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Nie wszystko po harcersku
Nie wiem jak Wy, ale ja mam wielki niesmak po tym, co się wydarzyło podczas ostatniego Zjazdu Hufca, notabene jeszcze trwającego.
Odniosłem wrażenie, że na sali obrad pomimo stosowania odpowiedniego słownictwa, a nawet czasami przesłodzonej jego formy - unosił
się duch wrogości, żeby nie powiedzieć - nienawiści.
Tak, moi drodzy, bo jak inaczej można nazwać wzajemne podnoszenie głosu, przekrzykiwanie się, przerywanie wypowiedzi czy
przeinaczanie jej sensu? Nie czułem tam harcerskiej atmosfery. U wielu instruktorów nie widziałem harcerskiej postawy. Ja wiem moi
drodzy – nerwy robią swoje, ale proszę, panujmy nad emocjami!
Ostatnimi czasy dużo mówi się o scaleniu naszej kadry, namawiamy albo wręcz nawołujemy do pojednania, do wzajemnego szacunku
i wzajemnej współpracy na rzecz największego dobra, jakim jest nasz hufiec i wychowanie zuchów, harcerek i harcerzy. Dotyczy to nie
tylko odwiecznej relacji młodzi-starzy, ale i innych. Nie potrafimy albo nie chcemy – my instruktorzy – rozmawiać ze sobą, tak jak uczy
nas Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie. Obawiam się, że nie tędy droga, że odnosząc się do siebie, tak jak pokazało to wielu, nie zbudujemy
wzajemnego zaufania i nie stworzymy jednolitej, szanującej się nawzajem kadry w tym hufcu.
I jeszcze jedna bardzo smutna dla mnie sprawa. Nie mieści mi się w głowie, jak można nie chcieć upamiętnić bohaterów spod Olszynki
Grochowskiej. No cóż, urodziłem się na polu bitwy grochowskiej, tu mieszkam całe swoje dotychczasowe życie i może dlatego to miejsce
i to wydarzenie jest mi bardziej bliskie niż innym. Nie mniej jednak uważam, że my harcerze związani z tym miejscem powinniśmy dbać
o nie, nie tylko organizując raz do roku Rajd Olszynka Grochowska.
W Alei Chwały przy ulicy Traczy znajdują się 34 głazy, a na każdym z nich tablica upamiętniająca bohaterów bitwy o Olszynkę Grochowską
i powstania listopadowego. Są również tablice poświęcone tym, którzy przyczynili się do tego, aby pamięć o obrońcach ojczyzny była
wieczna.
Z wielkim żalem stwierdzam, że do dzisiejszego dnia nie ma tam niestety słowa o harcerzach. A przecież to harcerze jako pierwsi, jeszcze
podczas trwania I wojny światowej, kiedy Polska nie była państwem niepodległym, w roku 1916 i kolejnych, czcili pamięć bohaterów
Olszynki. W stulecie bitwy, w roku 1931, podczas wielkiej ogólnopolskiej uroczystości z udziałem Prezydenta RP i władz stolicy, harcerze 22
WDH pełnili zaszczytną służbę. A od roku 1958 do dzisiaj południowo-prascy harcerze zorganizowali 60 Rajdów Olszynka Grochowska. To
kawał naszej wspaniałej historii, o której nie ma ani słowa w Alei Chwały.
Dlaczego więc mieliśmy taki wielki problem z podjęciem uchwały upamiętniającej bohaterów bitwy, ale również i nas samych?
Na koniec chciałbym życzyć wszystkim uczestnikom i sobie, aby drugi dzień zjazdu był zdecydowanie lepszy od pierwszego, abyśmy godnie,
w harcerskiej atmosferze zjazd dokończyli.

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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Dziękuję komendantom szczepów, drużynowym i całej kadrze za
Wasze działania, za służbę, za dyskusje na Radzie Szczepowych, gdy
wszyscy na raz chcieliście mi coś powiedzieć.
Dziękuję także młodej kadrze, tej, która otwiera i realizuje próby
instruktorskie. Największą moją przyjemnością, którą będę
zawsze wspominać z rozrzewnieniem, to przyjmowanie od
Was Zobowiązania Instruktorskiego, wprowadzanie Was do
naszego instruktorskiego grona. Długo będę pamiętać te noce
spędzane daleko w lesie, gdzie czasem ciężko było dojechać, noce
prześpiewane przy ognisku nieraz aż do świtu.
Dziś, po wielu latach wspólnego z Wami harcowania jestem dumna,
że byłam komendantką Hufca Praga-Południe, mojego hufca. Hufca
silnego siłą całej naszej kadry.
Przede mną duża zmiana, myślę, że teraz zajmę się bardziej swoimi
sprawami, będę pracować nad sobą i przede wszystkim zamknę
moją próbę harcmistrzowską.
Ale z hufca nie zamierzam odchodzić, będę nadal w nim pełniła
instruktorską służbę. Nadal będę razem z Wami. Zobaczymy, na jaką
funkcję powoła mnie nowo wybrany komendant hufca. Staję, tak jak
i Wy, do dalszej pracy na rzecz południowopraskiego harcerstwa.

