla harcerzy
i dla harcerek, ponieważ nasz podobóz był koedukacyjny.

W czasie zajęć z terenoznawstwa zawędrowaliśmy do wsi Ołobok.
Na nasze pytanie, co jest tu do zwiedzenia, starszy pan spojrzał na
nas, a stwierdziwszy, że jestem z chłopakami na schwał, odrzekł
„dziewczyn tu nijakich nie ma”. Na pytanie, skąd się wzięła nazwa
wsi Ołobok, powiedział: „Wieś miała nazywać się Młynarzowa, ale
władze chyba za dużo wypiły na sesji i została nazwa Ołobok”.
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Mieliśmy dwa nieplanowane alarmy nocne. Spowodowane były
przez samoloty, które przekraczając barierę dźwięku wytwarzają
ogromny huk. Te huki zrywały wszystkich na równe nogi nie
wyłączając naszej obozowej „mamy”. W naszych zajęciach
zuchowych mijały dni na majsterce, pląsach i niezapomnianych
gawędach druhny Róży przy ognisku. Tu trzeba przyznać, że nasz
komendant dh Romanowski pamiętał o nas i często nas odwiedzał.
Odwiedziła nas również hm. Bożena Pudelska, która w Głównej
Kwaterze ZHP odpowiadała za sprawy zuchowe. Z wizytacji
w naszym obozie była bardzo zadowolona, co było zasługą naszej
komendantki druhny Róży i całej kadry podobozu. Przed 22 lipca
dowiedzieliśmy się, że komenda zgrupowania organizuje złaz
gwieździsty do Świebodzina. To jakże miało nas w nim zabraknąć.

Zaopatrzeni w suchy prowiant z moim zastępem ruszyliśmy na
złaz do Świebodzina. We wsi Borów zastaliśmy zniszczony a raczej
rozkradziony młyn, z którego pozostały resztki. We wsi mieszkało
tylko kilka starszych osób. Wieś była usytuowana w lesie z dala
od ludzi. Tu gościnni gospodarze pozwolili nam ugotować obiad
z prowiantu, który posiadaliśmy. W podziękowaniu harcerze
pomogli w łuskaniu sterty strąków fasoli. Starsza pani mówiła, aby
tego nie robić, to ona do wieczora sama sobie oskubie. Pomogli
też w narąbaniu drew na ogień, z czego starszy pan był bardzo
zadowolony. Po obiedzie wyruszyliśmy w dalszą wędrówkę. Pod
wieczór trafiliśmy do wsi Rozłogi, cztery kilometry od Świebodzina.
W miejscowym PGR nie było najlepszych warunków na nocleg.
Nocleg w pustej stodole na betonie ze względów zdrowotnych
był nie do przyjęcia. Udaliśmy się do sołtysa. Zapytał on nas, czy nie
palimy papierosów. Po zapewnieniu, że harcerze nie palą, pozwolił
nam przenocować w stodole na sianie. I tu też dowiedzieliśmy
się o niespotykanej przygodzie sołtysa. W dniu, kiedy trafiliśmy
do niego, spotkał brata, z którym nie miał żadnego kontaktu od
czasu wojny. Radość obu braci była ogromna. Na śniadanie
zabrakło nam chleba, mieliśmy sporo sera więc zamieniliśmy ser
na chleb, który akurat sołtysowa upiekła. Gospodyni pomogła nam
przy śniadaniu i wszyscy najedzeni poszliśmy do Świebodzina na
spotkanie z harcerzami z pozostałych podobozów naszego hufca.
Po rajdzie powstała piosenka obozowa na melodię „Serce z lodu”:
Słońca żar przebija się po polach
W oczy gryzie ostry gęsty kurz
O sołtysa głośno we wsi wołasz
Czy nam nocleg Ty zapewnisz tu
Czy ty masz, czy ty masz
Trochę siana nam na nocleg dasz /bis/
Skoro świt szukamy się wzajemnie
Pośród wielkiej kopy siana tu
O jak było nam tutaj przyjemnie
Czas nam w drogę maszerować już
Mundur włóż ściśnij pas
Druh Komendant z dala widzi nas /bis/
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W Świebodzinie czwórkami z piosenką na ustach
przemaszerowaliśmy ulicami miasta, zaprezentowaliśmy się jako
harcerze Hufca Warszawa-Praga-Południe. Otrzymaliśmy za to
wielkie brawa od ludzi stojących w oknach i na ulicy.
Powrót do obozu był trudny, bo po marszu w upale trzeba było
przejść kilka kilometrów przez miejscowość Lubogóra i Ołobok do
obozu. Zmęczeni, ale zadowoleni z udziału w rajdzie powróciliśmy
do obozu na obiad i wypoczynek. A wieczorem jak zawsze
rozpalamy harcerskie ognisko i płynie, płynie harcerski śpiew.
Nadszedł czas powrotu do domu. Jest to smutne, ale konieczne,
jak każda przygoda obozowa choć najpiękniejsza, ale ma swój
koniec. Ostatnie ognisko i ostatni krąg wspólnie połączonych rąk.

