
Praski 
Świerszcz

Miesięcznik Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1 WDP

Nr 55 Wrzesień 2019
Rok VI

Nowy Kawaler  
Orderu Usmiechu

100 lat Druha Jerzego

Echa Jamboree Paradoxy i doskonałość



Strona 2

Praski Świerszcz Nr 55 Wrzesień 2019

Pocztówka z Jamboree, Kevin i ślub syna

Minęły wakacje i wypada coś o nich napisać. Dla mnie tegoroczne wakacje były mało harcerskie, tzn. nie odwiedziłem – 
nad czym ubolewam - żadnego obozu harcerskiego czy kolonii zuchowej. Co roku staram się choć przez krótki czas być 
z harcerzami lub zuchami. Najczęściej bywam w naszej hufcowej „Słonecznej Republice” w Ocyplu. Tym razem jednak się nie 
udało. Niestety, pomimo szczerych chęci, z powodu niezgrania terminu urlopu z terminami wizytacji nie mogłem również 
spełnić się jako członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej i pojechać na zaplanowane kontrole.

Mimo wszystko podczas tych wakacji miałem kilka wspaniałych chwil. Była to chociażby wizyta w Krzyżach u aktorów Teatru 
„Paradox” i wspólne z nimi zwiedzanie Muzeum Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie oraz odbyte miniwarsztaty na temat 
poezji.

Miałem również dwa krótkie wypady – pierwszy po ziemi świętokrzyskiej a drugi na Podlasiu, oba w towarzystwie żony 
i siostry oraz przyjaciółki rodziny - hm. Róży Karweckiej.

Wielką radość sprawiła mi pocztówka z USA z 24 Światowego Jamboree Skautowego. Pocztówka, którą przysłał mi Staś 
Matysiak wraz z całą naszą hufcową delegacją. Była  ona podziękowaniem dla mnie za wsparcie ich na portalu „zrzutka.pl”. 
Sprawiła, że poczułem się szczęśliwy i potrzebny. Bardzo Wam moi kochani dziękuje za pamięć. 

Również z tego samego Jamboree otrzymałem drogą elektroniczną wspaniałe zdjęcie (patrz str.3). Przysłał mi je mój kuzyn, 
Kevin Czajka  (nasi dziadkowie to bracia rodzeni). Kevin  jest campmasterem (odpowiednik harcmistrza) w organizacji skautów 
amerykańskich Boy Scouts of America (BSA). Na przysłanym  zdjęciu widać go na tle mapy Polski. Wskazuje palcem na 
Warszawę, a na jego mundurze dumnie przypięta jest biało-czerwona wstążka oraz podarowana przeze mnie pamiątkowa 
odznaka Chorągwi Stołecznej ZHP.

Na koniec muszę wspomnieć o ślubie i weselu mojego starszego syna Maćka z jego wybranką serca – Wioletą. To wspaniałe 
i niezapomniane przeżycia. Po raz pierwszy wczułem się w nową rolę - zostałem teściem. Przybyła mi  jeszcze jedna córka, 
ot i tyle, a może aż tyle.

hm. Jacek Czajka 
redaktor naczelny
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Echa Jamboree

24. Światowe Jamboree Skautowe odbyło  się w dniach od 22 lipca do 2 
sierpnia 2019 r. , na terenie The Summit Bechtel Family National Scout Re-
serve w Zachodniej Wirginii.

Podczas Jamboree reprezentacja polskich harcerzy, w liczbie 350 osób, 
w wieku od 13 do 16 lat, m.in. promowała polską żywność. Ważnym ele-
mentem międzynarodowych zlotów były namioty narodowe, w których 
uczestnicy mogli poznać inne kraje, ich kulturę, zwyczaje i kuchnię.

Delegacja naszego Hufca liczyła 10 osób na czele z namiestnikiem harcer-
skim, hm. Stanisławem Matysiakiem. Pierwszym przystankiem był nocleg 
w bazie Boys Scouts of America, gdzie nasi harcerze zostali ugoszczeni 
tradycyjnymi amerykańskimi  hamburgerami i hot-dogami.  Przez nas-
tępne trzy  dni zwiedzali Nowy Jork oraz inne okoliczne miejscowości.

Samo Jamboree zaskoczyło ogromem. W jednym miejscu zamieszkało 
ponad 45 tys. osób z ponad 160-ciu krajów całego świata. Przez dziesięć 
dni pobytu na Jamboree sąsiadami naszej reprezentacji  byli Amerykanie 
i Szwajcarzy, a tylko parę kroków dzieliło nas od Boliwii, Korei, Niemiec itd. 
Magia skautingu kipiała na każdym kroku. Wszędzie widać było młodych 
i uśmiechniętych ludzi,  szczęśliwych ze swojego pobytu na zlocie.

Organizatorzy, czyli trzy organizacje skautowe: Scouts Canada, Asociación 
de Scout de México i Boy Scouts of America,  postarali się pokazać na co 
ich stać (dosłownie i w przenośni), oddali do dyspozycji uczestników zlotu, 
swoją ogromną bazę skautową. Były tam strzelnice, skate park, zjazdy li-
nowe, spływy pontonowe i kajakowe, ścianki wspinaczkowe i inne atrakcje. 
W czasie ceremonii otwarcia 2,5 tys. dronów przemierzało nieboskłon dają 
piękny pokaz, o jakim nikomu się nawet nie śniło.

Nad polską reprezentacją udającą się na Jamboree , patronat honorowy 
objął  premier rządu Mateusz Morawiecki.

ćwik Marcin Czajka
przyboczny 288WDH „Włóczykije”

szef Zespołu Reprezentacyjnego Hufca

źródła:
- Wikipedia
 - Strona internetowa Hufca

Finał Przeglądu 2019

Wręczenie Orderu Uśmiechu
Naszej Pani Prof. Annie Dobrzańskiej

10 czerwca br., jak co roku, zuchy, harcerki, harcerze, instruktorzy 
z Namiestnictwa NS Hufca ZHP Warszawa Praga Południe oraz 
liczne grono przyjaciół zgromadzili się w Wawerskim Centrum 
Kultury na finale  XXXVI Przeglądu Działalności Artystycznej 
Środowisk NS pod hasłem ,,Z Przyjaciółmi można wiecej”. Po 
uroczystym powitaniu gości przez hm. Adama Sikonia na scenie 
pojawił się Pan Artur Chamski – aktor i piosenkarz związany 
z teatrem Buffo. Jego dynamiczne piosenki, znakomity kontakt 
z widownią i urok osobisty spowodowały, że publiczność  
doskonale się bawiła.

Głównym punktem naszego, harcerskiego spotkania  było 
uroczyste odznaczenie Orderem Uśmiechu Naszej Pani prof. dr 
hab. n. med. Anny Dobrzańskiej, która od 23 lat czynnie uczestniczy 
w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, a od 6 lat jej 
przewodniczy. Dekoracji Orderem Uśmiechu dokonał Kanclerz 
Kapituły, Pan Marek Michalak w asyście harcerek i harcerzy ze 
Szczepu 419 WDHiGZ NS. Uroczystość poprzedziła prezentacja 
dorobku zawodowego i społecznego Pani Profesor, przygotowana 
przez rzecznika Centrum Zdrowia Dziecka. Laudację nt. Pani 
prof. Anny Dobrzańskiej wygłosiły druhny Kasia z 419 WDHiGZ 
i Wiktoria z 255 WDH. Kanclerz Kapituły zapoznał wszystkich 
z historią odznaczenia, które liczy już 50 lat, a 40 lat jest dziecięcym 
odznaczeniem DZIECI ŚWIATA. Pani Anna Dobrzańska otrzymała 
Order o numerze 1030. Ceremonię dopełniło pasowanie czerwoną 
różą, na Kawalera Orderu Uśmiechu. Następnie Kawaler Orderu 
musiał wypić sok z cytryn, który do rytualnego kielicha wycisnęły 
harcerki. Po zakończeniu ceremonii nastąpiły pełne wdzięczności 
gratulacje. Złożyli je m.in. dyrektor CZD dr n. med. Marek Migdał 
oraz hm. Adam Sikoń, który wręczył 18 czerwonych róż – tyle ile 
jest środowisk w naszym  namiestnictwie.

Następnym punktem było wręczenie odznaczeń z okazji 35-lecia 
Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Hm. Aleksandra Klimczak, 
członek GK ZHP, odznaczyła brązowym krzyżem “Za Zasługi 
dla ZHP” phm. Tamarę Uliasz, zaś  hm Adam Sikoń odznaczył 
medalem Dr. Henryka Jordana  pwd. Joannę Legdowicz oraz 
srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Panią 
Ewę Warszawską, Dyrektorkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Nr.10 oraz Pana Jaroslawa Karcza Zastępcę Burmistrza Dzielnicy 
Warszawa Praga-Południe.
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Heblowanie

Quo Vadis ZHP?

Minęły wakacje, zaczął się kolejny rok harcerski. Odbyło się 
kolejne zgrupowanie hufca w naszej Stanicy Kaszubskiej. Muszę 
powiedzieć, że poziom obozów naszych środowisk z roku na rok 
jest coraz wyższy. Mamy generację instruktorów z rozbudzoną 
wyobraźnią, umiejących myśleć abstrakcyjnie, niebojących się 
realizować swoich wizji. To ogromnie cieszy, a dodatkowym 
pozytywnym symptomem jest fakt, że bardzo dobrze umieją 
oni „wkręcić” harcerzy w stworzoną przez siebie rzeczywistość. 
Obrzędowość obozów na tegorocznym zgrupowaniu była 
naprawdę na wysokim poziomie. Po raz pierwszy od dawna 
dało się zauważyć, że nasza kadra pojechała tam dla dzieci a nie 
dla siebie. To, że kadra jest coraz młodsza i stara się czerpać jak 
najlepsze wzorce dodatkowo je udoskonalając pokazuje, że 
jednak nie wychowaliśmy pokolenia niemyślących cyborgów. 
Porównując sobie obozy naszego hufca i hufca z pewnego 
nadmorskiego miasteczka, który w tym samym czasie obozował 
z nami w stanicy, stwierdzam, że jest naprawdę dobrze. 

Nasunęło mi się jednak kilka wniosków. Pierwszy taki, że lepiej 
robić dłuższe obozy, czyli takie jak w modelu przyjętym w naszym 
hufcu. Drugi taki, że lepiej zrobić trzydniową pionierkę, niż kazać 
harcerzom spać na kanadyjkach. Trzeci - że istnieje jednak kadra 
bardziej roszczeniowa od naszej. To takie trzy główne wnioski, 
które mi się nasunęły, gdy porównałem sobie akcje letnią obu 
hufców. 

W ciągu roku harcerskiego też dużo się u nas dzieje. Mamy sporo 
imprez hufcowych zarówno dla dzieci, jak i kadry, które są na 
coraz wyższym poziomie. Generalnie raczej staramy się ułatwiać 
sobie codzienną pracę. Idziemy w dobrym kierunku, czyli wniosek 
z tego taki, że w hufcu nie jest źle. 