Druhny i Druhowie,
jestem członkinią naszego hufca od 1971 r., kiedy to w szkole przy ul.
Szaserów poszłam na pierwsza zbiórkę drużyny zuchowej „Biedronki”
w Szczepie 112 WDHiZ. Poszłam i zostałam w harcerstwie. Na dobre
i na złe.
Przeszłam wszystkie szczeble harcerskiej drabiny. Byłam zastępową,
drużynową, komendantką Szczepu 160 (wtedy „Wiatraczna”),
szefową biura hufca, zastępczynią komendanta hufca, skarbniczką.
Porządkowałam hufcowe magazyny, robiłam inwentaryzację,
sprzątałam po powodziach nasz barak przy Wale Miedzeszyńskim,
również żeglowałam.
W naszym ośrodku w Ocyplu jako zuch podlewałam drzewka
i podawałam cegły, jako harcerka brałam udział w złazie najlepszych
zastępów obozowych i wykonywałam różne prace porządkowe
(przeważnie myłam szyby w świetlicy). Ale pracowałam również na
kuchni i byłam w Ocyplu zaopatrzeniowcem.
W 2009 r., a więc przed dziesięcioma laty, zostałam wybrana na
komendantkę hufca.
Przede mną stanęły różne zadania, nieraz
trudne w realizacji, wyzwania, wymagające ogromnego wysiłku
i wielu, wielu godzin pracy. Zostałam komendantką hufca, ale
i szefową ośrodka w Ocyplu. Komendantką mojego hufca i mojego
Ocypla. Jednak niczego nie dokonałabym, gdybym była sama. Na
szczęście prowadziliśmy hufiec razem, wspólnie z Wami - Druhny
i Druhowie.
Wiele osób, z którymi działałam, gdy zaczynałam być komendantką
jest już mniej aktywnych w harcerstwie, niektórzy zaś mają inne
odpowiedzialne pole służby.
Wszystkim Wam bardzo dziękuję za te 10 lat. Wasze zaangażowanie,
pomoc była i jest dla mnie bardzo ważna, wprost bezcenna.
Dziękuję mojej całej komendzie, tej sprzed dziesięciu lat, tej kolejnej
i tej ostatniej, za wsparcie, wspólne rozwiązywanie nie zawsze
łatwych problemów, za to, że byliście przy mnie.
Dziękuję wszystkim szefom hufcowych zespołów, namiestnikom,
Komisji Rewizyjnej, Komisji Stopni Instruktorskich za pomysły, służbę,
kształtowanie postaw instruktorek i instruktorów, za wspieranie
naszego praskiego harcerstwa.

Druhny i Druhowie, w tym miejscu, kończąc moje krótkie wystąpienie,
chciałabym przeprosić wszystkich, których w minionych latach
uraziłam - nikt przecież nie jest doskonały. Wybaczcie mi też, że
niektórych spraw nie załatwiłam. Może nie umiałam, a może po
prostu zabrakło mi już czasu, aby zapiąć wszystko na ostatni guzik.
Życzę Wam wszystkim, nam wszystkim, Druhny i Druhowie,
dobrego, mądrego harcowania przez najbliższe lata, życzę Wam
sukcesów w wychowywaniu naszych zuchów i harcerzy, a także
życzę trafnych, mądrych, dobrych wyborów w naszym hufcu.
W MOIM HUFCU!

Czuwaj!

Po pierwszej części
zjazdu
Druhny i Druhowie,
za nami pierwsza część zjazdu. Pożegnaliśmy ustępującą komendę,
wybraliśmy nowe władze. Za wszystkie głosy i poparcie serdecznie
dziękuję. Podziękowania przekazuję w imieniu własnym, jak i Zuzi,
i Ani. Gratuluję nowo wybranym członkom komisji rewizyjnej
i sądu harcerskiego. Wierzę, że wspólnie będziemy działać na rzecz
naszego hufca. Przyjęliśmy strategię i jedną z uchwał. Czeka nas
sporo pracy, ale przy Waszej pomocy na pewno się uda. Przed nami
druga część zjazdu. Będziemy podejmować decyzje o kształcie
kolejnych uchwał. Wierzę, że nasze spotkanie 29 października będzie
okazją do konstruktywnej dyskusji. Ponawiam apel o zaprzestanie
używania języka nienawiści i wprowadzania emocji w tok rozmów.
Niech to spotkanie będzie zachętą do wspólnej pracy. Wszak
rozmawiać będziemy m.in. o naszym ośrodku kolonijnym. To ważny
temat. Liczę zatem na Druhny i Druhowie na Waszą obecność. Do
zobaczenia!