Ten piękny obóz w Niesulicach pozostanie w naszej pamięci
i sercach na dalsze lata życia..

Płomienie, płomienie - czerwone okruszyny słońca
Płomienie, płomienie - czekajmy aż wypalą się do końca
Płomienie, płomienie, płomienie
Na twarzach mamy ślad gorąca
Płomienie, płomienie - czekajmy aż wypalą się do końca
Wspomnienia napisałem wiele lat po tamtej obozowej przygodzie.
phm. Jan Cedro
Warszawa 15.02.2006 r.
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w kierunku domu, zobaczył, że na rogu ulicy, czekając na zielone
światło stoi Jola z… tak, tak… stoi z zapalonym papierosem
w ręku. Mulin stanął jak wryty. Jola, przyszła instruktorka, z którą
opracowywał przed chwilą kartę próby?? Jola, wzorowa harcerka.
Jola po prostu pali. Światło się zmieniło, Jola przeszła przez jezdnię,
a Mulin stał jak wryty.
I dlatego o poranku Mój Ulubiony Instruktor siedział przy filiżance
kawy i zastanawiał się, co dalej. Co dalej z próbą niebieskookiej
Joli. Porozmawiać z nią o używkach, o tytoniu, niech sama rzuci
palenie? Powiedzieć jej, że widział ją palącą? Dlaczego zadania
dotyczącego walki z nałogami nie wpisała do próby, przecież nie
jest ona wzorem dla swoich wychowanków. A jeżeli nie jest, to nie
może zamknąć próby pozytywnie… Jej harcerki wiedzą, na pewno
wiedzą o jej problemie (bo problemem to jest). Rodzice Joli mogą
nie wiedzieć, harcerki wiedzą. To może na tym etapie zrezygnować
ze współpracy z Jolą, niech ktoś inny zajmie się jej próbą?

“U”, czyli używki (literki nr 3)
Mój Ulubiony Instruktor usiadł
o poranku w swoim ulubionym fotelu.
Dzień zapowiadał się słoneczny.
Postawił na stoliku obok fotela
filiżankę kawy i zamyślił się. Kawa
była ulubionym napojem druha
Mulina, bez kawy nie mógł on dnia
rozpocząć, choć zdarzało mu się nie
pić kawy wieczorem. Dh M. uwierzył,
że kawa jest nie tylko używką, ale jest
także zdrowa, antyrakowa, przedłużająca życie. Nieużywkowa
używka. Pleonazm. Wierzył w kawę i jej skutki, choć nie wierzył,
że Ziemia jest płaska.
Druh Mulin nie myślał jednak o kawie, lecz o całkiem innej używce
– tytoniu. Nie, nie… Dh M. nie palił. W życiu może wypalił trzy
papierosy. Pierwszego, pamięta to dobrze, gdy był w piątej klasie
i gdy z kolegami spotkał się w niecnym celu spróbowania, jak to
jest, czy to jest takie wspaniałe uczucie – palenie. Nie pamiętał, kto
doniósł ich wychowawczyni, ale zrobiła się z tego pierwszego ich
papierosa niezła awantura wraz z wzywaniem do szkoły rodziców.
Tak, palenie to niewątpliwie używka niszcząca zdrowie. Tego dh
Mulin był pewien. Myśli druha Mulina poszybowały do wydarzeń
z minionego wieczoru. Rozmawiał on przez dwie godziny
o próbie przewodnikowskiej druhny, nazwijmy ją dla niepoznaki
Jolą. Druhna Jola chciała otworzyć próbę, była już nieformalną
drużynową, ale otwarcie tej próby było konieczne, by komendant
hufca na tę funkcję mógł ją mianować. Przyszła więc Jola do
Mojego Ulubionego Instruktora. Poprosiła go, aby był opiekunem
jej próby.
Dh Mulin asertywny nie jest, popatrzył głęboko w niebieskie
oczęta druhny Joli i powiedział „tak”. Dlatego też poprzedniego
dnia długo omawiali, zmieniali, uzupełniali, dyskutowali, bardzo
się starali, aby próba nie była za łatwa, za trudna, za krótka i za
długa. Mózg dh. Mulina może nie był rozpalony do czerwoności,
jak mu się czasem w innych przypadkach innych podopiecznych
zdarzało. Bo Jola była mądrą, sympatyczną i na dodatek ładną
harcerką. A uśmiechnięta ładna 18-letnia harcerka to miód na
serce druha M.
Tak, tak, porozumieli się znakomicie. I obie strony były zachwycone
(tak się w każdym razie Mulinowi wydawało) z wyników wspólnej
pracy. Zakończyli, pożegnali i rozeszli w dwie różne strony. Lecz
los jest niewiadomą, zawsze coś może pomieszać. I tu (dh Mulin
nie wie, czy stało się dobrze, czy źle), gdy wędrował spokojnie
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Dh Mulin był rozdarty. Nie umiał podjąć właściwej decyzji. I wcale
filiżanka dobrej kawy go tu nie uspokajała. Jedno było pewne. Jola
używająca tej używki drużynową być nie może. Musi walczyć z tym
nałogiem i dopóki Jola będzie palić, jej mianowaniu na funkcję on,
dh Mulin, musi powiedzieć stanowcze „nie”.
Mój Ulubiony Instruktor nie wstawał z fotela, pił dalej kawę, z za
oknem dzień nadal zapowiadał się słoneczny.