Ale jesteśmy chyba jedyną organizacją, w której wolontariusze 
muszą płacić za podnoszenie kwalifikacji oraz udział w imprezach. 
Weźmy pod uwagę wydarzenia organizowane dla kadry czy to 
kształceniowe, czy programowe. Za wszystkie musimy płacić 
i to często niemałe pieniądze. A czy nie powinno być tak, że jeśli 
podnosimy swoje kompetencje, które później wykorzystamy 
w organizacji, to ona nam powinna zapewnić bezpłatną możliwość 
wzięcia udziału w takim wydarzeniu? Gdyby ktoś policzył, 
0ile rocznie płacimy za różne kursy, konferencje, zjazdy itp., to 
uzbierałaby się naprawdę „gruba” suma. Ktoś powie, że nie mam 
racji, bo przecież udział w tych wydarzeniach jest dobrowolny. To 
nie tak do końca, ponieważ nie podnosząc swoich kwalifikacji, nie 
możemy wychowywać młodzieży. Nie rozwijając się, będziemy 
na najniższym szczeblu harcerskiego łańcucha i wtedy nasze 
harcerstwo nie ma sensu. 

Myślałem kiedyś, jakie wsparcie dostaję jako komendant szczepu 
od naszych władz. O ile na szczeblu hufca nie wygląda to źle, to 
już im dalej, tym gorzej. Trochę się ostatnio poprawiło, ponieważ 
chorągiew przyznaje granty socjalne i programowe. Takie 
wsparcie bezpośrednie idzie naprawdę w dobrym kierunku i w tej 
kwestii robota naprawdę została wykonana na piątkę. Ogromny 
plus na pewno za utworzenie centralnego banku mundurów. 
Wiem, że pomysł się rozwija a dzieciaki chętnie z tej możliwości 
korzystają. Ale są obszary, gdzie tego wsparcia praktycznie nie 
ma. Pozyskiwanie kadry, wsparcie sprzętowe, wizerunek na 
zewnątrz, akcje zarobkowe to obszary, w których ciągle jest do 
zrobienia bardzo dużo a mam wrażenie, że szczepowi i drużynowi 
są pozostawieni w tych kwestiach sami sobie. Oczywiście w tych 
wszystkich obszarach wspierać może hufiec, jednak często ma on 
mniejsze możliwości niż chorągiew. Jeśli chodzi o Główną Kwaterę, 
to już w sumie kompletnie tego wsparcia nie czuję. Dlaczego nasze 
władze naczelne nie mogą spróbować dogadać się z agencją 
mienia wojskowego, żeby żołnierze oddawali nam sprzęt, którego 
już nie używają albo chociaż żeby sprzedawali nam go po 
kosztach? Dlaczego nie mogą spróbować nawiązać współpracy 
z podmiotami organizującymi duże eventy, żeby harcerze mogli 
organizować akcje zarobkowe? Czemu nie może być jakiejś jednej 
dużej imprezy dla kadry w ramach podziękowania, za którą nikt 
nie musi płacić? Dlaczego nie może być porządnie zrobionej 
i działającej ewidencji, która nie rozsypuje się tuż przed obozem?

Bardzo fajnie wyglądamy jako harcerze na naszych wielkich 
zlotach. Bardzo dobrze prezentujemy się przy okazji uroczystości 
państwowych. Ale czemu nie można zadbać o to, żeby przedstawić 
inne aspekty naszej działalności?? Nie ma nas ani w gazetach 
(sporadycznie), ani w TV ( jeszcze bardziej sporadycznie, więc 
ciężko zaistnieć nam w świadomości tej nieharcerskiej części 
społeczeństwa. Żyjemy w czasach, kiedy młodzież ma mnóstwo 
zajęć dodatkowych o wiele ciekawszych niż Harcerstwo. Jak mamy 
konkurować np. z robotyką, parkurem, piłką nożną czy teatrem? 
Powinniśmy dostać jakieś wsparcie z góry, żeby nasze harcerstwo 
było atrakcyjne na co dzień, a nie tylko na wielkich zlotach. 

Niczym odkrywczym nie jest różnorodność w harcerstwie, ona 
była jest i będzie. I to jest jedna z najpiękniejszych i najbardziej 
wyjątkowych cech naszej organizacji. Ta różnorodność występuje 
w wielu formach i na wielu płaszczyznach. Bardzo dużo udało się 
już zmienić na lepsze, dostosować do naszych czasów. Ale ciągle 
jeszcze są pola, które wymagają od nas nie tylko zaorania, ale też 
posiadania plonów.

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
komendant szczepu 160 WDHiGZ im. Marii Skłodowskiej-Curie

W podziękowaniu za  współpracę i wspieranie działalności naszych 
drużyn Nieprzetartego Szlaku, hm. Adam Sikoń odznaczył Urząd 
Dzielnicy Praga Południe Honorową Srebrną Odznaką Ruchu 
Przyjaciół Harcerstwa.

Kolejnym elementem spotkania było, podsumowanie 
tegorocznych konkursów Przeglądu. W tym roku wzięło udział 
588 zuchów, harcerek, harcerzy oraz kolegów i koleżanek 
niezrzeszonych w ZHP. Na uroczystości zostały rozdane  dyplomy 
i nagrody dla uczestników tegorocznego Przeglądu. W tej części 
programu zuchy i harcerze z 425 WDH i 255 WDH zaśpiewali 
piosenki, które prezentowali na Przeglądzie.

Finałowe spotkanie zakończył krótki recital fortepianowy Igora 
Stawiereja, wieloletniego uczestnika naszych przeglądów. 
Szczególne wyrazy podziękowania należą się Stołecznej Estradzie, 
która od 13 lat zapewnia nam udział ciekawych artystów oraz 
profesjonalne nagłośnienie.

Nagrody przekazane naszym podopiecznym  ufundowane zostały 
przez  instytucje i osoby prywatne, m.in. przez: Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wojewodę 
Mazowiecki, Urzędy Dzielnic Praga Południe i Wawer oraz osoby 
prywatne. Szczegóły na stronie hufcowej NS.

hm. Adam Sikoń
Namiestnik NS
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Świat okiem Kamienia,
czyli kilka słów 

namiestnika harcerskiego

Amerykański sen bez pointy

Po powrocie z wakacji ciąży na mnie pewna presja społeczna, by 
w swoim tekście opisać naszą przygodę na drugim końcu świata, 
jakim był światowy zlot skautów w USA. Było to spore przeżycie, 
jednak sytuacja ta jest podobna do tej, w której stoi wielu znanych 
komików – niby jest wesoło, ale gdzieś tam w tle czai się depresja. 
Moja mnie dopadła, gdy w sierpniu spotkałem się z braćmi, którzy 
prawie dwa miesiące przesiedzieli w Stężycy i przywieźli stamtąd 
więcej ciekawych historii niż ja z Jamboree. 

Myśl ta jest piękna i straszna zarazem. Piękne jest w niej to, że 
my młodzi ludzie dokładnie 30 lat od słynnego „4 czerwca 1989 
skończył się w Polsce komunizm” nie jesteśmy tak zafascynowani 
zachodem – kiedyś przywiezienie głupiego breloczka do kluczy 
z lotniska było czymś fenomenalnym, a dziś mam wrażenie, że 
w tych słynnych Stanach sprzedają to samo chińskie badziewie, co 
w Polsce. Oto jak daleko poszliśmy do przodu jako kraj. Smutnym 
aspektem historii jest jednak zlot, który programowo nie zachwycił 
nas, albo może nie spełnił naszych wygórowanych wymagań. 
Amerykański skauting jest inny od naszego. Na usta ciśnie się 
określenie miałki, ale poznaliśmy jedynie jego wierzchołek, 
a prawdopodobnie gdzieś głębiej czają się wielkie historie, tradycje, 
pełnienie służby, czego przez 10 dni zlotu nie dostrzeżemy, dlatego 
wstrzymam się od użycia słowa „gorszy”. Nie mniej wiele innych 
osób, mających porównanie z ubiegłymi Jamboree, twierdzą, 
że tegoroczne nie powala programowo. Powalało co innego, 
mianowicie amerykański rozmach, jak np. piętnastominutowy 
pokaz fajerwerków (największy, jaki w życiu widziałem) w Parku 
Narodowym, gdzie na własne oczy widzieliśmy niedźwiedzie. Cud, 
że jeszcze żyjemy. 

Nikt nie odbierze nam jednak tego, co zobaczyliśmy na 
własne oczy, a mianowicie 50 tysięcy skautów z całego świata 
Zjednoczonych pod jedną ideą. Czarni, biali, żółci grający razem 
w piłkę nożną, dzieciaki z każdego zakątka globu wymieniające 
się chustami i plakietkami, czy też wspólne dyskusje i rozmowy 
o naszych narodach – to wszystko tworzy niesamowitą magię 
braterstwa. Sto lat temu pewien starszy pan miał ciekawy pomysł 
i zabrał ze sobą 21 chłopaków na obóz na wyspie Brownsea. Dziś, 
po stu latach na zlot przyjechało 50 tys. osób, a to i tak 1/100 tego, 
co jest na świecie. Czary? Dziwy? A może to, czego nam trzeba?

Na zakończenie chciałbym zacytować pewnego instruktora 
z Krakowa, który zapytany przeze mnie o wrażenia odpowiedział: 
„Nie mój klimat. Dobrze jest być i zobaczyć, ale las to las”. 

Wasz namiestnik
Stanisław Matysiak

Być jak Karol

Zbliża się zjazd hufca. Będziemy uchwalać program (program 
rozwoju?), przegłosujemy kilka uchwał, wybierzemy władze. No 
właśnie. Czy wybierzemy? Piszę ten tekst przed zapowiadanym 
na początek września spotkaniem z kandydatami na komendanta 
hufca, nie wiem więc, kto zaprezentuje się jako potencjalny szef 
naszej wspólnoty na najbliższe cztery lata. Ale perspektywy są 
jakieś niejasne, „parcia na władzę” nie widać. Dlaczego? Zasadnicze 
powiązane ze sobą powody widzę trzy: 

- Po pierwsze – nie chcemy (nie umiemy?) postawić przed sobą 
ambitnych celów, których realizacja przyniosłaby nam satysfakcję, 
radość, chęć pójścia jeszcze dalej i jeszcze wyżej. Nie chcemy 
(nie umiemy?) być jak Karol, który kilka lat temu powiedział: - 
Zorganizujemy światowe Jamboree. – I przez lata z zapałem 
pracował, by tę wielką skautową imprezę można było w Polsce 
przeprowadzić. Nie udało się. Południowa Korea była silniejsza. Ale 
za rok odbędzie się Jamboree europejskie, Karol z ogromną ekipą 
je przygotowuje. I może za osiem, a może za dwanaście lat jednak 
my zaprosimy do Polski skautów ze wszystkich kontynentów? 

- Po drugie – nie chcemy brać na siebie kolejnych obowiązków. 
Bo nie da się doby przedłużyć, bo nie da się połączyć wszystkich 
życiowych ról tak, aby żadna z nich nie ucierpiała. Nie bez kozery 
w próbach instruktorskich jest o tym mowa…  To prawda, doby 
się nie przedłuży. Jednak każdy z nas powinien się zastanowić, jak 
pomóc naszej hufcowej wspólnocie. W czym jestem najlepszy? Bo 
może funkcja, którą pełnię, nie daje mi satysfakcji? Może pasjonuję 
się żeglarstwem i poprowadziłbym w hufcu klub, a mam być do 
końca życia kwatermistrzem szczepu, bo kiedyś tę rolę na siebie 
przyjąłem… A może chciałbym być skarbnikiem, a może członkiem 
komisji rewizyjnej? 