hm. Piotr Piskorski
komendant hufca
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Heblowanie
Zaliczyliśmy „zjazd”
W poprzednim numerze „Praskiego Świerszcza” pisałem, że
październik będzie najważniejszym miesiącem nie tylko pod kątem
wyborów parlamentarnych, ale także wyborów harcerskich. Piątego
października odbył się zjazd hufca, który wybrał nowe władze na
najbliższą czteroletnią kadencję. Od początku mówiło się, że to
będzie długi zjazd. Pod uwagę brano różne scenariusze i wcale nie
do końca było pewne, że uda nam się wybrać nowego komendanta.
Pierwsze, co rzuciło się w oczy, to mała frekwencja uprawnionej
do głosowania kadry. To wyglądało trochę, tak jakby zdecydowana
większość miała „w głębokim poważaniu” najważniejsze wybory
od dziesięciu lat. Wiem - ktoś mi powie, że przecież chciał być, ale
nie mógł. Naprawdę nie udało się tak ustawić kalendarza, żeby na
zjeździe się pojawić? Chociaż na to najważniejsze głosowanie. Od
dawna była znana data zjazdu i myślę, że część nieobecnych przy
odrobinie chęci na pewno dałaby radę się pojawić. Jeśli was nie
było, to bardzo proszę, nie komentujcie decyzji zjazdu, bo będzie
to bardzo nie fair. Nowo wybrany komendant chce mocno postawić
na budowę wspólnoty w hufcu. Będzie mu bardzo ciężko to zrobić,
jeśli jedna trzecia uprawnionej do głosowania kadry nie poczuwa się
do obecności na najważniejszym wydarzeniu hufca.
Wiadomo było od początku, że na tym zjeździe będzie dużo
pożegnań. W końcu żegnaliśmy komendę hufca, która kierowała
nami przez ostatnie cztery lata. Ale co najsmutniejsze - żegnaliśmy
naszą komendantkę a właściwie - nie boję się tego napisać - naszą
matkę. Wszyscy tak przyzwyczailiśmy się do kierowania przez
nią hufcem, że do tej pory do końca nie dotarło do mnie, że to
już koniec. Jak określił obecny na zjeździe zastępca naczelniczki
i instruktor naszego hufca hm. Karol Gzyl – skończyła się pewna
epoka. Trafił w samo sedno. Pamiętam, jak zaczynałem swoją
współpracę z druhną Krystyną, miałem wtedy dwadzieścia dwa lata.
Teraz mam o dziesięć więcej, szmat czasu. Uświadomiłem sobie,
że byliśmy razem na dziesięciu zimowiskach. Przeżyliśmy wspólnie
dziesięć rajdów „Olszynka Grochowska”. Wiele razy druhna Krystyna
odwiedzała nasz szczep na biwakach. Dla zuchów i harcerzy wielkim
przeżyciem był przyjazd komendantki. Myślę, że przez te dziesięć lat
odbyłem setki a może nawet tysiące rozmów z druhną na temat
harcerstwa. Nie jeden raz musiała sprowadzić mnie na ziemię,
kiedy za bardzo odlatywałem w naszych harcerskich sprawach.
Czasami służyłem radą i pomocą, jeśli tylko mogłem druhnę choć
trochę odciążyć od miliona spraw, które miała codziennie do
załatwienia. Zawsze będę pamiętał nasze długie, często do późnych
godzin, nocnych rozmowy i żarty w Ocyplu. Ale przede wszystkim
zapamiętam jej ogromną troskę o zuchy i harcerzy. To zawsze oni
byli dla niej na pierwszym miejscu. Jestem przekonany, że gdyby
dziesięć lat temu nasze losy się nie skrzyżowały, gdyby druhna
nie zabrała mnie ze sobą na moje pierwsze zimowisko, to nie
byłoby mnie już w harcerstwie. To właśnie ona we mnie uwierzyła
i pokazała mi, że nawet z tak ciężkim charakterem, jak mój, jest
dla mnie w harcerstwie miejsce. Za to do końca życia będę żywił
do druhny ogromny szacunek. Komendantko, bardzo dziękuję
za ostatnie dziesięć lat wspólnej wędrówki po harcerskim szlaku.
Wiem, że druhny służba się nie kończy i bardzo się z tego cieszę.
„Przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów”.
Na zjeździe w oczy rzuciła się jeszcze jedna rzecz. Mianowicie nie
wiem, czy ktoś z was zwrócił uwagę. jak siedzieliśmy na sali. Bo mi
rzucił się w oczy jakiś nie zrozumiały dla mnie podział na lewą i prawą
stronę. Miałem często wrażenie, że po jednej stronie siedzimy „MY”
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a po drugiej „ONI”. To kolejny trudny do zburzenia mur w kontekście
budowania wspólnoty przez nową komendę.
Trzecia rzecz, którą zauważyłem, to ogromna mobilizacja
instruktorów – seniorów. Były momenty, kiedy wydawało mi się,
że są oni trochę lekceważeni przez część młodszych instruktorów.
Nie ukrywajmy, że im więcej pokoleń mamy w ZHP, tym organizacja
jest lepsza. Ale z drugiej strony nasi seniorzy nie mogą oczekiwać
wsparcia i zrozumienia w momencie, kiedy duża część naszej kadry
ich po prostu nie zna. Wiadomo, że działa krąg „Romanosów”, ale nikt
na poziomie drużyn czy szczepów nie czuje z ich strony żadnego
wsparcia i nie wie o nich nic poza tym, że „są”. Przy takim podejściu
bardzo ciężko przebić się z głosem. Natomiast ucieszyło mnie tak
dużo uchwał zgłoszonych przez seniorów. Pomijam ich treść, ale
fajnie, że wyszli z inicjatywą i dzięki temu pobudzili nas do dyskusji.
Zostaliśmy zmobilizowani do przedyskutowania spraw, o których
powinniśmy byli dyskutować już dawno. Czy uchwały zostaną
przyjęte i w jakim kształcie, okaże się w trakcie drugiej części zjazdu
dwudziestego dziewiątego października.
Drodzy seniorzy, piękne druhny i przystojni druhowie, może ten
zjazd i wybór nowych władz powinniśmy potraktować również
jako nowe otwarcie w naszych wspólnych relacjach. Może to dobry
moment do większego uaktywnienia się seniorów w hufcu. Może
drużyny i szczepy powinny w ramach nowego otwarcia zacząć
bardziej korzystać z ich wiedzy i doświadczenia.
Kolejne dwie kwestie, które bardzo mnie zasmuciły, to brak większej
liczby kandydatów na komendanta hufca. Załóżmy, że nowo
wybrany komendant jednak by zrezygnował z kandydowania. Czy
zastanawialiście się, co wtedy mogłoby się stać?? Rozumiem, że
większość z nas bała się wziąć na siebie tak wielką odpowiedzialność
jak kierowanie hufcem. To na pewno świadczy o naszej ogromnej
dojrzałości i świadomości. Ale jednak decydując się na pracę na
poziomie hufca, trzeba się raczej liczyć z tym, że może przyjść
moment, kiedy trzeba pójść o krok dalej i powinniśmy być na to
gotowym. Po głębszym przemyśleniu uważam, że możemy być
wdzięczni Piotrowi, iż zdecydował się kierować tym „kotłem”.
Wierzę, że za cztery lata nie będziemy mieli takiego problemu. Mam
nadzieję, że pojawi się osoba, która sprawi, że do ostatniej chwili nie
będziemy drżeć o to, czy nasz hufcowy statek będzie miał kapitana.
Ostatnia rzecz, o której chcę napisać, to liczba głosów, jakim Piotr
został wybrany. To z jednej strony dobrze, bo na pewno zmobilizuje
go do ciężkiej pracy i przekonania głosujących na „nie”. A z drugiej
strony źle, bo pokazuje, że brakowało naprawdę niewiele, żebyśmy
nie wybrali komendanta i obnaża brak wspólnoty instruktorskiej,
o której tyle się u nas ostatnio mówi. Na tym polega piękno
demokracji, że można się spierać, dyskutować i się z kimś nie
zgadzać. Ale jeśli stanęliśmy przed wyborem - mieć komendanta
albo go nie mieć - to chyba wszyscy powinniśmy głosować za
pierwszą opcją. Tym bardziej, że wcale nie było widoku na to, że
w przypadku braku wyboru pojawi się nagle ktoś nowy. Wydaje mi
się, że nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę z konsekwencji
naszych działań. Nie zawsze kierujemy się rzeczywiście dobrem
hufca a często przedkładamy ponad to nasz własny interes. Jeśli
tak jest w twoim przypadku, druhno lub druhu, to przestańcie
być instruktorami. Odejdźcie i zostawcie harcerstwo tym, którzy
naprawdę chcą budować wspólnotę.
Na zakończenie życzę wam: Piotrze, Zuziu i Aniu, pomyślnych
wiatrów, żeby zawsze wiały wam z właściwą siłą. Pokażcie tym,
którzy piątego października zatroszczyli się o przyszłość hufca,
że dokonali właściwego wyboru. Pozwólcie tym niewiernym
„Tomaszom” i „Tomaszkom” uwierzyć. Tylko tyle i aż tyle.