„Z” jak zastępy (literki nr 4)
Mój Ulubiony Instruktor siadł
na swym ulubionym fotelu. Po
pięknym dniu nastąpił zimny
i pochmurny wieczór. Jak dobrze,
że można wypić gorącą czarną
kawę (bez cukru i bez mleka)
i nie być zafascynowanym
innymi używkami, które mogą
doprowadzić do nałogów. Co
prawda wtedy mógłby z nimi
walczyć, ale walka była obca
druhowi Mulinowi. Cisza, spokój, to dh M najbardziej lubił. Popatrzył
w przestrzeń, a później spojrzał na klawiaturę swego komputera.
Jak to się stało, że zajął się do tej pory tylko literkami z górnej części
klawiatury? Natychmiast musi to zmienić. Z lewej strony na dole
jest literka „z”. Niech więc będzie ta literka spod końca alfabetu. “Z”
jak zastępy.
A z zastępami w znanej dh. M. okolicy jest nie najlepiej. Niby są,
a jakoby ich nie było (oj, jakoś literka „u” w pamięci Mulina się
pęta, co w jego skojarzeniach robi Urszulka mistrza Jana?). Praca
zastępami, zwana tu czy ówdzie systemem zastępowym, nie
działa. No, prawie nie działa.
Bo tak naprawdę jest tak: Drużyna jest podzielona na zastępy.
Zastępy mają swoje nazwy. I mają swoich zastępowych. A zastępowi
noszą brązowe sznury. I to by było na tyle. Koniec. Kropka. Tu czy
ówdzie dh Mulin widział, że jest prowadzona rywalizacja między
zastępami. Bo gdzieś są płacone składki i to się liczy. Albo oceniana
jest obecność harcerzy na zbiórkach i jeszcze przychodzenie na
te zbiórki w mundurach. Ach, jakaż to nadzwyczajna rywalizacja!
Jak wyzwala inicjatywę harcerzy! Mój Ulubiony Instruktor siedział
i myślał… Przecież powinno być zupełnie, ale to zupełnie inaczej.
Bo gdyby tak zastęp był zgraną ekipą kilku chłopaków (dziewcząt
też), gdyby spotykał się co tydzień realizując zadania niezbędne do
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zdobycia stopni? Gdyby zastęp wybrał się razem do teatru (może
z którymś z rodziców jako opiekunem)? A gdyby przygotował
zbiórkę drużyny, oczywiście konsultując ją ze swym drużynowym?
Pomysły kłębiły się w głowie druha M. Z tych wszystkich myśli
można by zbudować cały poradnik dla znakomitych zastępowych.
Ile taka grupa mogłaby zdziałać, gdyby tylko ktoś na to pozwolił
i ktoś taki zastęp wspierał swymi pomysłami… Ba, gdyby
drużynowy na takie eksces, jak samodzielność zastępu, pozwolił.

Uważam, że w obecnym świecie, kiedy mamy wszystko na
wyciągnięcie ręki, powinniśmy korzystać z dobrodziejstw kultury,
a przecież możemy wykorzystać w tym celu również internet,
gdyż spektakle są coraz częściej tu udostępniane. Odbiór nie jest
co prawda wtedy porównywalny z rzeczywistą wizytą w teatrze,
ale od czegoś trzeba zacząć. Możemy oglądając dzielić się z innymi
wrażeniami ze spektaklu i w efekcie zachęcić szersze grono do
tego, aby poszli i sami zobaczyli przedstawienie.

Dh Mulin wypił łyk ulubionej kawy, uspokoił się i ponownie
zamyślił. Historia, historia, ponoć ją znając i wykorzystując
doświadczenia przodków możemy działać lepiej. To jak było przed
laty? Podobno w dawnych czasach taki zastęp posiadał swój plan
pracy. A zastępowy prowadził książeczkę/notatnik zastępu. A do tej
książeczki wpisywane były różne informacje, bardzo różne. Także
plany zbiórek. Zupełnie samodzielnych. Mój Ulubiony Instruktor
przypomniał sobie jeszcze, że taki zastęp miał swojego kronikarza
i prawdziwą kronikę. Z zapisami, rysunkami, szkicami, zdjęciami
itd., itd. Nie, dh Mulin nie może sobie pozwolić, by znów w jego
głowie zaczęło coś buzować. Zadał sobie jednak pytanie: Czy
jest gdzieś w jego okolicy, ba, dalszej okolicy, ba w całym hufcu
choć jeden normalny zastęp? Charakteryzujący się jeszcze jedną
cechą zastęp ten w pełnym składzie pojechał na obóz. Czy to jest
dziś możliwe?

Dlatego postanowiłam, że będę chciała dzielić się z innymi swoimi
wrażeniami z obejrzanych przedstawień. Być może nie od razu
uda mi się napisać tak, aby przekonać do wizyty w teatrze większe
grono osób, bo początki bywają trudne, ale na pewno nie poddam
się łatwo.