- Po trzecie – strasznie się nawzajem demotywujemy. Nie jesteśmy 
dla siebie mili, nie doceniamy pracy innych. Zwracamy się przy 
różnych okazjach do siebie tak, że chciałoby się powiedzieć: - 
Jak on (ona) tak mnie traktuje, to ja harcerstwo opuszczam. – Na 
szczęście mamy odrobinę rozsądku i z powodu różnych sytuacji 
demotywujących nie odchodzimy z harcerstwa. Ale są wśród nas 
instruktorzy, którzy na szczeblu hufca nie chcą pełnić istotnych 
funkcji. Po co bez sensu boksować się z kimś, kto co chwilę wbija ci 
szpilę, kto ci dokucza, kto zniechęca do pracy w organizacji? 

W efekcie mamy sytuację taką, jaką mamy. 

Ponieważ zostałem zdemotywowany (patrz „Po trzecie”), nie będę 
tu udzielał rad. Wnioski na przyszłość wyciągnijcie sami. A felieton 
pozostanie bez pointy. 

hm. Adam Czetwertyński
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Para-doxy 
i doskonałość

Druh Redaktor Naczelny przypomniał e-mailowo, że wakacje 
niebłaganie się skończyły, a „Praski Świerszcz” powinien 
zainaugurować nowy rok harcerski wraz z całym hufcem. 
Zrobiłem zatem, krótki rachunek sumienia z okresu HAL 
i  obserwacji poczynionych w trakcie odwiedzin w różnych 
harcerskich miejscach. Na pierwszy plan wysunęła się walka 
„postu z karnawałem” czyli reakcje „doskonałości” na „krytykę”. 
Swoim paskudnym zwyczajem sięgnę na wstępie do wątków 
autobiograficznych żeby zilustrować pewną ewolucję form 
podawczych wspomnianych już „doskonałości” i „krytyki”.

Dawno, dawno temu w czasach gdy kadra instruktorska miała 
w pamięci tezę hm. Andrzeja Banasika, iż na obozie dzień bez 
alarmu jest dniem straconym  rzeczy niepopularne komunikowało 
się delikwentom po uprzednim przygotowaniu ubraniu ich 
w mundur w trybie przyśpieszonym (3 min.) lub dodatkowo 
w plecak przygotowany do wyjazdu (5 min.). Jako, że nikt 
doskonały nie jest kilka razy doświadczyłem podobnego szczęścia.

Za pierwszym razem zmuszony byłem okolicznościami 
zewnętrznymi musiałem szybko załapać w namiocie coś 
lecącego w moja stronę. Jako, że obie dłonie miałem zajęte, 
jedną natychmiast opróżniłem z trzymanego w niej ogryzka 

po podwieczorkowym jabłku. Nie dość, że za siebie, to jeszcze 
przed namiot i pod nogi oboźnego, który z radością chwycił za 
gwizdek… Na alarm ciężki stawiłem się w 3 minuty, bo w czasie 
gdy ja zakładałem mundur, mój zastęp spakował mi plecak. Moja 
przewina była oczywista więc i słów nie padło zbyt wiele, może 
poza uwagą, iż szkoda, że za karne alarmy nie można udzielić 
pochwały, bo w normalnym trybie przybyłoby mojemu zastępowi 
punktów we współzawodnictwie. Jesienią objąłem drużynę 
i odtąd wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że jestem zagorzałym 
zwolennikiem porządku „ogólnoharcerskiego”.

Rok później jako instruktor służbowy w kuchni dość rygorystycznie 
przyjmowałem porządki od poprzedników. Wtedy utarty zwyczaj 
stanowił, że jak obóz nie przekazał służby w wyznaczonym czasie 
to pełnił ją kolejny dzień. Było wiadomo, że jak się przyjmie coś 
niedomytego, to trzeba będzie to pozmywać samemu. Czasami 
dochodziło więc do pewnych „przegięć”. Zazwyczaj były one 
korygowane przy przekazywaniu kolejnej służby, zwłaszcza 
gdy przyjmującym był obóz, który poprzednio ją zdawał. Tym 
razem jednak wmieszany został oboźny zgrupowania, który 
wparował do naszego obozu i odgwizdał co swoje. Zmierzenie 
się z rysą na własnej doskonałości nie było łatwe zwłaszcza, że 
granica była cienka i nieostra. Nakazane zadośćuczynienie dało 
natomiast do myślenia. Po całym wydarzeniu podszedł do mnie 
komendant obozu hm. Sylwester Jędrzejczak i zapytał czy oboźny 
zgrupowania miał rację. Kiedy potwierdziłem odpowiedział krótko 
– to nawet nie pytam o co poszło. 

Po latach mając już mocno zaawansowaną próbę harcmistrzowską 
prowadziłem z gronem przyjaciół chorągwiany kurs drużynowych. 
Dziś byśmy powiedzieli, że „długi majowy weekend” w Ocyplu. 
Przyjęta była m.in. zasada, że poranny apel prowadzi każdorazowo 
ktoś inny i również ktoś inny przyjmuje meldunek prowadzącego. 
Ot taka rozbudowana demokracja. Ostatni apel na zakończenie 
kursu odbywał się już po spakowaniu wszystkich plecaków 
i w strojach turystycznych – czekał nas ostatni posiłek, wyjazd do 
Gdyni i powrót pociągiem, na który nie było rezerwacji. Wtedy 
zdarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze okazało się, że jedna osoba nie 
pełniła jeszcze roli głównodowodzącego. Po drugie nawiedził nas 
komendant chorągwi. Były to zamierzchłe czasy, gdy regulamin 
dopuszczał kaskadowe składanie meldunków, więc przyjąłem 
raport od zastępowych i zameldowałem kurs „komendantce” 
z przekonaniem, że ona złoży meldunek komendantowi chorągwi. 
Tak się jednak nie stało i na zakończenie rozległ się gwizdek… Cały 
kurs wiedział, że komendant chorągwi nie ma racji co do wyboru 
„winnego” i obstawiał czy się stawię do raportu. Wojsko nauczyło 

Obóz harcmistrzów postawił na minimalizm (fot. hm. K. Rudziński)

Obóz drużynowych gotował zastępami (fot. hm. K. Rudziński)

Obóz drużynowych gotował zastępami (fot. hm. K. Rudziński)



Strona 7

Praski Świerszcz Nr 55 Wrzesień 2019

Strona 6

Praski Świerszcz Nr 55 Wrzesień 2019

mnie, że wykonania rozkazu się nie odmawia więc po mniej więcej 
godzinie spacerowaliśmy – ja w mundurze i z plecakiem oraz 
komendant chorągwi wymieniając uwagi odnośnie regulaminu 
musztry. Tym razem uznał moje racje.

Wracając do współczesności zauważam dość częste zjawisko 
obrażania się na uwagi krytyczne. Reakcje miewają różne nasilenie 
– od całkowitej „obrazy majestatu” typu: ja (my) tyle zrobiliśmy a i tak 
się czepiacie po foch: możesz sobie pogadać, ja i tak wiem lepiej. 
Najgorsze jest to, że zazwyczaj nie pojawia się refleksja dotycząca 
sposobu uniknięcia wskazanej wpadki ponownie. Przy czym mam 
na myśli wskazanie niedociągnięć w normalnej rozmowie. Strach 
pomyśleć co by się stało gdyby zabrzmiał gwizdek… Z drugiej 
strony pojawia się niejednokrotnie reakcja obronna w postaci 
„hejtowania” krytyków. Co oczywiście prowadzi do eskalacji 
emocji itd. A przecież to nie dostarczyciel złych wiadomości 
nawalił. Dlatego nieco otuchy wlała we mnie tegoroczna wizyta na 
zlocie kadry. W „Perkozie” obserwacji poczyniłem wiele – będę się 
nimi dzielił sukcesywnie. Na potrzeby tych rozważań poinformuję 
jedynie, że wszystkie obozy na zlocie były zakwaterowane 
w „dziesiątkach” i samodzielnie przygotowywały wszystkie 
posiłki. W niektórych obozach nawet na poziomie pojedynczych 
zastępów, które miały własne ogniska gospodarcze. Objawiły 
się na tych polach dwa zjawiska. Otóż znalazły się w gronie 
uczestników osoby, które nigdy w życiu nie rozstawiały „dziesiątki” 
i nie wiedziały jak to zrobić! Instruktorzy lub drużynowi! Po prostu 
dotychczas obozowali w bazach – w dniu przyjazdu namioty już 
stały. Zgroza! Byli też tacy, którzy nigdy w życiu nie gotowali na 
ognisku. Trafił się nawet taki cały zastęp – przy czym tu nikt nie 
umiał gotować w ogóle. Nie zarejestrowałem natomiast czy była 
osoba należąca do obu grup naraz. Pocieszające jest to, że opisani 
powyżej nie zareagowali negatywnie na odarcie z „doskonałości” 
i postanowili się nauczyć. Przynajmniej w czasie zlotu. Nie wiem 
jak wyglądają komentarze pozlotowe.  Niemniej jednak dziesiątki 
stały dość poprawnie i zostały zwinięte ostatniego dnia – taki 
bonus poznawczy. Podobnie wyglądała sprawa z gotowaniem. 
Nikt nikogo nie wyręczał i nikt też nie chodził głodny – czyli pomysł 
zadziałał. Jest też druga strona medalu – zaakceptowanie wiedzy 
o własnych słabościach zostało ze zrozumieniem potraktowane 
przez resztę uczestników i kadrę. O zdarzeniu się co prawda 
mówiło, ale nikt nikogo palcami nie wytykał czy w inny sposób nie 
piętnował. Może zatem i u nas spróbować?

hm. Krzysztof Rudziński
04.09.2019 r.

Obóz  Międzygórze 2019  -  
płynąc pod prąd w górach…

relacja instruktorska 

U źródeł górskiego potoku… 
Często w naszej pracy instruktorskiej podejmujemy  działania takie jak 
wszyscy inni w naszym Hufcu. Zazwyczaj to objawia się w uczestnictwie 
w tych samych imprezach czy wspólnym zgrupowania w czasie HAL. 
Oczywiście nie jest to złe, lecz po dłuższym czasie prowadzi do pewnej 
monotonii, która może mieć wpływ na pracę drużyny. Tak też się stało 
w naszej drużynie. Apogeum i pewnego rodzaju kryzysem był obóz 
w 2018 r., gdzie z Sulimy pojechały ledwo 3 osoby, w tym jedna wy-
jechała po kilku dniach.  Do tego podobóz dzieliliśmy z innymi środow-
iskami naszego Hufca tj. 211 i 297, ponieważ wszystkich było za mało, aby 
wystawić samodzielny obóz. Po tej akcji letniej, w gronie kadry druży-
ny zaczęliśmy się zastanawiać, co wywołało taką sytuację. W pierwszej 
kolejności przeprowadziliśmy mały wywiad z członkami naszej druż-
yny. W trakcie rozmów okazało się, że niska frekwencja na obozie była 
wynikiem kilku składowych. Po pierwsze, sytuacja była efektem tego, że 
ja jako drużynowy nie mogłem pojechać na obóz (nie zawsze można 
dostać urlop na czas obozu), zaś mój przyboczny postawił w tamte wak-
acje na swoją edukacje ( i bardzo dobrze, edukacja powinna zawsze iść 
krok przed harcerstwem i harcerskimi obowiązkami). Po drugie, w toku 
naszych analiz wyszło, że członkowie Sulimy po trzech latach obozów 
w lesie, mają ich zwyczajnie dość. Pojawiły się głosy, że są mało atrak-
cyjne, za długie i ogólnie mało ciekawe. Oczywiście ktoś mógłby rzecz, 
że to kwestia programu i kadry, która to planuje i realizuje. Owszem tak 
jest, lecz czasami nawet i najlepszy program nie przełamie monotonii 
związanej z kolejnym obozem w lesie. Mając na względzie naszych po-
dopiecznych, rozpoczęliśmy poszukiwania rozwiązania. Padł pomysł, aby 
zrobić coś innego, może obóz o innych charakterze, w innym miejscu 
itp. – padło na obóz wędrowny w górach. Przypadek sprawił, że naszym 
otoczeniu instruktorskim pojawiło się środowisko, które miało w planach 
obóz stacjonarny w górach. 