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

Siedemnaścioro

czyli kilka słów
namiestnika harcerskiego

Mądre wykorzystanie nowoczesnych
technologii
Większość z nas jest w pewnym sensie gadżeciarzami, ciesząc
się z dostępnych nam nowinek technologicznych, szczególnie
w naszych telefonach. Lepszy aparat, możliwość odblokowania
urządzenia zegarkiem, polecenia głosowe, aplikacje liczące
kalorie itp., itd. Niektórzy mogą bez tego żyć, inni lubią, ale bez
współczesnych zabawek sobie poradzą, jeszcze inni stronią od
technologii, by się nie rozpieszczać i nie ogłupiać. Technologia
jest i tego nie zmienimy, możemy też wykorzystywać ją w naszej
codziennej pracy. Jednak pytanie, jak robić to mądrze.
Najlepszym i najbardziej wdzięcznym przykładem będzie
stosowanie nawigacji w telefonie, starszych od smartfonów
aparatów GPS i najstarszych map. Po co w ogóle uczymy
dzieci korzystać z map i poruszać się w terenie? Rozwija to
logiczne myślenie, zmysł orientacji, obserwowania przyrody,
umiejętności matematyczne. Daje też takiemu dziecku poczucie
samodzielności. Co więc stanie się, gdy grę po lesie urządzimy za
pomocą nawigacji w telefonie? Włączając aparat wyłączymy ich
myślenie, a nawigacja poprowadzi ich po sznureczku do celu. Ale
czy, gdy uczymy ich umiejętności orientacji w terenie, właśnie
o dotarcie do celu nam chodzi, czy też pokonanie trudnej drogi
do niego?
Oczywiście, nie oznacza to, że wykorzystanie nowoczesnych
technologii jest złe same w sobie. Może np. wręczyć harcerzom
koordynaty i prosić o znalezienie konkretnego miejsca za
pomocą współrzędnych geograficznych. Można też pobawić się
z nimi w geocashing, albo ułożyć ciekawą grę, w której zastępy
udostępniają sobie nawzajem swoją lokalizację (opcja dostępna
w aplikacji Google Maps) i rywalizują w jakiś sposób, znając swoje
położenie, co pozwala wykorzystanie taktyki w działaniu.
Takich przykładów można mnożyć więcej (obejrzeć film czy
powiedzieć gawędę, odszyfrować coś ręcznie czy z pomocą
aplikacji). Pamiętajmy więc, że technologia nie jest ani dobra, ani
zła, a jest jedynie narzędziem, które my – harcerscy wychowawcy
– musimy umieć wykorzystać i za ich pomocą stwarzać
sytuacje wychowawcze. Każdy, kto nabierze doświadczenia
i rozumie metodę harcerską, będzie wiedział, kiedy posłużyć się
nowoczesnością, a kiedy wykorzystać stare metody. Wszystko po
to, aby wychowywać młodego człowieka, czyli wspierać go we

wszechstronnym rozwoju i kształtować charakter przez stawianie
wyzwań. Dobra kadra umie poprawnie wykorzystać wszystko, od
flag do nadawania Morse’a do wirtualnej rzeczywistości.