Za oknem ciemno. Smutek ogarnął Mojego Ulubionego
Instruktora. Przecież bez zastępów, bez tego całego systemu całe
harcerstwo na nic. (No nie, jeszcze fragmencik “Zielonej Gęsi”? Czy
to znów cytat?). Dlatego coś trzeba by zrobić, aby zastęp znów był
po prostu zastępem. Na dnie filiżanki pozostał ślad fusów. Tak, ten
dzień na pewno nie należał do udanych. Ale jest jakaś nadzieja.
Nadzieja mieści się w skromnej z góry klawiatury literce “w”. O tej
literce w innym odcinku.
hm. Adam Czetwertyński

Recenzje Oli

Pierwszym spektaklem, o którym chciałabym napisać, jest opera
Georges’a Bizeta “Carmen” wystawiana w Teatrze Wielkim Operze
Narodowej. Niektórzy, idący po raz pierwszy na taki spektakl, bardzo
się dziwią. Bo przedstawienie, w którym nie ma partii mówionych,
jest nienaturalne. Ale opera to taki rodzaj sztuki, który łączy śpiew
(solowy i chóralny), taniec i zachwyca nas scenografią. Akcja jest
często naiwna, bohater czy bohaterka często na scenie „umiera”.
„Carmen” opowieść o nieszczęśliwie zakochanym wojskowym
i o kobiecie, dla której “Miłość to ptak niepokorny”. Główną
bohaterką jest tytułowa Carmen - uwodzicielska Cyganka, grana
w tym przedstawieniu przez Rinat Shaham. Izraelska śpiewaczka
dysponuje przepięknym mezzosopranem, którym doskonale umie
się posługiwać podczas kreowania swojej postaci, co szczególnie
w Carmen przyciągnęło moją uwagę. Bardzo podobała mi się
również Ewa Tracz grająca Micaelę. Jej ekspresja oraz sposób
śpiewania były tak przejmujące, że poruszyło to na pewno
niejedną osobę z widowni. Charakterystyczne jest, że wcale nie
musimy znać się na śpiewaniu czy znać obce języki, aby odczuwać
przyjemność ze słuchania ich śpiewu. A cała akcja jest tłumaczona
na język polski i wyświetlana powyżej sceny. Możemy dowiedzieć
się na jaki temat śpiewają wokaliści.
Głosy męskie: Leonardo Capalbo grającego Don Jose oraz
Mariusza Godlewskiego w roli Escamilli też były bardzo piękne
i przykuwające uwagę odbiorców, nawet tych młodszych, którzy
byli obecni Teatrze Wielkim.

W obecnych czasach, kiedy większość z nas zdecydowanie bardziej
zainteresowana jest mediami społecznościowymi i internetem,
niewiele osób, w szczególności osób młodych, chodzi z własnej
woli do teatru czy opery. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele
tracimy.

Niespodzianką dla każdego widza był udział małych chłopców
w spektaklu. Przyznajmy, że nie zawsze widuje się dziesięciolatków
śpiewających trudne partie operowe. Choć akurat w tym
warszawskiej operze zdarza się to często. Mali śpiewacy z chóru
Artos, pod batutą Danuty Chmurskiej, swoją energią, rezolutnością
i śpiewem robili duże wrażenie. Zostali też bardzo dobrze ocenieni
przez zawodowych recenzentów.

Ja często chodzę na spektakle, czasami nawet zdarza mi się
występować w na scenie, co powoduje, że jest to dla mnie jeszcze
ciekawa przygoda.

Jednak żaden spektakl nie odbyłby się bez reżysera. Andrzej Chyra
przyznał, że “trudno jest ujarzmić Carmen”, ponieważ opera jest
dobre znana i jest trudne ukazanie jej w oryginalnej inscenizacji.

Obecnie teatry starają się przyciągnąć młodą publiczność
organizując dla nich specjalne spektakle czy zwiedzanie kulis
i spotkania z ludźmi sztuki. Myślę, że tego typu zorganizowane
wyjście czy rozmowa na temat sztuk dramatycznych jest
naprawdę dobrym pomysłem na zbiórkę harcerską czy zuchową,
w czasie której można też zdobywać „artystyczne” sprawności.

Na duże uznanie zasługuje scenografia, przygotowana w dość
zagadkowy sposób, a zarazem mocno powiązana z akcją utworu.
Przykładami są: użycie projekcji filmowych oraz tak prostych
konstrukcji scenicznych, że trwają na deskach niezmiennie od
początku do końca opery. Jest to jeden z wielu przykładów,
gdzie scenografia zrobiona w ciekawy i nowoczesny sposób jest
dodatkowym ogromnym atutem przedstawienia.

Istotne znaczenie ma też zainteresowanie dzieci i młodzieży
teatrem czy wyreżyserowanie wspólnie przedstawienia, dzięki
czemu może uda się odkryć ukryte w nas talenty, a zadaniem
kadry harcerskiej jest między innymi “stwarzanie warunków do

wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego,
emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka” (jak napisano
w Statucie ZHP).