Pakowanie plecaka … 
W taki sposób udało nam się 
podjąć współpracę z Hufcem 
ZHP Warszawa Ursus – Włochy. 
Przeprowadziliśmy wstępne roz-
mowy, ustaliliśmy wstępne zasady 
współpracy naszej drużyny z tym 
Hufcem i zaczęliśmy przygot-
owania. Oczywiście wiązało się to 
z koniecznością przeprowadzenia 
szeregu rozmów w naszym Huf-
cu. Poczynając od Szczepu, gdzie 
usłyszeliśmy, że „wyprowadzamy 
drużynę z Hufca” (na marginesie 
obóz pojedynczej drużyny z in-
nym hufcem to wyprowadzanie, 
zaś wspólne zgrupowanie z innym 

Komenda Zlotu Kadry i zespół kontrolny CKR ZHP. W obu mieliśmy swoich 
przedstawicieli. (fot. hm. K. Rudziński)
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szczepem z innego Hufca jest ok – np. Zgrupowanie 295 i 69 w 2016 r. 
nad Sinową), przez przekonanie rodziców co do takiej formy wypoczyn-
ku (tu małe zaskoczenie, większość rodziców poparła taki pomysł bardzo 
entuzjastycznie!), a kończąc na sfinalizowaniu porozumienia między 
naszym Hufcem i Ursusem. Wszystko było czasochłonne, trudne i dało 
się wyczuć pewne opory oraz brak wiary w to, że taki obóz może się 
udać w drużynie wielopoziomowej, gdzie znaczna cześć drużyny to 
pion harcerski. Przygotowanie samego sprzętu i ściągnięcie go z Ocypla 
na obóz w Międzygórzu było wyzwaniem (ale się udało!). Było ciężko, 
w szczególności, że nie znaliśmy miejsca, do którego jedziemy, więc już 
sam ten fakt sprawiał problemy w pisaniu planu pracy drużyny i zrobieniu 
ewentualnego zapotrzebowania. 

Mapa wędrówki … 
Organizując obóz postawiliśmy sobie jeden cel – chcemy pokazać uroki 
turystyki górskiej. Pobocznymi założeniami obozu było to, że ma być 
pozytywnie i bez „spiny”, że coś jest mało harcerskie albo mało metod-
yczne. Dlaczego? Ponieważ celem było pokazanie, że wypoczynek letni 
nie musi odbywać się nad jeziorem i skupiać się wokół licznych gier ter-
enowych, wart czy codziennych apelów oraz być tak bardzo „harcerski”. 
Priorytetem programowym były wędrówki po górach, zaś pozostały pro-
gram był jedynie wypełniaczem w ten czas, kiedy to jesteśmy w obozie 
i zbieramy siły przed kolejną wędrówką. 

To co masz w plecaku na wędrówce … 
Wypełniacz czy nie, program musi być stymulujący i rozwijający. Nasz 
właśnie taki był. Skupiony wokół wędrówek. Wbrew pozorom przejście 
8 lub  16 km z plecakiem po górach ma aspekt wychowawczy, rozwi-
ja i bardzo stymuluje do dalszego działania. Zajęcia „wypełniacze” były 
skupione wokół rozwijania zdolności kreatywnego myślenia i umie-
jętności manualnych Dla przykładu, tworzenie swoich autorskich dzi-
enników wędrowca przy użyciu materiałów plastycznych, szycie stro-
jów obrzędowych, tworzenie modeli postaci z darów lasu czy kronika 
naszego obozu w postaci mapy naszych wędrówek. Bywały też takie ty-
powe dla wypoczynku leśnego np. kuchnia polowa, zwiady itp. Do tego 
wszystkiego, w ramach programu mieliśmy możliwość (bez przymusu) 
wzięcia udziału w imprezach całego zgrupowania tj. w Harcerskim 
Biegu Terenowym (bieg na stopnie), wspólnej Olimpiadzie czy wyjściu 
na kąpielisko nad sztucznym zalewem w Starej Morawie. Całość była 
wzbogacona wspólnym służbami kuchennymi oraz ogniskami ze śpi-
ewankami. I najważniejsze nasz podobóz był obrzędowy i nawiązywał 
do Władcy Pierścieni/Hobbita. Pozostałe podobozy bawiły się w Aveng-
ersów, Władcę Pierścieni czy japońskie miasto czy Fineasz i Ferb (kolonia 
zuchowa pod namiotami). 

Obozowisko … 
Nasze miejsce obozowe było bardzo nietypowe, co od samego począt-
ku budziło wątpliwości naszej kadry drużyny. Zgrupowanie zostało 
zaplanowane na Łąkach Myśliwskich otaczających Schronisko Stodoła. 
Jest to miejsce, do którego nie można dojechać autokarem. Dojazd au-
tokarem kończy się na parkingu turystycznym  Iglicznej, przy której jest 
sanktuarium Marii Śnieżnej. Z tego miejsca trzeba dotrzeć (razem ze 
wszystkimi pleckami) pieszo do schroniska, co zajmuje ok. 15-20 min. 
Schronisko  zostało zrobione na bazie starej stajni lub stodoły, które 
jest ogrzewane przy pomocy kominka, gdzie nieustanie płonie ogień. 
Wokół są pozostałości po starych zabudowaniach otaczających Stodołę. 
Zostały one przerobione na kuchnię oraz stołówkę. Zaplecze sanitarne 
stanowiły prysznice w samym schronisku oraz prysznice w kontener-
ach (podobne rozwiązania były zastosowane na Zlocie ZHP w Gdańsku). 
Same obozy zostały umiejscowione na Łąkach wokół  Stodoły. Każdy po-
dobóz był zorganizowany w typowy sposób tzn. dychy harcerskie. Z rac-
ji warunków obozowych, zrezygnowaliśmy z pełnej pionierki na rzecz 
kanadyjek. Jednocześnie zaznaczyć należy, że nie było żadnych przesz-
kód, aby zrobić pełną pionierkę, lecz ze względu na wiek członków naszej 
drużyny, zdecydowaliśmy się właśnie na takie rozwiązanie. Największym 
wyzwaniem i to każdego dnia były Łąki, ponieważ przypominają one 
strome pagórki. Problemem było ich nachylenie, co wiązało się z umie-
jętnym postawieniem i wypoziomowaniem namiotów. Trudnością samą 
w sobie było również to, że nasz konkretny podobóz stał na samej górze 
Łąk (z najlepszym widokiem na całe zgrupowanie i najbardziej płaskim 
ukształtowaniem terenu). Wniesienie całego sprzętu obozowego, na-
miotów czy programu było sporym wyzwaniem, z którym sobie porad-
ziliśmy. Ponadto chodzenie każdego dnia gór - dół, gdzie nasz obóz był 
umiejscowiony na górze, zaś infrastruktura obozowa poniżej naszego 
obozu, co było męczące (taki urok gór, że wszędzie pod górę). Przez cały 
obóz były pełnione służby kuchenne i porządkowe, co ułatwiało funkc-
jonowanie obozu. W ramach ciekawostki logistycznej, 2-3 razy w tygod-
niu dowożono nam zaopatrzenie aż z Wrocławia, dzięki temu mieliśmy 
zapewnione produkty najwyższej jakości, włącznie z żywnością dla we-
getarian i wegan. 

Kadra, czyli dobry pasterz… 
Jedną z rzeczy, która zrobiła dobre wrażenie na naszej drużyny, to kadra 
Hufca Ursus i sposób organizacji obozu. Całe zgrupowanie liczyło sobie 
ok. 80 os. (6 podobozów, 2 autokary). Kadry było dużo, lecz nie tak dużo 
jak na zgrupowaniach w naszym Hufcu. Obozy były od siebie oddalone 
nieznaczni i pozostawały w zasięgu wzroku. Dość banalnym rozwiąza-
niem, które świetnie sprawdziło się w praktyce zarządzania obozem, 
kadrą czy  w komunikacji między komendantami obozów, była łączność 
radiowa. Dość prozaiczna rzecz, ale posiadanie jednego radiotelefonu 
w podobozie oszczędzało licznych wędrówek do innych podobozów 
czy zgrupowania. Jednocześnie zapewniało to bardzo skuteczną komu-
nikacje między kadrą np. dogadanie miejsca ogniskowego. 

To co robiło wrażenie wśród kadry obozowej, to poczucie głębokiej od-
powiedzialności za podopiecznych i ich wychowanie, a także dbanie 
o komfort każdego uczestnika. Za przykład można podać sytuację, 
kiedy to wszystkim na obozie doskwierała fala upałów trwająca kilka dni. 
Brak dostępu do jakiegokolwiek jeziora czy można dawał o sobie znać. 
Rozwiązanie na to znalazł Komendant naszego zgrupowania, który 
zarządził dla całego zgrupowania wyjazd autokarem na kąpielisko do 
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Starej Morawy. Prosta rzecz, a cieszy i to bardzo. Dzięki temu mieliśmy 
zapewnione leniwe popołudnie nad kąpieliskiem. Dla naszych podopiec-
znych było to atrakcyjne, mogli się schłodzić, zaś z perspektywy kad-
ry – przestaliśmy się obawiać, że komuś fala upałów może zaszkodzić. 
Piszę o tym , aby pokazać, że jako drużynowi byliśmy dopieszczani przez 
komendę zgrupowania. To komenda była dla nas, nie my dla komendy. 
To samo tyczyło się jakichkolwiek problemów wychowawczych, zdrow-
otnych lub innych. Zawsze był ktoś starszy i bardziej doświadczony, kto 
służył nam pomocą lub radą. Wynikało to z faktu, że komenda składa się 
ze starszych, doświadczonych instruktorów z wieloletnią praktyką in-
struktorską. 