Wasz namiestnik
Stanisław Matysiak

Taka liczba naszej uprawnionej do głosowania kadry nie oddała
głosu w trakcie zjazdu hufca na naszego (wybranego pomimo
to) komendanta. Komendanta, który był jedynym chętnych do
objęcia tej trudnej, odpowiedzialnej funkcji. Jak wiemy, Piotr
o swej kandydaturze mówił od dawna, rozmawiał on z naszymi
instruktorami na ten temat od jakiegoś czasu.
No tak, nie przekonał znacznej grupy tych, którzy w czasie zjazdu
współdecydują o losach naszej wspólnoty. Nie przekonał on co
najmniej siedemnastu osób. Czy pozostali byli w pełni przekonani?
Czy nie zdecydowali się na wybór mniejszego zła? Nie wiem.
Być może ktoś z tych, którzy w odpowiedniej kratce postawili „x”,
uczynił to tylko dlatego, by nie postawić hufca w trudnej sytuacji.
By na wariackich papierach nie poszukiwać kogokolwiek do
pełnienia funkcji komendanta. Takiego, który powie: „Nie chcę, ale
muszę”. I w efekcie będzie od Piotra gorszy.
Przyznam, że ja miałem dylemat, ale nie z powodu Piotra, jego
umiejętności, postawy, zaangażowania. Nie, mój problem to
niepełny skład komendy hufca. Tak, tak, zostałem na zjeździe
„sprostowany”, gdy o owym niepełnym składzie powiedziałem. Bo
formalnie jest wszystko OK. Ale nie o formalną stronę tu chodzi.
Proponował Piotr (i nie jest to tajemnicą) wejście do komendy
grupie instruktorów, którzy mu odmówili. Na ten temat może
napiszę odrębny felieton. Komenda jest ułomna i nic tu rozmowa
o statucie ZHP nie zmieni. I komenda wie, że ją będę wspierać, ale
to też inna historia.
Siedemnaścioro… Dlaczego oni nie poparli Piotra? Spróbujmy
spisać powody takiej decyzji. Oto one:
- Nie lubię Piotra, nie cenię Piotra, niech się dzieje, co chce, ale to
nie Piotr powinien zostać komendantem. Jakoś damy sobie radę
jako hufiec, a Piotr nie doprowadzi do rozwoju naszej wspólnoty.
- Mam inną kandydaturę. Gdy Piotr odpadnie, pokaże się on na
białym koniu jako nasz zbawca. W ten sposób zyska popularność
i będzie rządził długo i szczęśliwie. A tę inną kandydaturę to ja lubię.
- Piotr musi zobaczyć, że nie jest powszechnie akceptowany.
Dlatego nie będę na niego głosować. Ma on wystarczająco dużo
głosów, mój nie jest mu potrzebny. To taki mój głos: - Pracuj
bezbłędnie.
Znacie jeszcze inny powód? Ja nie. Za to wiem, że każdy z nich jest
destrukcyjny dla hufca. Że takie myślenie jest dla nas niekorzystne.
Po wyborze Piotr powiedział, że liczy na to, iż tych siedemnaście
osób do niego się przekona. Że pokaże, iż będzie dobrym
komendantem. Że wszyscy ci, którzy obiecali z nim współpracować,
nie zawiodą go. Mam nadzieję, że „siedemnastka” w najbliższym
czasie do Piotra się przekona. Oczywiście zależy to od obu stron –
i Piotra, i „siedemnastki”.
hm. Adam Czetwertyński
PS Wiecie, ile osób nie oddało na mnie głosu w wyborach do
sądu harcerskiego? Siedemnaścioro. Pocieszę tę siedemnastkę. Za
cztery lata, na kolejnym zjeździe będę już zgrzybiałym staruszkiem
i prawdopodobnie nie będę kandydował do władz hufca. Nawet
do sądu harcerskiego.
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„Mój dom murem
podzielony”
– refleksje po pierwszym
dniu zjazdu hufca
Wychodząc z ostatniego zjazdu hufca, pierwszą myślą jaka
przewinęła się przez moją głowę, były słowa piosenki Kazika
Staszewskiego z piosenki Arahja: – „Mój dom murem podzielony”.
- Myślę, że to najlepiej oddaje atmosferę zjazdu i to, co dało się na
nim zauważyć.
W ostatnim numerze „Praskiego Świerszcza” Hebel pisał wprost, że
czekający nas zjazd, będzie bardzo ważnym wydarzeniem w naszym
hufcu. Obstawiam, że pisał to z myślą, że dokonają się istotne zmiany,
które wpłyną na najbliższe kilka lat funkcjonowania całej naszej
wspólnoty hufcowej. Miał rację, rzeczywiście takie zmiany nastąpiły.