Bardzo polecam „Carmen” każdemu, kto lubi operę, ale też osobom,
które rzadko odwiedzają teatr. Dzięki wartkiej akcji na pewno nie
będziecie się nudzić!
No jak? Umawiacie się na spektakl operowy we wrześniu?
sam. Aleksandra Goworowska
przyboczna 295 WDH ‘Sulima”
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Rozmowa z hm. Jackiem Czajką,
redaktorem naczelnym „Praskiego
Świerszcza“, członkiem Sądu Harcerskiego
Chorągwi Stołecznej, członkiem Komisji
Rewizyjnej Hufca, szefem Zespołu
Historycznego.
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pod względem gramatycznym, czasami pisane na szybko, po
łebkach, bez zagłebiania się w temat. Poza tym oczywiście lubię
i cenię teksty Adama. Są one stonowane i solidne, a każdy wnosi
coś ciekawego i pouczającego dla czytelnika.
P.: Jak to jest być redaktorem „Praskiego Świerszcza”?
J.: Zacznę może od tego, jak zostałem redaktorem. Nie było
chętnych i mnie wrobili. Pięć lat temu na spotkaniu zespołu
historycznego hufca padło zdanie: „A może by tak reaktywować
Praskiego Świerszcza?”. Oczywiście każdy powiedział: „Tak tak, do
bardzo dobry pomysł“, ale jak przyszło do wybierania redaktora
naczelnego, to nie było już chętnych. Ktoś spytał: „A może ty?”.
Pomyślałem – trzeba podejmować wyzwania, no i podjąłem.
P.: Żałujesz?
J.: Nie, nie żałuję, bardzo fajna przygoda. Chociaż czasochłonna
– trzeba pisać do ludzi, aby przysyłali teksty, pilnować stałych
autorów, terminów, wysyłać artykuły do Adama, aby je zredagował,
poprawił, potem do Kacpra, aby połamał i złożył numer. Później
wysyłka do Bogdana, aby zawiesił na stronie hufca i porozsyłał
Biuletynem.
P.: Jak łamiecie numer?