Jak już wspomniałem, na podziw zasługują postawy instruktorskiej kad-
ry wychowawczej. Większość z nich to młodzi ludzie w wieku studenck-
im lub po studiach (cześć z nich bez pwd. lub właśnie z przyznanym 
pwd.) Pomimo braku wysokich stopni instruktorskich reprezentowali oni 
ze są dużą troskę o swoich podopiecznych, zaś wszelkie poważniejsze 
decyzje wychowawcze były podejmowane po wielu namysłach, czasami 
nawet konsultacjach z innymi komendantami lub komendą zgrupowan-
ia. Było widać bardzo duże zaangażowanie w to co robią. Ludzie z misją. 
Najlepsze w tym wszystkim było to, że nikt nie starał się udowodnić, że 
jest lepszy, ważniejszy lub mądrzejszy. Każdy był traktowany tak samo, 
niezależnie od posiadanego stopnia, z należytym szacunkiem.  Wszystko 
działo się na zasadzie wymiany zdań, doświadczeń, bez narzucania cze-
gokolwiek komukolwiek (idealny przykład zasady wzajemności oddziały-
wań w pracy instruktorskiej). 

Bagaż doświadczeń…
Jak wspomniałem, obóz budził nasze duże wątpliwości i jako kadra 
byliśmy ciekawi, co on nam przyniesie, szczególnie pod względem wy-
chowawczym. Przyniósł wiele i to bardzo. 

Przede wszystkim dużym plusem było to, że nasza drużyna pojechała 
w dużym składzie (16 osób, w tym córka byłego instruktora naszego 
szczepu oraz jedna osoba całkowicie niezwiązana z harcerstwem). Sama 
frekwencja uczestników była dużym sukcesem w porównaniu z dotych-
czasowymi obozami. Dzięki temu mogliśmy z harcerzami przepracow-
ać rzeczy, które nam nie wyszły w ciągu roku. Zintegrowaliśmy znaczną 
cześć Sulimy, co pozwoliło nam stworzyć silny trzon drużyny na naj-
bliższy rok i następne lata. 

Dużym zaskoczeniem było to, że członkowie drużyny, którzy dotychczas 
mieli mało wspólnego ze sobą, nagle zaczęli mieć między sobą bardzo 
dobry kontakt. Pomagali sobie wzajemnie, wspierali się w trudnych 
chwilach  na szlaku, zamieniali się plecakami, aby odciążyć kolegę czy 
koleżankę. Nadmienić również trzeba, że harcerze nauczyli się pracy 
w systemie małych grup. Funkcjonowali w zastępach i to prawie w tych 
samych, w jakich działają w ciągu roku. 

Nasz obóz pokazał inną kwestię wychowawczą. Otóż najmłodszy ucz-
estnik naszego obozu dopiero skończył III klasę szkoły podstawowej. Był 
najdrobniejszym i najmniejszym  chłopakiem w całym naszym podobo-
zie. Jak się potem okazało bardzo dobrze dogadywał się ze starszymi 

kolegami z 7-8 klasy, z który dowcipkował, wygłupiał się czy zwyczajnie 
z nimi spędzał czas tak samo jakby spędzał ze swoimi rówieśnikami. 
Między nimi ewidentnie było widać poczucie braterstwa i wzajemnego 
wsparcia. Najlepszym w tym jest fakt, że to właśnie uczestnictwo w obo-
zie tego konkretnego najmłodszego harcerza, budziło mój niepokój. Jak 
się okazało całkowicie niepotrzebnie, tym bardziej, że na górskich szlak-
ach często sprawował się lepiej od swoich starszych kolegów i koleżanek. 

Z mojej perspektywy, jako drużynowego, dowiedziałem się ile znaczy 
obecność drużynowego na obozie i jak ważne to jest dla naszych harcer-
zy. Dotychczas nie mogłem być na obozach ze swoją drużyną, ponieważ 
blokowały mnie kwestię związane z urlopem. Z drużyną jeździli przy-
boczni. Dopiero na tym obozie mogłem pojawić się osobiście. Obóz 
dał możliwość przepracowania pewnych problemów wychowawczych 
i emocjonalnych u  naszych podopiecznych. Mogłem ich lepiej poznać, 
bo dopiero tu zaczęli się przede mną otwierać ze swoimi problemami. 
Przy okazji dowiedziałem się, że „najlepszym” środkiem wychowawczym 
stosowanym przez naszą kadrę hufca to alarm ciężki, zamiast zwyklej 
rozmowy z trudnym dzieckiem (trochę przykre, trochę straszne). 

Czy było warto inaczej …? 
Reasumując całą długo opowieść o obozie, czy było warto iść pod prąd, 
jechać na obóz inny niż wszystkie, z zupełnie innym Hufcem? Tak! Dzięki 
temu drużyna miała zapewniony zupełnie inny, lecz atrakcyjny program. 
Wszyscy mogliśmy się przekonać, że obóz harcerski nie musi być koniec-
znie w lesie. Mało tego sam obóz, dał informacje naszym podopiecznym, 
że potrafimy robić fajne rzeczy. Każdy z uczestników wrócił bardzo usat-
ysfakcjonowany z obozu, choć obóz do łatwych nie należał. My jako kad-
ra zyskaliśmy zupełnie inne spojrzenie na pracę instruktorską i mogliśmy 
się przekonać, że inny styl pracy instruktorskiej nie musi być gorszy od 
naszego. Poza tym górskie wędrówki były niesamowitą szkołą charak-
terów dla naszych harcerzy. Patrząc na wszystko z perspektywy czasu, 
uważam, że było warto iść pod prąd i „wyprowadzić drużynę z Hufca”. 
Dzięki temu  zyskaliśmy niesamowite efekty wychowawcze, nasi po-
dopieczni dojrzeli, zaś my jako kadra drużyny przekonaliśmy się, że pon-
ad wszystko należy stawiać na drużynę i jej potrzeby. 

pwd. Wojciech Kowalówka HO
drużynowy 295 WDH Sulima

członek komisji rewizyjnej hufca
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Literki druha Adama

Opcja „0” (literki nr 5)

Dh Mulin niechętnie sięga do tekstów zawieszanych w internecie. 
Tyle tam wiadomości, tyle informacji. Plotki, memy, newsy 
prawdziwe i nieprawdziwe, newsy o neutralnej treści i newsy 
trujące mózg mową nienawiści. Wierzyć w to, co tam w tym 
internecie napisane? Nie wierzyć? Jak żyć?

No tak, dziś nikomu wierzyć nie można. To taki dzień, że gdy Mój 
Ulubiony Instruktor zaczynał pić swą ulubioną filiżankę kawy, 
zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem Złe Moce Dzisiejszego 
Dnia nie zamieniły tej kawy w herbatę. Szaleństwo pierwszego 
kwietnia..

Pomimo to postanowił jednak sięgnąć, a właściwie zobaczyć, co 
jego Ulubiony Redaktor wymyślił tego dnia i zawiesił w internecie. 
Zobaczył i zamarł z zachwytu. Nie zachwycił się komentarzami 
pod żartem Ulubionego Redaktora, bo były one mało dowcipne. 
Zupełnie nieżartobliwe. Jakby niektórzy instruktorzy połknęli kij 
i na baczność zaczęli się zastanawiać omawiając jakieś nieistotne 
szczegóły z otoczki owego Redaktorskiego żartu. A idea, myśl była 
prosta: Rada Naczelna likwiduje swoje i swoich poprzedników 
uchwały, doprowadzając w dopuszczalnym przez radę zakresie 
do realizacji uchwały zjazdu ZHP o opcji „0”. Uff! Jakiż to piękny 
i mądry żart, pomyślał dh Mulin pijąc kawę, która już nie udawała 
herbaty i zaczęła mu smakować (tfu, tfu) jak czekolada.

- O jejku, jejku – jęknął. Hufce nie będą wiedziały, kiedy mają się 
u nich odbyć zjazdy i komendanci będą teraz kierować swymi 
komendami do końca świata, a nawet jeden dzień dłużej. Pomyślał 
chwilę i zmienił zdanie – wszak zjazdy hufców, co mamy zapisane 
w statucie, odbywają się co cztery lata. To może coś tu w tymże 
statucie zamieszać i niech hufiec decyduje, kiedy ma mieć swój 
zjazd?

A co z ulubioną druha Mulina Indywidualną (dużymi literami) 
Ścieżką Rozwoju? Czy już teraz instruktorzy nie będą się rozwijać? 
Oj, straszne. Tylko Mój Ulubiony Instruktor nie zna ani jednego 
instruktora, który taką ścieżkę sobie opracował. Czyli ścieżka jest, 
a jakby jej nie było. To może dobrze, że jej nie będzie. A co z równie 
ulubionym Kodeksem Instruktorskim?

Dh Mulin postanowił jednak zgłębić ten temat głębiej, bardzo 
głęboko. Popatrzył na ostatnie uchwały, te, które jego Ulubiony 
Redaktor jednym zapisem własnego komputera dowcipnie 
zlikwidował. Na przykład tę w sprawie strategii do roku 2025. Zjazd 
ochoczo strategię zaakceptował i od roku jest z nią kłopot. Teraz 
mamy mechanizm wdrażania i plan taktyczny realizacji. Piękne 
załączniki do uchwały. A gdyby tak (dh Mulin aż się zląkł własnej 

myśli) wyrzucić tę strategię do kosza i rozwijać się bez niej? Czy 
hufcom i chorągwiom nie zależy na wszechstronnym rozwoju? 
Zależy. To może bez tych wskaźników byłoby łatwiej?

A co teraz zrobimy z uchwałą dotyczącą tych, którzy wracają do 
naszej ulubionej organizacji? Taką styczniową? Oj, kłopot. Może 
wykorzystać wprost zapis z Systemu Stopni Instruktorskich? Bez 
dodatkowych interpretacji? Da się? Nie da. A wszystko przez tych, 
którzy nie płacą składek członkowskich. No i jak tu stosować opcję 
(jak „O”) zero (jak „0”)?

- Ale, ale… - to buzowanie myśli bardzo męczyło dr. Mulina – 
uchwała w sprawie opcji „0” nie dotyczy nowej biurokracji naszej 
pięknej organizacji. Dotyczy przeszłości. A nowa biurokracja, nowe 
wytyczne, przepisy, regulaminy wymagałyby nowej uchwały. 
Nowego papieru, nowej dyskusji. Miało być prościej, a jest coraz 
trudniej. Ciekaw jestem, pomyślał Mój Ulubiony Instruktor, co 
wymyśli zespół pracujący przy modyfikacji wymagań na stopnie 
harcerskie. Czy też będą wskaźniki? Procenty? Nowatorskie 
rozwiązania? A może jednak coś (jak to miało być w opcji „0”) 
będzie uproszczone?

Dh Mulin sięgnął po swój ulubiony napój, który znów smakował 
jak ulubiony napój. Uprościć działanie na każdym ze szczebli jego 
organizacji. Jak to by było pięknie. Czy dałoby się żyć bez Kodeksu 
Instruktorskiego lub Indywidualnej Ścieżki rozwoju? Bez strategii 
i skomplikowanych sposobów jej realizacji? Czy dałoby się żyć? 
Dh Mulin ciężko westchnął, zamknął oczy i zagłębił się głęboko 
w swych przepastnych myślach. Bez (…cenzura wewnętrzna) 
nie razbierjosz, jak mówią nasi sąsiedzi ze Wschodu. Po chwili 
w pokoju dh. Mulina usłyszeć można było lekkie pochrapywanie.