W tym miejscu należą się słowa uznania dla ustępującej Komendantki
Hufca, która przez dekadę miała siły i ochotę pracować z nami
wszystkimi, wysłuchiwać naszych problemów czy rozwiązywać
trudne sytuacje. Sam niejednokrotnie się przekonałem, że Druhna
zawsze dążyła do znalezienia polubownego rozwiązania problemu,
zawsze wysłuchała i znalazła czas na rozmowę. Niby nic, ale takie
wsparcie jest bardzo ważne i daje poczucie, że ktoś jednak nad
nami czuwa. Mam nadzieję, że w taki sam sposób będziemy mogli
liczyć na nowego Komendanta Hufca. Nie bez powodu wspominam
o Druhnie, ponieważ jest to najlepszy przykład na to, jak ważne
w naszej służbie instruktorskiej jest zaangażowanie i dbanie o to, co
się dzieje w hufcu i jego środowiskach, gdzie ktoś ma na uwadze
wspólne dobro.
Wracając jednak do zjazdu i dzielenia murem, to dało się zauważyć
w trakcie obrad, że bardzo jesteśmy spolaryzowani jako wspólnota
instruktorska. Dziwnym trafem stało się tak, że cała sala podzieliła się
na młodych i tych trochę starszych instruktorów. Ktoś powie, że to
jeszcze nic strasznego. Owszem, lecz w trakcie zjazdu było ewidentnie
widać, jak nasze spojrzenia na harcerstwo się różnią. Było to można
poznać po tym, kto i jak zabierał głos, jakie zadawał pytania, czym się
interesował. W moim odczuciu (oczywiście mogę się mylić) nasza
hufcowa starszyzna starała się obradować na zjeździe w bardzo
merytoryczny sposób. Byli dociekliwi, uzasadniali swoje stanowiska,
zadawali ciekawe pytania. Dało się wyczuć, że wiedzą, o czym
mówią. Jako instruktor bardzo się cieszę, że w dalszym ciągu chcą
z nami pracować, że odczuwają potrzebę uczestniczenia w zjeździe
czy zaproponowania ciekawych uchwał (np. uchwała o odznace
i propozycji programowej związanej z Olszynką Grochowską).
Niestety my młodzi nie potrafimy słuchać i czytać ze zrozumieniem,
na dodatek rządzi nami zbytnia pewność siebie, której konsekwencją
jest to, że nie szanujemy starszych od siebie. Tak, tak, wiem to jest
kolejny kamyczek do mojego ogródka nazwanego „Ten krytykujący,
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którego nie lubimy”, ale na tym polega wymiana naszych
doświadczeń instruktorskich i zdolność do refleksji, która powinna
nam towarzyszyć.
Ostatni zjazd pokazał, jak młodzi reagują na wszelkie rodzaju
krytykę czy ingerencje w ich pracę, w szczególności ze strony
starszych i bardziej doświadczonych. Doskonale pamiętam, jak
wraz z druhem Michałem z 288 przedstawialiśmy stanowisko
KRH (której do zjazdu byliśmy członkami) na temat działania
namiestnictwa harcerskiego. Naszym zadaniem KRH powinna
wskazać sytuacje problemowe w hufcu, aby uczestnicy zjazdu mieli
obraz tego, co się dzieje w naszej wspólnocie i na tej podstawie
mogli debatować. Wywiązała się dyskusja dotycząca nieprawidłowo
działającego namiestnictwa. Na samym początku ukuła się teza, że
instruktorzy w namiestnictwie pracują źle, choć to nie jest prawda.
Prostowaliśmy to wskazując, że nie tyle zwracamy uwagę na pracę
zespołu namiestnictwa, lecz na zjawisko braku zaangażowania
drużynowych w życie „Heliodoru”. I jak się okazuje, problem jest
głębszy, bowiem z takim samym zaangażowaniem większość
drużynowych naszego hufca potraktowała zjazd, tzn. na niego nie
przyszła. Przechodząc do meritum. Michał zwracał uwagę na to,
co jego zdaniem nie działa w namiestnictwie, co może należałoby
zmienić, lecz jego słowa przy udziale jednej instruktorki zostały
przeinaczone, zaś Michała znowu przedstawiono jako człowieka,
który krytykuje i się „czepia”. No może i tak jest, ale druh Michał w przeciwieństwie do rzeczonej Druhny - ma znacznie więcej
lat doświadczenia instruktorskiego i dysponuje większą wiedzą.
I nawet jeśli rzeczona Druhna ma stopień harcmistrzyni, to powinna
uszanować zdanie Michała. W takiej sytuacji młoda osoba powinna
przyjąć z pokorą to, co mówi starszy i doświadczony. Niestety tego
zabrakło. Kto nie wierzy, temu polecam zajrzeć do zjazdowego
protokołu, który był dość precyzyjnie prowadzony. Może zamiast
być przewrażliwionym na punkcie krytyki, byśmy zaczęli słuchać ze
zrozumieniem i pracować merytorycznie.

To samo dotyczy zbiórki wyborczej, która miała miejsce przed
zjazdem. Wybieraliśmy delegata na Zjazd ZHP. Na ringu dwóch
instruktorów ubiegających o mandat. Jeden, który jest bardzo
dobrze zorientowany w ostatnich wydarzeniach całego Związku,
oraz drugi, który chce zdobywać doświadczenie jako delegat.
W wypowiedziach kandydatów było widać znaczące różnice
w poziomie wiedzy merytorycznej.
Wspomniałem, że nie potrafimy słuchać i czytać ze zrozumieniem.
Krąg Romansów zaproponował świetną uchwałę dotyczącą
wprowadzenia zadań programowych dla drużyn i gromad, które
to miałyby pogłębiać wiedzę historyczną związaną powstaniem
listopadowym. Wraz z tym miałby zostać powołany zespół
programowy/ instruktorski, który by opracował program, zaś
całość byłaby zwieńczona odsłonięciem tablicy pamiątkowej
w 190 rocznicę bitwy pod Olszynką. I znowu ile oburzenia, że ktoś
chce jakiś zespół programowy powoływać, przecież już jeden jest
w hufcu. Głosy, że po co cykl programowy, że jak Krąg Romanosów
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chce, to niech sam sobie to robi, po co do tego uchwała zjazdu
itd. Szczerze mówiąc budzi to niepokój, że zamiast uznać, że jest
to fantastyczny pomysł i może warto nad nim usiąść, popracować,
wdrożyć w życie, to pomysł negujemy. Chyba nikt z naszej
kadry hufca nie wpadł na to, że taki cykl czy odznaka (nieważna
nazwa, ważna treść) mógłby stanowić piękne wprowadzenie do
corocznego rajdu. Taka rzecz mogłaby zaktywizować drużyny,
pogłębić ich wiedzę historyczną i najważniejsze – byłoby to idealne
pole do współpracy pokoleniowej instruktorów naszego hufca,
gdzie Krąg „Romansów” zostałby włączony w przygotowania
propozycji programowej i wychowawczej. Przy dobrych wiatrach
może udałoby się zaangażować również nasz hufcowy Zespół
Historyczny. Niestety, nie słuchamy ze zrozumieniem, tylko się
oburzamy, że ktoś chce nam wejść do zespołu programowego
z jakimś pomysłem. To samo dotyczy innych podobnych uchwał
zgłoszonych przez krąg. I teraz pytanie, jak chcemy budować
wspólnotę instruktorską, na którą tak często się chwalimy, jeśli
mamy takie podejście…