Piotr: Prowadzisz kącik poezji w „Praskim Świerszczu“. Czy to
wynika z twoich zainteresowań?
Jacek: Kącik powstał, ponieważ lubię poezję. Czasami zdarza mi
się nawet napisać coś do szuflady. Za to moja żona jest poetką,
która wydała dziewięć książek i należy do Stowarzyszenia Autorów
Polskich. Tak więc, chcąc czy nie chcąc, jestem w pewnym sensie
skazany na obcowanie z poezją. Uczestniczę w wielu spotkaniach
poetyckich, często prowadzonych i organizowanych przez moją
żonę. Pomyślałem sobie, że dobrze by było, aby w naszej gazetce
harcerskiej był kawałek poezji.
P.: Jak dobierasz poetów do kącika?
J.: Na początku byli to harcerze poeci (np. Olga Małkowska) lub poeci,
którzy byli dawniej harcerzami. Potem zacząłem zamieszczać też
takich, których lubię i powszechnie znanych: Tuwima, Leśmiana,
Staffa, Gałczyńskiego, ale i tych mniej znanych. Czasami wiersze
dobieram okolicznościowo, na przykład w numerach o Olszync
Grochowskiej zamieszczam poezję patriotczną. Jestem też
otwarty na propozycje innych. Ostatnio zaproponowałeś Jacka
Kaczmarskiego z okazji 15. rocznicy jego śmierci.
P.: A kto jest twoim ulubionym poetą?
J.: Zdecydowanie Julian Tuwim.
P.: Klasycznie. Jesteś redaktorem „Praskiego Świerszcza”.
Powiedz więc, jako redaktor, jakie i czyje teksty najbardziej
lubisz?
J.: To nie jest tak, że jedne lubię bardziej od innych. Cieszę się
z każdego artykułu, który do nas wpływa. Bardzo lubię artykuły
Stanisława – ciche, spokojne, głównie metodyczne. Także lubię
buntownicze felietony Hebla, chociaż czasami mało dopracowane
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J.: Zawsze jest to zarwany wieczór. Siedzę przy telefonie i kontaktuję
się z Kacprem, który ma przed sobą numer. Mówię mu: „Słuchaj,
strona taka, ta linijka od góry, trzeba to zmienić, trzeba obrazek z tej
strony przenieść na tę stronę itp.”. Muszę dbać, aby ci, którzy mają
stałe strony, mieli je nadal, np. Hebel jest na stronie czwartej, Staś
i Adam – na piątej, kącik poezji jest zawsze na przedostatniej i tego
właśnie musimy dopilnować w czasie łamania.
P.: Ostatnio była bardzo zażarta dyskusja na łamach gazety
między druhem Adamem a druhem Krzysztofem. Czemu
pozwoliłeś, aby ta dyskusja powstała, kto miał rację? Czy, jak
mówią młodzi – kto kogo zmasakrował?
J.: Masakra to nieodpowiednie słowo. Co do pozwolenia, to przecież
nie mogłem wprowadzać cenzury i zabronić pisania instruktorom
w stopniu harcmistrza. Jedyne, co było i jest dla mnie istotne, to
aby ciosy nie były zadawane poniżej pasa. Co do powstania – jak
to nazwałeś – takiej dyskusji - to nie jest nic nowego – były już
takie wcześniej i uważam że to dobrze świadczy o naszym piśmie
- gazeta żyje. Ale kto ma rację? Uważam, że nigdy jedna strona
nie jest czarna a druga biała. Taka opinia jest dla mnie oczywiście
bezpieczna, ale również szczerą.
P.: Z moich obserwacji wynika, że niewielu ludzi w moim wieku
czyta „Praskiego Świerszcza”. Po pierwsze – co o tym myślisz,
po drugie – jak można ich zachęcić do czytania i czy to w ogóle
jest konieczne?
J.: Według mnie młodzi ludzie po prostu w ogóle odchodzą od
czytania. To taka bolączka XXI wieku, spowodowana rozwojem
techniki i elektroniki. Internet, telefony komórkowe, wszechobecne
media, powodują, że mamy coraz mniej czasu na czytanie, nie
tylko „Praskiego Świerszcza”. Mimo wszystko docierają do mnie
informacje, że nasza gazeta jest czytana dużo częściej niż kilka lat
temu. Również więcej osób pisze do „Świerszcza“, także młodych.
Jak zachęcić? Nie wiem. Może będziemy drukować papierowe
numery, ale na razie w hufcu mamy ważniejsze sprawy od promocji
„Praskiego Świerszcza“.
P.: Największa wada obecnego harcerstwa oraz największa
jego zaleta?
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J.: Największą wadą jest według mnie biurokracja w drużynach,
z resztą nie tylko tam. Kiedyś drużynowy zajmował się tylko
pracą z dziećmi i młodzieżą, dziś musi martwić się o papierologię,
o ekonomię drużyny, co tak naprawdę odciąga go od głównego
celu, jakim jest wychowania młodego człowieka. Natomiast
największą zaletą jest to, że w odróżnieniu od czasów PRL-u, kiedy
to do harcerstwa bardzo często zapisywano „automatycznie” całe
klasy uczniów - dzisiaj nikogo się nie zmusza, i należy tylko ten, kto
naprawdę chce.
P.: Pytanie na koniec – co sądzisz o Jacku Kaczmarskim jako
poecie?
J.: Po pierwsze z jego poezją zapoznałem się dopiero, gdy był już
powszechnie znanym bardem. Po drugie nie przepadałem za nim,
ponieważ jego twórczość była bardzo – tak uważałem – polityczna,
a polityka nigdy mnie nie interesowała. Jakiś czas później
poznałem pewną niewidomą gitarzystkę-poetkę – Kasię. Była i jest
jego wielką fanką. To dzięki niej poznałem jego wiele utworów.
Wtedy zacząłem go powoli lubić. Ostatnio, gdy zaproponowałeś
go do kącika poetyckiego, przysiadłem i przyjrzałem się jego
obfitej twórczość. Zafascynował mnie.
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Dobrze jest też, by te umiejętności wykorzystać. Zaczynając od
fotorelacji z wyjazdów poprzez tworzenie strony internetowej,
klipów promocyjnych czy działanie w hufcowym Zespole
Promocji i Informacji. Służba pozwala pokazać, jak te umiejętności
wykorzystać w praktyce, prawie zawodowo, oraz dodatkowo
motywuje poprzez realizację wyraźnych celi.
Co do Zespołu Promocji i Informacji, to tym bardziej zachęcam,
gdyż po drenażu, dokonanym przez Karola Gzyla tworzącego
promocję całego Związku Harcerstwa Polskiego z osobami
z dawnego hufcowego ZPI, nasza promocja straciła impet,
który nadała jej Efa, Piasek i Hardek (chociaż wtedy był to styl
buntowniczy, młodzieżowy, gdy za Karola, Michała Krassowskiego
i Polonisty bardziej stateczny i profesjonalny). W dodatku wraz
z moim odejściem zespół staje się jednoosobowy (chociaż będę
pomagał przy stronach, dopóki nie przejmą tego ludzie z większą
pasją i świeżymi pomysłami). Nie piszę tutaj tylko o młodzieży,
wśród kadry przecież też mogą być studenci dziennikarstwa,
marketingu, programiści, fotografowie i graficy, dla których
wypróbowanie swoich umiejętności dla harcerstwa może być
cennym doświadczeniem, wpisem do CV i portfolio.
pwd. Bogdan Ciechomski

P.: Dziekuję za rozmowę i życzę wytrwałości w redagowaniu
naszego hufcowego pisma.
Rozmawiał
ćwik Piotr Wieczorek