K…, k…, konsultacje (literki nr 6)

Mój Ulubiony Instruktor podjął wielkopomną decyzję. Wyjdzie 
z domu i wypije kawę w kawiarni. Teraz kawiarnie są pełne pięknych 
starych kanap i foteli. Dlaczego nie wykorzystać możliwości, 
jakie daje mu dzisiejsze miasto? Czy fotel ma być tylko fotelem 
domowym? Ubrał się więc cieplutko, założył czapeczkę (bo kto wie, 
czy jakieś wiatr nie zawieje znienacka?) i powędrował w świat. Sam 
tego nie wymyślił, do pójścia do kawiarni został zmobilizowany.

Zaprosiła go druhna Wysokiego Szczebla, która miała do dh. Mulina 
jakąś prośbę. Co prawda realizacja jakichś próśb nie jest ulubioną 
czynnością dh. Mulina, ale czego się nie robi dla niektórych druhen. 
Pomińmy drogę do kawiarni, pomińmy myśli i pomysły druha M., 
jakie tradycyjnie mu się kłębiły i nieco z mózgu parowały. Niech 
już wejdzie do kawiarni, niech uśmiechnie się radośnie, następnie 
niech zobaczy uśmiech na ustach (i w oczach) druhny WS. No 
i oczywiście niech jeszcze zamówi kawę.

- Nie wiem, czy wiesz, ale szykujemy w Związku nieprawdopodobne 
zmiany, wprost rewolucyjne – zaczęła druhna i znów się 
uśmiechnęła. - Wyobraź sobie, naszych dwudziestu sześciu 
wspaniałych instruktorów przez ostatnie pół roku pracowało 
i wreszcie przedstawiło nam projekt nowatorskiego dokumentu. To 
“Wsparcie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa 
Polskiego” – oczy druhny zabłysły jak dwie gwiazdki. – Wyobrażasz 
sobie, to nowe wsparcie zastąpi dotychczasowe, jakim były „Zasady 
wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP”. 
Ta nowa instrukcja nie będzie zawierała rozdziału poświęconego 
Odznakom Kadry Programowej!!! – Entuzjazm druhny WS 
dosięgnął zenitu, a właściwie kawiarnianego sufitu i o mało go nie 
przebił.
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- I wyobraź sobie, że to nie koniec naszych sukcesów. Konsultujemy 
też regulaminy mian kadry wspierającej. Rozumiesz? Te miana 
określają stopień kompetencji kadry w zakresie zagadnień 
wspierających działanie wychowawcze organizacji, takich jak 
np. promocja, finanse, zarządzanie majątkiem. Są stopniowalne 
i mogą być ścieżką rozwoju zarówno kadry wspierającej, jak 
i wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. 
Miana oparte są o Mapę Kompetencji. To nowe narzędzie, dzięki 
niemu nasza kadra wspierająca będzie już wiedziała, czy jest 
kompetentna, czy nie.

Druhna o mało się nie zachłysnęła z zachwytu nad sprawnie 
płynącym z jej ust potokiem słów. A oczy druhny błyszczały 
już nie jak dwie gwiazdy, lecz dwa słoneczka. – I to nie koniec! 
– prawie wykrzyknęła druhna Wysokiego Szczebla, aż dwóch 
przytulonych do siebie chłopaków odsunęło się od siebie. 
– Mamy jeszcze propozycje zmian w Mapie Kompetencji. 
Pamiętasz, Mapa jest narzędziem tworzonym przez specjalistów, 
wspierającym indywidualny rozwój kadry w zakresie kompetencji 
specjalistycznych, mających na celu wsparcie procesu 
wychowania prowadzonego w gromadach i drużynach. Kolejne 
poziomy rozwoju według Mapy Kompetencji oznaczają coraz 
wyższy poziom wiedzy i umiejętności z danej dziedziny!!! 
Rozumiesz, jakie to wspaniałe?

- Mulinku, mój drogi – druhna już była znacznie spokojniejsza. 
– Przeczytasz? Zrecenzujesz? Ocenisz? To kluczowe dla nas 
dokumenty, najistotniejsze, najważniejsze… Chcemy, aby były 
one doskonałe…

Dh Mulin spojrzał na swój kubek z kawą i zobaczył w nim dno. 
To smutne. To dno. Mulin spojrzał w oczy druhny Wysokiego 
Szczebla i skinął głową.

hm. Adam Czetwertyński

roku w Gdańsku. Całość zdobytych informacji podsumowały 
konferencje dotyczące różnych tematów powiązanych 
z prowadzaniem jednostki czy problemów, z jakimi mogą 
spotkać się instruktorzy w swojej codziennej działalności. Zajęcia 
programowe to jednak nie wszystko, z czego mogli skorzystać 
uczestnicy VI Zlotu Kadry i samego obozu drużynowych. 

Przez pięć sierpniowych dni mieliśmy wiele możliwości na 
wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń w prowadzeniu 
jednostek czy zyskanie inspiracji i „zastrzyku energii” do działania 
w zbliżającym się roku harcerskim. Sprzyjały temu takie aktywności, 
jak wspólne budowanie pionierki czy gotowanie w warunkach 
polowych oraz niemała ilość czasu wolnego między zajęciami. 
Wszystko to zostało zaplanowane tak, aby każdy uczestnik bez 
problemu według własnych potrzeb mógł znaleźć czas na rozmaite 
rozmowy czy wspólne śpiewanki z pozostałymi obozowiczami.

Niewątpliwą wartością tego zlotu (i prawdopodobnie innych 
tego typu wydarzeń) okazała się możliwość poznania harcerzy 
działających w jednostkach w naprawdę różnych stronach Polski 
i zobaczenia, jak to, co nam doskonale znane, może funkcjonować 
zupełnie inaczej, choć realizujemy te same założenia i cele. Co 
więcej - organizatorzy rezygnując z większości współczesnych 
udogodnień dołożyli starań, aby obóz pozostał w jak najbardziej 
puszczańskim duchu. Co pozwoliło odpocząć, ale i przede 
wszystkim zrozumieć, dlaczego powracanie do pierwotnych 
założeń skautingu jest możliwe i potrzebne również dzisiaj.

Dh. Dominika Pituła
Drużynowa 160 WGZ „Leprikony”

Szczep 160 WDHiGZ im. Marii Skłodowskiej - Curie

Obóz w  Perkozie

W dniach 14-18 sierpnia w ośrodku „Perkoz” odbył się VI Zlot 
Kadry Związku Harcerstwa Polskiego. W ramach zlotu kadra ZHP 
mogła uczestniczyć w kilku jego formach. Jedną z nich był obóz 
drużynowych - to właśnie w nim wzięłam udział. 

Przygotowany na tę 
okazję program bazował 
na wartościach, takich jak 
samodoskonalenie, służba 
czy braterstwo. Podczas zajęć 
przedstawione zostały do 
konsultacji propozycje zmian 
w systemie instrumentów 
metodycznych, jakie 
przygotowuje zespół 
Kwatery Głównej. Drużynowi 
uczestniczyli również w służbie 
na rzecz Lasów Państwowych. 
Mieli oni także okazję 
dowiedzieć się, jak wyglądają 
przygotowania do European 
Jamboree 2020, czyli co czeka 
nas wszystkich w przyszłym 
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Wywiad
z  Alicja Strzelczyk i Urszulą Piechocką - 

uczestniczkami 24 Światowego Jamboree 
Skautowego w Wirginii Zachodniej

Jak minęła Ci podróż do Stanów?

[Alicja Strzelczyk 420]: Podróż do USA minęła mi bardzo 
szybko. Pomimo 7 godzin spędzonych na pokładzie samolotu 
nie czułam się zmęczona, lecz podekscytowana. Po przylocie 
zwiedzaliśmy przez 3 dni Nowy Jork oraz jego okolice. Miasto, 
pomimo zwiedzania w upalnej pogodzie, zrobiło na mnie 
ogromne wrażenie. Po zakończeniu zwiedzania amerykańskich 
ulic, wyruszyliśmy w 12- godzinną podróż na miejsce zlotu. Mimo, 
że wydaje się to strasznie męczące, wspominam drogę bardzo 
przyjemnie. Harcerze z Polski rozmawiali ze sobą i odsypiali 
różnicę czasu.

[Urszula Piechocka 211]: Podróż do Stanów była dopiero moją 
drugą podróżą za granicę i przy okazji pierwszą samolotem, co za 
tym idzie, było to ogromne przeżycie. Lot był długi, lecz bardzo 
przyjemny. Na szczęście wszystkie procedury na lotniskach, 
w tym procedura wizowa, przebiegły sprawnie, o co najbardziej 
się martwiłam. Podróż mogę zaliczyć do bardzo udanych. 

Opisz swoje przeżycia ze zwiedzania Nowego Jorku.

[AS]: Nowy Jork wywarł na mnie ogromne wrażenie. Drapacze 
chmur kontrastowały z wysokimi drzewami. Central Park był 
przepełniony pięknem natury i sympatycznymi Amerykanami. 
Ludzie odpoczywali przy odgłosach ptaków i szumie drzew (a to 
wszystko w samym centrum miasta). Każdy napotkany przez 
nasz patrol człowiek przyjmował nas z uśmiechem na twarzy. 
Mogliśmy polepszać swoje umiejętności językowe i obserwować 
niesamowitą różnorodność kulturową.

[UP]: Nowy Jork – miasto oglądane w filmach, na zdjęciach, to było 
niesamowite, że mogłam się tam znaleźć i zobaczyć to wszystko 
na własne oczy. Miasto ma swój niepowtarzalny klimat, nie wiem, 
czy mogłabym tam mieszkać całe życie, ale bardzo chętnie jeszcze 
tam wrócę. Niestety na zwiedzanie mieliśmy stosunkowo niewiele 
czasu, lecz wykorzystaliśmy go na max-a. 

Jak wyglądał teren zlotu?

[AP]: Teren zlotu wyglądał jak ogromne pole namiotowe 
w połączeniu z lasem. Było to bardzo charakterystyczne, ponieważ 
obcowaliśmy z naturą, a równocześnie mijaliśmy codziennie 
tysiące skautów oraz ich namioty.

[UP]: Teren Jamboree był ogromny, wyglądał i funkcjonował 
jak osobne małe miasto. Mogliśmy znaleźć tam wszystko: sklepy 
z żywnością i pamiątkami, szpital, ogromną scenę i oczywiście 
mnóstwo atrakcji. Na terenie zlotu znajdowało się sześć „dzielnic 
mieszkaniowych” – subcampów, oznaczonych kolejnymi literami 
alfabetu. Każdy subcamp  miał swój sklep z jedzeniem do kupienia 
za specjalne punkty. Mieszkaliśmy w namiotach w danych kolorze, 
odpowiadającym naszemu subcampowi. Na każdą 40-osobową 
drużynę zlotową oprócz namiotów przypadał też cały sprzęt do 
gotowania, stoły, ławki oraz zadaszenie na stołówkę. Teren zlotu 
był tak ogromny, że aby dotrzeć na niektóre atrakcje, trzeba było 
przemieszczać się specjalnymi liniami autobusowymi. Bardzo 
pomocne w poruszaniu się na zlocie okazały się mapy, otrzymane 
w wyprawkach oraz specjalna aplikacja zlotowa.