W moim odczuciu zjazd był popisem braku merytoryczności
i pychy naszej hufcowej młodzieży. Jak inaczej nazwać „chamskie
i prostackie docinki” w kierunku jednego ze starszych instruktorów
kręgu,któryjako jeden znielicznych na tym zjeździe chciał obradować
merytorycznie. Tak, mam na myśli jednego z członków Prezydium
Zjazdu. Nie będę pokazywał palcem, bo to nieładnie, lecz nabijanie
się ze starszego człowieka (instruktora) tylko po to, aby zdobyć
poklask wśród młodych, lekko się kłoci się z postawą instruktorską,
jaką powinniśmy reprezentować w naszych działaniach. To samo
tyczy się podchodzenie do stołów z delegatami i namawianie ich
na oddanie głosów na konkretną osobą ubiegającą się o mandat
w jednej z naszych hufcowych władz. Jak pokazały późniejsze
głosowania, było to skuteczne działanie, tylko pytanie, czy właściwe
i na miejscu…
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powinna wynosić tyle samo (na zjeździe padła propozycja, aby KRH
składała się z 3 osób), co liczba instruktorów wybranych do komendy.
I to jest błąd. KRH nie działa na zasadzie „gabinetu cieni” (Wikipedia:

Gabinet cieni („rząd oczekujący”) – skład rządu formułowany przez
jedną lub więcej partii opozycyjnych, gotowych przejąć władzę
w razie ich zwycięstwa wyborczego. Polega na tym, że każdy
członek rządu ma odpowiadający mu „cień” w opozycji). Komisja
Rewizyjna ma badać, czy wszystko w hufcu działa poprawnie, zaś
w przypadku nieprawidłowości ma pokazywać problem, dzięki
czemu Komenda Hufca może go rozwiązać. To pokazuje, jak bardzo
my jako instruktorzy nie rozumiemy działania pewnych instytucji
czy mechanizmów.
Na marginesie na poparcie tego i braku zrozumienia roli KRH podam
przykład. W normalnym świecie, pozaharcerskim, działa coś takiego
jak audyt. Jego zdaniem jest wykrycie nieprawidłowości i wskazanie
działań naprawczych. Cechą audytu i audytorów jest to, że nie mają
oni powiązań z badanym przedmiotem lub podmiotem. W Polsce
np. mamy Najwyższą Izbę Kontroli, która z założenia kontroluje
poczynania rządu, zachowując przy tym bezstronność. Dzięki temu
zwiększa się jej wiarygodność i obiektywizm. Proste? No właśnie.
U nas w ZHP takim ciałem są komisje rewizyjne, które zaliczają się
do statutowych władz ZHP. I tu kolejny przykład na brak merytoryki,
tj. wybór do organu kontrolnego hufca (gdzie KRH kontroluje
również finanse baz) osoby, która do niedawna była związana
z prowadzeniem bazy (dla ścisłości, serdecznie gratuluje Adrianowi
wyboru, bowiem dzielnie walczyliśmy wspólnie o ostatni mandat
w KRH i myślę, że jego wiedza i doświadczenie będą nieocenione
w działaniach KRH, gratulacje należą się również pozostałym
członkom nowej KRH). No brzmi to trochę kuriozalnie, gdzie
osoba, która dopiero co prowadziła bazę, zaraz ma ją kontrolować
i stwierdzić, czy baza działa prawidłowo. I dlaczego o tym wszystkim
piszę? Otóż, jak już wspomniałem, znaczna część instruktorów,
w szczególności młodych, podeszła do zjazdu w sposób pozbawiony
sensu i merytoryki, co wynika z niedostrzegania pewnych rzeczy
i należy o tym mówić głośno. Z drugiej strony, starzy i doświadczeni
podchodzili do wszystkiego rozważnie i merytorycznie, dlatego też
wychodząc ze zjazdu przemknęły mi właśnie słowa piosenki, co
obrazuje, jak bardzo w hufcu jesteśmy podzieleni. Bądźmy czujni
i uważni, dostrzegajmy to, co się dzieje, pytajmy, rozmawiajmy,
wymieniajmy się poglądami, gdyż tylko to zapewnia nam wyrobienie
własnego zdania na pewne istotne tematy. Współpracujmy młodzi
ze starymi, aby tworzyć wspólnotę, której tak głośno mówimy, zaś
której nie potrafimy budować. Gdy widzimy problem, to reagujmy
i działajmy, bo i naszej nowej komendzie będzie łatwiej, i nam jako
wspólnocie instruktorskiej.