Jak dorosnę, zostanę
jutuberem
To już nie te czasy, gdy dzieci chciały zostawać strażakiem,
weterynarką, przodownikiem pracy, TIRem mordercą. Jak donoszą
media, dziś dzieci chciałyby być youtuberami, instagramerami
czy po prostu infuencerami (czyli ludźmi popularnymi, mającymi
wpływ na innych) jak letsplayerzy, blogerki modowe czy
recenzenci zabawek (w zeszłym roku na Youtubie najwięcej – 22
mln $ zarobił ośmiolatek parający się tą profesją). Wywołuje to jak
najbardziej słuszne obawy dorosłych co do niebezpieczeństwa,
utraty prywatności, kontaktu z niewłaściwymi osobami czy
ryzykiem związanym z podejmowaniem wyzwań dla like’ów
i serduszek, a dla 1%, któremu się uda – radzenie sobie z sławą,
szybkim przypływem dużych pieniędzy i utratą tego. Dlatego
potrzebna jest edukacja w tym zakresie, jak i odrywanie dzieci od
ekranów i pokazywanie im, ile jeszcze oferuje świat.
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O ile burza słoneczna nie zrobi globalnego blackoutu i nie cofnie
nas do XIX w., to nie jesteśmy w stanie całkowicie odciąć dzieci
i młodzież od wpływu infuencerów. Jeżeli wraz z rodzicami i szkołą
nauczyliśmy naszych wychowanków patrzeć krytycznie na Lorda
Kruszwila, patostreamerów, Jackassów czy mniej kulturalnych
letsplayerów, moglibyśmy wykorzystać media społecznościowe
do rozwijania zainteresowań i kreatywności. Już teraz w ramach
zadań przedzlotowych czy na grę zastępów są robione filmiki.
Może jeśli widzimy, że ktoś ma konkretnie zainteresowania, to
pokazać mu vlogerów i blogerów specjalistów, uświadomić,
że jakby chciał zaistnieć w sieci, to dobrze, by miał coś do
powiedzenia. Jeżeli widzimy, że ktoś lubi nagrywać i fotografować,
warto zachęcić do rozwijania warsztatu. Tak samo z bardziej
tradycyjnymi technikami, jak rysunek, grafika, pisanie.
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Ze zbiorów druha Jacka
Plakietki z akcji letnich
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Kącik Poezji
Danuta Zasada
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Monte Cassino
Wzgórze klasztorne z widokiem na
miasto
Wciąż nie pozwala spokojnie zasnąć
Tym co w okopach wtedy przyszło
być
Puste menażki i łyk deszczówki
Zimno i głód trudno przed tym się
ukryć
Śmierć zbiera żniwo. Gniew strach
i krzyk
A przecież Klasztor miał być azylem
Wielu cywilów przykrytych pyłem
Skarby z Klasztoru zdążył wywieźć
wróg
Klasztornych ruin miejsca
zdradzieckie
Wiatrem historii owiana przestrzeń
Jakże wiatr inny wtedy niż ten tu

Urodzona w Sosnowcu, wychowana na
Śląsku. W 2010 roku wyemigrowała do
Szwecji. Emigrację postrzega i definiuje
przez pryzmat strof. Jest autorką piosenek
prezentowanych
na
spektaklach
przez Teatr Polski Dzieci i Młodzieży
w Sztokholmie. Prezentuje swoje teksty przy
akompaniamencie gitary i własnej oprawy
muzycznej na wydarzeniach polonijnych
w Malmö, Göteborgu, Sztokholmie, Wilnie,
Brukseli i Rzymie, oraz na spotkaniach
literackich w Warszawie.
Od 2014 roku należy do Związku
Autorów i Kompozytorów Polskich
oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich
w Warszawie. Jest współautorką 12 Antologii
z poezją współczesną i założycielką
oraz prezesem Inkubatora Talentów
Polonii w Szwecji. Laureatką kilkunastu
Ogólnopolskich Konkursów literackich
w Polsce. Napisała 30 poetyckich piosenek,
z których 12 nagrała na CD pt. “Zachowaj
cząstkę mnie w przestrzeni “. W 2018 roku
wydała swój pierwszy tomik poetycki pt.”
Grypsy zza morza”. W 2019 - drugi tomik
“Z mocy dostrojeń”
Niegdyś w szeregach ZHP zdobyła kilka
sprawności
harcerskich
oraz
wielki
sentyment i uwielbienie dla plenerowych
obozów
i
wieczornych
ognisk
z gitarą. Przygoda z harcerstwem trwała
do końca szkoły podstawowej. Później była
Społecznym Instruktorem Młodzieżowym
na obozach z ramienia PCK.
Prezentowała swoje wiersze również
w naszej gazecie, w nr.51.
W maju minęła 75 rocznica Bitwy pod Monte
Casino, i z tej okazji prezentujemy w „Kąciku
Poezji” obiecane i dedykowane harcerzom
naszego hufca teksty (wiersz i piosenka).

Ref/ Monte Cassino
Zobacz dziewczyno
Zobacz chłopaku
Czerwone jest od maków
Monte Cassino
Lata przeminą
Na zawsze będzie
W szkatułach polskich serc /bis
Cztery tysiące czterysta grobów
Ciał danych ziemi - dusz danych
Bogu
Synowie Polski leżą w nich do dziś
Kwiaty wyrosły na krwawych śladach
Lato z nich barwny dywan układa
Wzgórze od łez i rosy w słońcu lśni
Monte Cassino – piekła przedsionek
Wróg zajął ścieżki szanse znikome
Zbyt wiele ofiar przyjął już ten stok
A jednak Anders podjął decyzje
Z wami Polacy – w bój za Ojczyznę !
Flaga na szczyt ! Stąd niebo już o krok ...
Ref/Monte Cassino...