Jak oceniasz Jamboree pod względem programowym 
i organizacyjnym?

[AP]: Jamboree dawało nam wiele możliwości spędzania czasu. 
Chętni mogli wejść na górę Mt. Jack lub iść na kajaki. Patrole miały 
wybór pomiędzy dyscyplinami grupowymi lub indywidualnymi. 
Wiele zajęć było dla nas nowością i czymś niespotykanym w Polsce. 
Program był bardzo dobrze opracowany i pozwolił harcerzom 
odnaleźć nowe pasje.

[UP]: Jamboree to naprawdę wielka impreza i organizacja jej 
to nie lada wyczyn. Uważam, że organizatorzy poradzili sobie 
naprawdę dobrze, bo oprócz pewnych problemów z dostawami 
żywności nie mogliśmy narzekać na organizację. Program zlotu 
zdecydowanie różnił się od naszego programu na harcerskich 
imprezach.  Mieliśmy do wyboru dwie pule atrakcji: sportowe 
i kulturowo-naukowe. Każdego dnia wybór zajęć należał do nas, 
mogliśmy uczestniczyć w tym, co nam się podobało. Oczywiście 
trzeba było liczyć się z kolejkami i oczekiwaniem na swoją kolej, 
ale nie ma tego, co by na dobre nie wyszło, bo była to doskonała 
okazja do poznania nowych znajomych z innych krajów.

Co najmilej wspominasz z wyjazdu?

[AP]: Najmilej wspominam rozpoczęcie zlotu, na którym razem 
z drugą ambasadorką szłyśmy, witając innych harcerzy. Atmosfera 
i zjednoczenie tylu skautów robiło ogromne wrażenie i dawało 
niesamowitą motywację do kontynuowania harcerskiej przygody.

[UP]: Najmilej z całego wyjazdu wspominam zdecydowanie 
dzień kulturowy oraz koncerty na głównej scenie. W trakcie 
tego dnia każdy mógł się przejść po różnych stoiskach i poznać 
inne kultury: spróbować nowych potraw, nauczyć się gier czy 
piosenek. Dodatkowo na koniec dnia odbył się koncert „Brodway 
stars sing Disney songs”. Było to niezwykłe przeżycie usłyszeć 
tak wspaniałych artystów wykonujących znane nam wszystkim 
piosenki. Dodatkowo na koniec wybrzmiała piosenka „Mam tę 
moc”, której refren można było usłyszeć w tylu językach, że ciężko 
to zliczyć.

Co cię najbardziej zaskoczyło?

[AP]: Najbardziej zaskoczyło mnie podejście skautów do 
siebie nawzajem. Każdy był mile widziany i napotykał się 
z wszechobecnym uśmiechem. Pomimo barier językowych i różnic 
kulturowych można było porozumieć się z każdym i spędzić z nim 
czas.

[UP]: Zaskoczył mnie fakt, jak bardzo otwarci i przyjaźni są skauci 
na całym świecie oraz to, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. 
W końcu wszyscy jesteśmy skautami i tworzymy taką jedną wielką 
skautową rodzinę.

Byłaś w USA – czym różni się ten kraj od Europy?

[AP]: W USA odnajdziemy więcej pozytywnej energii oraz 
sympatycznych ludzi. Często obce osoby pytały nas, gdzie 
jedziemy oraz jak nam się podoba ich kraj. Amerykańskie jedzenie 
oraz woda znacznie różnią się od europejskiego.

[UP]: Myślę, że różnic nie jest tak dużo, jak nam się wydaje. Jednak 
na pewno jedną z nich jest fakt nastawienia do życia. W Stanach na 
ulicy spotkamy się z bardzo życzliwymi uśmiechami, pomocą, gdy 
będziemy jej potrzebować i dużo większym poczuciem własnej 
wartości u ludzi. Jednak to wszystko powoli zaczyna pojawiać 
się i w Europie, więc może już niedługo ta różnica nie będzie już 
istnieć.
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Opisz najciekawsze atrakcje wyjazdu

[AP]: Najciekawszą atrakcją były zdecydowanie sporty wodne. 
W te upalne dni odrobina ochłody była dla harcerzy zbawieniem.

[UP]:
 Na tym wyjeździe tyle się działo, że bardzo ciężko jest mi 
wybrać ulubioną atrakcję. Na pewno świetnym przeżyciem było 
odwiedzenie namiotu „Faiths and beliefs” (wiary i wyznania), gdzie 
stoiska miały prawie wszystkie religie świata. 

Kiedyś trzeba wrócić – z jakimi myślami wracałaś do Polski?

[AP]: Do Polski wracałam bardzo pozytywna. Pomimo zmęczenia, 
było mi trochę przykro, że nasza amerykańska przygoda się 
zakończyła. Marzy mi się powrót do USA. Zdecydowanie zachęcam 
wszystkich harcerzy do wybrania się na europejskie Jamboree, bo 
jest to niesamowite doświadczenie, które odmienia życie.

[UP]: Od powrotu do Polski minął już prawie miesiąc. Cały 
czas jednak wspominam tamten czas. Na pewno była to jedna 
z największych przygód mojego życia. Wspomnienia, zdjęcia 
i znajomości z niej zostaną na bardzo długo. I chociaż była to 
droga przyjemność, to myślę, że było warto.

Rozmawiał: Stanisław Matysiak

Harcerska lektura

W ostatnim czasie miałam okazję przeczytać trzy książki 
o tematyce harcerskiej- „Harcerski system wychowania” Marka 
Gajdzińskiego, „Obrzędowy piec” Marka Kudasiewicza oraz 
„Tajemne Stowarzyszenie Magów” Wojciecha Kołodziejskiego.

W pierwszej kolejności 
przeczytałam „Harcerski 
system wychowania”. 
Książka jest podzielona na 
dwie części: pierwsza to „Idea, 
metoda, program”, a druga 
„ Środki oddziaływania”. 
W obu częściach tytułowe 
hasła są rozwijane. Każde 
z nich jest dokładnie opisane 
i wyjaśnione przy użyciu 
przykładów z życia autora. 
To ułatwia czytelnikowi 
wyobrażenie sobie danej 
sytuacji, w której może 
zastosować elementy metody 
harcerskiej. Dzięki temu, że 
każdy element harcerskiego 
wychowania jest dokładnie 

scharakteryzowany, czytelnik może w łatwy sposób uświadomić 
sobie, że nawet najdrobniejsze zachowanie lub rzecz, którą robimy, 
powinna mieć konkretny cel wychowawczy. Moim zdaniem ta 
książka jest idealna dla osób, które dopiero zaczynają przygodę, 
którą jest bycie kadrą. Dzięki dokładnym opisom i wyjaśnieniom, 
dlaczego powinniśmy postąpić w taki a nie inny sposób, 
młodej kadrze będzie znacznie łatwiej zrozumieć mechanizmy 
harcerskiego wychowania.

Następną książką było 
„Tajemne Stowarzyszenie 
Magów”, które zostało 
napisane z myślą 
o drużynowych harcerskich. 
Czytelnik znajdzie w nim 
praktyczne rady dotyczące 
prowadzenia zastępu 
zastępowych, prowadzenia 
cyklu zbiórek itp. Znaczna 
część książki oraz zawarte 
w niej zbiórki są autentyczne. 
Znajdziemy w niej gotowe 
konspekty zbiórek zastępu 
zastępowych, opisane 
w bardzo dokładny 
i precyzyjny sposób, co 
ułatwia poznanie toku 
rozumowania autora-

drużynowego. Pomysły i porady zawarte w „Tajemnym 
Stowarzyszeniu Magów” zrobiły na mnie duże wrażenie. Spojrzenie 
na temat zastępu zastępowych od strony drużynowego, który 
zaplanował i przeprowadził wspomniane zbiórki, było dla mnie 
czymś nowym, co spowodowało, że też chciałabym przeżyć te 
same przygody, co opisywani bohaterowie.

Ostatnią pozycją był 
„Obrzędowy piec”. Jak 
nazwa wskazuje, głównym 
tematem, który przewija 
się przez całą książkę, 
jest obrzędowość - w jaki 
sposób możemy ją tworzyć, 
rozwijać, wprowadzać, co 
możemy zrobić, żeby była 
ciekawa, atrakcyjna i przede 
wszystkim rozwijająca dla 
naszych harcerzy. Każdy 
z możliwych elementów 
obrzędowości drużyny 
jest dokładnie opisany 
razem z jego rolą, którą 
powinien spełniać. Autor 
wspomina zwyczaje 
drużyn harcerskich, które 
zaobserwował w różnych 

środowiskach. Mówi też o sytuacjach z czasów, gdy był 
„początkującym” harcerzem, a które były dla niego wyjątkowe 
i niezapomniane. „Obrzędowy piec” bardzo mnie zainteresował, 
a czytanie o obrzędach i zwyczajach drużyn harcerskich z całej 
Polski sprawiło, że dostrzegam, jak wiele możliwości mamy 
w pracy z obrzędowością (oczywiście pamiętając o odpowiednim 
doborze elementów obrzędowości do poziomu drużyny i naszych 
harcerzy).

Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania chociaż jednej 
z wspomnianych wyżej książek. Jeśli tak - życzę miłej lektury!

pwd. Maria Kalinowska
drużynowa 112 WDH „Czirokezi”
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Refleksje z Ocypla

W Borach Tucholskich w roku 1970 nasz hufiec otrzymał ośrodek nad 
jeziorem Ocypel. Od samego początku komendant hufca hm. Stefan Ro-
manowski wspólnie z instruktorami i harcerzami rozbudowywał bazę, aby 
można było organizować w niej kolonie zuchowe. Ośrodek przyjął piękną 
nazwę „Słoneczna Republika”. 

Szkoda, że przez wiele lat działalności kolonii zuchowej w Ocyplu kolejni 
komendanci hufca, moim zdaniem, nie przykładali troski o stan techniczny 
i wygląd terenu ośrodka. Obecnie Ośrodek Hufca „Słoneczna Republika” 
nie wygląda tak pięknie, jak przed laty, a szkoda.
 
Instruktorzy opiekujący się zuchami nie zwracają należytej uwagi na zach-
owania swoich podopiecznych. Łazienki są w opłakanym stanie. Zuchy 
pozostawiają tam swoje rzeczy i kadrze to nie przeszkadza. Toalety są nie-
jednokrotnie zapchane przez wrzucone do sedesów papiery toaletowe 
i inne rzeczy. Odzież jest pogubiona przez zuchy na terenie, czy instruk-
torzy tego nie widzą??? Nad jeziorem też są pozostawione rzeczy, o które 
nikt się nie martwi, a szkoda.
    
W trakcie posiłków kadra instruktorska niejednokrotnie siedzi przy oddziel-
nym stole nie interesując się tym, czy zuchy prawidłowo jedzą przygot-
owany posiłek. Nie wszyscy instruktorzy tak robią, bo ci, którzy siedzą z zu-
chami, mają okazję obserwować spożywanie przez zuchy wszystkich dań. 

Na zorganizowanym kursie dla drużynowych zuchowych należy uczyć 
nie tylko obietnicy zuchowej, praw zucha czy zdobywania sprawności 
zuchowych. Konieczna jest nauka należytej opieki nad zuchem, który ma 
dopiero 7-10 lat i nie zdaje sobie sprawy, czy wszystko robi prawidłowo. To 
jest dziecko, o które trzeba się troszczyć, ponieważ jest przekazane przez 
rodziców pod naszą opiekę. 