Mamo
Ten list przeczytasz kiedyś
Jeśli tak zechce okoliczność
Bo gdybym jutra już nie przeżył
Ktoś Ci go poda .Patrzę w przyszłość...
Widzę Cię w tej sukience w kratkę
Jak się przechadzasz po ogrodzie
My tu od wczoraj mamy jatkę
Wielu zginęło. Tak jest co dzień
Ogrzewam myśli wizerunkiem
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Twego uśmiechu gdy mnie witasz
Tak bardzo chciałbym. A nie umiem
Usłyszeć że mnie o coś pytasz
A ja gazetę trzymam w dłoni
I stoi w niej że mamy wolność
Że żadne dziecko się nie boi
Pobiec na wzgórze drogą polną
Że kiedy pachną bzy najmocniej
Wieczory magię mają własną
Na mojej nodze bandaż moknie
Piszemy listy. Trudno zasnąć...
Tak sobie marzę.... Jeśli wrócę
List niepotrzebny. Sam Ci powiem
Tymczasem nie ma dokąd uciec
Od bólu i spuchniętych powiek
Ten list to moje z Tobą myśli
Jeśli je czytasz wybacz proszę
Chciałbym by oczy Twoje wyschły
Na sercu Twoje zdjęcie noszę
I pamięć jak biegałaś ze mną
Gdy dzieckiem byłem nazbyt żywym
Nie płacz bo jedno wiem na pewno
Wiem co to znaczy być szczęśliwym
Bezpiecznym. Sytym i wyspanym.
Pamiętam jeszcze to uczucie
Wszystko inaczej teraz Mamo
Chciałbym od tego w końcu uciec
Wróg nie pozwala nawet zasnąć
Słychać bez końca detonacje
Być może krwią spiszemy własną
Pod szczytem swe żołnierskie racje
Zatkniemy sztandar na ruinach
To będzie bój na śmierć i życie
Zmęczony jestem. Bandaż w krwi
mam
Pewnie ruszymy znów o świcie
Miej mnie w opiece modlitewnej
Tak bardzo chciałbym wrócić
Mamo!
Wybacz jeżeli tu polegnę
O Polskę walczę! O tę samą...
Która uczyła mnie jak kochać
Sady ścierniska i mgły nocne
Chciałbym powiedzieć Ci te słowa.
Zimno tu. Głodno. Bandaż moknie
Jutro się Mamo zacznie zaraz
Zbieramy luźny szyk na stoku
Monte Cassino mamy zamiast
Żon synów córek przy swym boku
Przedziwnie bliskie choć nie polskie.
Wiem że to brama do wolności.
Kończę list Mamo. Czas mi z wojskiem
Ty śpij. I dobry sen mi dośnij
Jeśli to czytasz nie płacz proszę
Na gwiazdy spójrz i wybierz jedną
I noś mnie w sercu jak ja noszę
Kiedyś spotkamy się ....
Na pewno.
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Ogłoszenia
Zaproszenie do Piszu
W maju tego roku, rozpoczął działalność ośrodek szkoleniowy Związku Strzeleckiego
„Strzelec” w Piszu. Uroczystego podpisania umowy dzierżawy dokonali Nadleśniczy
Nadleśnictwa w Piszu Pan Robert Trąbka i Szef Szkolenia Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Brygadier Robert Edelwajn.
Wydawałoby się, że powyższa informacja nie dotyczy harcerstwa. Otóż nie do końca,
ponieważ Pan Robert Edelwajn, który jest moim dobrym znajomym i przyjacielem
harcerzy, przesłał nam zaproszenie do korzystania z tego ośrodka. Oto co napisał:

Zachęcam do lokalizacji obozów harcerskich na terenie naszego ośrodka. Dla harcerzy
udostępniamy teren po kosztach, tak samo jak dla strzelców czyli prawie żadnych.
Mamy dzierżawę na czas nieokreślony, wiec kiedy byście tylko chcieli, nie ma sprawy.
Polecam się!
Ten ośrodek ZS „Strzelec” jest jako ośrodek szkolenia, wiec mogą być organizowane
różne atrakcje, takie jak: strzelanie na farbę , liny ze skarpy , tory przeszkód, może być
zorganizowany spływ kajakowy do naszego bunkra oddalonego o 15 km, a tam
np. grill itp.
Ośrodek jest wyposażony w toy-toje i prysznice.
Jeszcze raz zachęcam i serdecznie zapraszam.
Robert Edelwajn
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt ze mną.
hm. Jacek Czajka
(605-229-279, jacek.czajka@pragapoludnie.zhp.pl).
PS.
A może zorganizować tam końcówkę instruktorską , na przełomie sierpnia i września?
Co Wy na to?

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

Strona 16

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