Wszyscy powinniśmy dbać o „Słoneczną Republikę”. Jest to nasz ośrodek, 
do którego chcielibyśmy co roku wracać na wakacje. Po każdej kolonii 
zuchowej czy niejednokrotnie po obozie harcerskim organizowanym na 
terenie ośrodka pozostawmy po sobie stan, jaki chcielibyśmy zastać przy-
jeżdżając do Ocypla.

phm. Janusz Cedro  
instruktor NS

Od redaktora. 
Drogi Druhu Jasiu, byliśmy w Ocyplu w tym samym czasie. Ty na wczasach, 
ja zajmując się zuchami i kilka razy prowadząc zajęcia na wspomnianym 
przez Ciebie kursie. Co się stało, że ja zupełnie inaczej spostrzegam Ocypel 
i pracę kadry? Druhu Jasiu, nie rozumiem, dlaczego świadomie krzywdzisz 
naszą młodą kadrę. Naprawdę nie rozumiem. 
Oczywiście konieczna jest modernizacja całego ośrodka. Ale to naprawdę 
inna historia. (ac) 

100 lat druha Jerzego!

9 sierpnia 2019 r. swoje setne urodziny obchodził podharcmistrz 
Jerzy Jakubiak. 

Urodził się - jak  łatwo obliczyć - w roku 1919 w Rembertowie. 
Tam  mieszkał, uczył się a także rozpoczął swoją przygodę 
z harcerstwem.

Do ZHP wstąpił w maju 1932 r. W tym samym roku, trzy miesiące 
później, na obozie harcerskim w Bieszczadach złożył Przyrzeczenie 
Harcerskie. Okres okupacji spędził również w Rembertowie, 
angażując się w prace konspiracyjne.

Po wojnie mieszkał na Mokotowie i Żoliborzu, a obecnie na Pradze-
Północ.

Działając w harcerstwie, głównie w Hufcu Rembertów (włączonym 
w roku 1963 do Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe), pełnił 
funkcje instruktorskie, m.in. drużynowego 114 WDH im. ks. Józefa 
Poniatowskiego. Działał również w Hufcu ZHP Mokotów w słynnej  
„Czarnej jedynce” (1 WDH). W roku 1958 otrzymał stopień 
podharcmistrza.

Od wielu lat jest również czynnym członkiem Instruktorskiego 
Kręgu Pokoleń „Romanosy” Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe. 
Bierze udział w imprezach i spotkaniach kręgu.

Większość swojego życia zawodowego przepracował 
w chłodnictwie przemysłowym. 

Druh Jerzy jest członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Odznaczony medalem 
“Za obronę Polski”.

Z okazji tak wspaniałego jubileuszu, życzymy Druhowi pogodnych 
i radosnych kolejnych lat życia, w zdrowiu i miłości najbliższych. 
Życzymy również, aby Druh dalej współtworzył historię naszego 
kręgu.

hm. Róża Karwecka
hm. Jacek Czajka

oraz Rada Kręgu  i członkowie IKP „Romanosy” 
Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe
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Kącik Poezji

Stanisław Baliński (1898-1984)

Urodził się 2 sierpnia 1898 roku w Warszawie.
Ukończył polonistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz teorię i kompozycję 
muzyki w Wyższej Szkole Muzycznej 
w Warszawie, studiował również prawo. 
W 1920 reoku został członkiem grupy 
poetyckiej Skamander. W 1922 roku został 
pracownikiem MSZ.

Pisywał do czasopism: „Skamander”, 
„Wiadomości Literackie”, „Nowa Polska”, 
„Dziennik Polski“ i „Dziennik Żołnierza“.  
Wydał kilka tomików poetyckich: „Wieczór 
na Wschodzie“  (1928), „Wielka podróż“ 
(1941) oraz „Tamten brzeg nocy“ (1942). 
Współpracował  z Radiem Wolna Europa.

Zmarł 12 listopada 1984 roku w Londynie.

Twarze
Mgły zimne i zamokłe o zimowym świcie
Podpływają pod okno, jak martwe mielizny,
A w oknie wasze twarze, zapatrzone w życie,
Jak we mgłę... Wasze twarze koloru ojczyzny.

Wypływacie na miasto i do innych chcecie
Upodobnić się, bracia. Daremna to praca.
Tego koloru właśnie - po cichu to wiecie -
Nie można już odmienić. Bo on zawsze 
wraca.

Można odmieniać gesty i ukrywać blizny,
I strącać z oczu resztki jakichś dawnych 
cieni,
Jak nostalgię wieczoru. Lecz tego koloru,
Co nam osiadł na twarzach, nic już nie 
odmieni.
Naszych twarzach koloru ojczyzny.

Słoneczniki
W takt dalekiej, rytmicznej, przeciągłej 
muzyki,
Kołyszą mnie na słońcu złote słoneczniki.
Nie słyszę głosów ludzkich, nie widzę dna 
chaty,
Słyszę tylko melodię, widzę tylko kwiaty.

Pszczoły słodsze od skrzypiec, dzień 
słodszy od miodu,
Zwabiły mnie w sam środek wiejskiego 
ogrodu
I nakryły całunem złocistej ojczyzny,
Przez którą słońce sączy święte optymizmy.

Odgrodzony od świata, zamknięty wśród 
blasku,
Staję się własnym cieniem, co zastygł na 
piasku,
I umieram z nim razem pod echo muzyki,
Zabity przez ogromne, złote słoneczniki.

Polskie lasy
Gdybyście mówić chciały,
lasy zielone, polskie,
gdybyście mówić umiały,
Bory Tucholskie,
Puszczo Jodłowa,
Kampinosie,
Zamojszczyzno -
niosłyby się po rosie
salwy w waszych słowach
i szept ostatni:
“Dla Ciebie,
Ojczyzno...”.

Drgałyby wasze drzewa,
jak napięte struny,
nutą partyzanckich pieśni,
komendą: “Lewa”,
grzmotem, jakby waliły pioruny,
jękiem, co niósł się boleśnie
w daleką, rodzinną stronę,
gdzie ściany zostały swojskie.

Lasy zielone, polskie,
niech się wasz liść kołysze
nad tysiącami miejsc, gdzie wrzos
ma barwę inną - już na zawsze.
Otulcie partyzancki los
w dywany liści najłaskawsze,
opatrzcie watą miękkich mchów,
otoczcie tchnieniem zielnej woni,
i choć nie znacie naszych słów
nućcie tym, którzy wśród ustroni
waszych zostali - piosenkę cichą
także i od nas, po wsze czasy.

Lasy zielone. Polskie lasy.

Kolęda warszawska 1939
O, Matko, odłóż dzień Narodzenia
Na inny czas,
Niechaj nie widzą oczy Stworzenia,
Jak gnębią nas.

Niechaj się rodzi Syn najmilszy,
Wśród innych gwiazd,
Ale nie u nas, nie w najsmutniejszem,
Ze wszystkich miast.

Bo w naszem mieście, które pamiętasz,
Z dalekich dni,
Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz,
Świeży od krwi.

Bo nasze dzieci pod szrapnełami,
Padły bez tchu.
O! Święta, Maryjo, módl się za nami,
Lecz nie chodź tu.

A jeśli chcesz już narodzić w cieniu
Warszawskich zgliszcz,
To lepiej zaraz po narodzeniu,
Rzuć Go na Krzyż.

Wyznanie
Królestwo moje nie jest z tego świata
Gdzieś ponad nami, inny świat szeleści
I strąca czasem jak zapowiedż lata,
Liście oliwne na wydmy boleści.

Ludzie chwytają rękami drżącemi
Liliowe płatki i szepcą pacierze,
I wierzą znowu w spełnienie na ziemi,
Królestwa swego. I ja z nimi wierzę.

Wierzę w świat lepszy i wierzę w świat nowy,
I w burzę serca, co wolnością dyszy,
I w świt, co znajdzie sekret wspólnej mowy,
I w noc, co straci sekret wiecznej ciszy.

Wierzę, że przyjdzie, wierzę, że jest blisko
I razem z tymi, których ufność splata,
Powtarzam: wierzę...A pomimo wszystko
Królestwo moje nie jest z tego świata.
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Co nas czeka w najbliższym czasie?

Zbiórka Wyborcza i Zjazd Hufca

5 października 2019 roku o godz. 8.40, w sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262, 
odbędzie się zbiórka wyborcza w celu wyboru delegata na XLI Nadzwyczajny Zjazd ZHP.

Zaraz po zakończeniu Zbiórki Wyborczej, o godz. 9.00 rozpocznie obrady XVII Zjazd Hufca, na którym zdecydujemy wspólnie 
o losach hufca. Podczas zjazdu wybierzemy nowe władze hufca czyli komendanta, komendę, komisję rewizyjną oraz sąd harcerski.

Przypomnijmy, że Zjazd jest najwyższą władzą hufca. W Zjeździe Hufca bierze udział kadra hufca. Głos decydujący ma taki członek 
kadry, który posiada przydział służbowy oraz opłacił składki członkowskie. Zjazd obraduje jako zwykły, sprawozdawczy oraz 
nadzwyczajny. Zwołuje go komenda hufca co cztery lata. Decyduje on o najważniejszych sprawach hufca. Przyjmuje program 
rozwoju, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego, podejmuje (na 
wniosek komisji rewizyjnej hufca) uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres 
pomiędzy zjazdami. Zjazd wybiera również
komendanta hufca a na jego wniosek określa liczebność i skład komendy hufca, w tym co najmniej jednego zastępcę i skarbnika. Na 
zjeździe wybierana jest także komisja rewizyjna hufca, delegaci na zjazd chorągwi oraz może zostać wybrany sąd harcerski hufca.

hm. Jacek Czajka

Startówka instruktorska

Zespół programowy hufca zaprasza kadrę i instruktorów hufca na coroczną startówkę instruktorską. W tym roku wybierzemy się do 
Piotrkowa Trybunalskiego. Miasta ważnego dla historii Polski oraz bardzo zróżnicowanego kulturowo i religijnie. 

W trakcie wspólnie spędzonego weekendu odwiedzimy muzeum marcepanu oraz piwowarstwa, z których słynie miasto. Będziemy 
mieli również okazję porozmawiać o tegorocznej propozycji programowej.   

Będzie to także pierwsze miejsce do dyskusji i rozmów o przyszłości naszego hufca z nową Komendą.

Termin: 19-20.10.2019
Miejsce: Piotrków Trybunalski
Koszt: 50 zł (w cenie: transport, zakwaterowanie, obiad w sobotę i niedzielę, zwiedzanie, program) 
Dla kogo: drużynowi i przyboczni (16+) oraz instruktorzy działający w szczepach i hufcu 
Zgłoszeni i wpłaty: do 22.09.2019 r. 
Nr konta: 54 1240 6159 1111 0010 7397 3152
Tytuł przelewu: DSCZ nr 1/09/2019 imię i nazwisko 

W razie pytań prosimy o kontakt: julita.przesmycka@32.waw.pl

phm. Julita Przesmycka
członkini Komendy Hufca ds. programowych