Inną rzeczą, która rzuciła się w oczy, to fakt, że nie zdajemy sobie
sprawy, czym zajmują się nasze władze hufca. Jak nazwać sytuację,
gdy do Komendy Hufca wybieramy jedynie trzy osoby? Mamy duży
hufiec, gdzie jest bardzo wiele obszarów wymagających pilnej uwagi
komendy, od kształcenia przez program na gospodarce i finansach
kończąc. Nikt nie jest w stanie dostrzec tego, że komenda powinna
być większa? I tu prostując, nie mam pretensji do Piotra, że ma
trzyosobową komendę, lecz dziwie się, że tak wiele osób podobno
mu odmówiło (o tym się mówiło w kuluarach od wakacji) i nie widzi
konieczności wsparcia naszego komendanta w zarządzaniu tak
dużym hufcem.
To samo dotyczy Komisji Rewizyjnej. Na zjeździe padła propozycja,
by rozszerzyć jej skład z 5 do 7 osób. I tu znów, o ile starzy
i doświadczeni rozumieją, że taka liczba pozwala na sprawną
pracę KRH i umożliwi jej to bieżące badanie finansów hufca czy
naszych baz, to młodzi uznają KRH za zło wcielone, które jest
tylko od zwalczania komendy (powołując się na Hebla i jego
harcerzy „To ci Panowie, co mówią nam, że mamy krzywe prycze”).
W konsekwencji tego, zdaniem młodych, liczba członków komisji

Kończąc swoją długą rozprawkę harcerską, której tak w całości
zapewnie nikt nie przeczyta, pozwolę sobie złożyć wielkie
podziękowania ustępującym władzom naszego hufca oraz życzę
samych sukcesów i efektów nowej Komendzie Hufca oraz nowej
Komisji Rewizyjnej Hufca.

pwd. Wojciech Kowalówka HO
drużynowy 295 WDH Sulima
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Nowe Władze Hufca ZHP
Warszawa Praga-Południe
Komendant – hm. Piotr Piskorski
Komenda Hufca:
Zastępczyni
– hm. Zuzanna Pacholczyk
Skarbniczka
– phm. Anna Bodzińska
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – hm. Krzysztof Rudziński
Członkowie:
– phm. Elżbieta Świderska-Tyszka
		
– phm. Krzysztof Kowalczyk
		
– pwd. Adrian Rozbicki
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To tylko moje niektóre marzenia. Bo nie wszystkie tu spisałem.
Może Ty masz jakieś i mógłbym pomóc Ci je zrealizować? A może
masz podobne? Jeśli tak, to mam jeszcze jedno takie największe
marzenie. Uznajmy początek nowej kadencji jako nowe otwarcie.
Zapomnijmy o waśniach i sprzeczkach. Zapomnijmy o podziałach.
Przestańmy patrzeć na siebie wilkiem, przestańmy knuć za
plecami. Szanujmy siebie nawzajem, nie krytykujmy cudzej pracy,
wspierajmy się w działaniu. I twórzmy ten hufiec razem!
Zapraszam do siedziby hufca we wtorki - będę czekał.
Porozmawiajmy. Może masz jakiś pomysł, może masz jakiś plan,
może po prostu chcesz ze mną pomówić, wyjaśnić jakieś przeszłe
sprawy, a może chcesz wesprzeć działanie któregoś z zespołów.
Rozmawiajmy!
hm. Piotr Piskorski
Komendant Hufca

Sąd Hufca:
Przewodniczący – hm. Jacek Czajka
Członkowie:
– hm. Grażyna Kozińska
		
– hm. Adam Czetwertyński
Moje (a może nasze) marzenia
W głowie każdego człowieka, gdy tylko pojmie, jak skonstruowany
jest ten świat, pojawiają się różne marzenia. Jako dzieci
marzymy o nowych zabawkach, o górach słodyczy, o przeżyciu
niestworzonych historii. Gdy jesteśmy w wieku szkolnym,
rozmyślamy o poznanych bohaterach literackich, o dobrej zabawie
ze znajomymi.
Z czasem jednak te marzenia przekształcają się w bardziej realne
i rzeczywiste. Wiemy, że aby osiągnąć sukces, czeka nas wiele pracy,
poszukiwań rozwiązań, koordynacji działań. Gdy podejmujemy się
nowych wyzwań, też pojawiają się marzenia.
Chciałbym zatem powiedzieć Tobie, droga Druhno i miły Druhu,
że mam wiele marzeń i wierzę, że też będziesz (razem ze mną)
wykonawcą mych marzeń,
bo przy realizacji marzeń potrzebni są sprzymierzeńcy
i współpracownicy.
A oto moje marzenia:
•
aby nasz hufiec był tym najlepszym w Chorągwi Stołecznej,
a nawet i w ZHP,
•
aby nasze jednostki działały zgodnie z metodą harcerską
i powiększały swą liczebność,
•
aby siedziba hufca była miejscem tętniącym życiem, czyli aby
kadra i instruktorzy chętnie się spotykali w siedzibie hufca,
•
aby nasz Ocypel był miejscem wypoczynku dla kolejnych
zuchowych i harcerskich pokoleń,
•
aby kadra zaangażowała się w remont naszego ośrodka,
•
aby cała kadra aktywnie włączała się w podejmowane przez
hufiec działania,
•
aby jednostki hufca licznie brały udział w imprezach (tych
hufcowych) i tych poza hufcem,
•
aby każdy zuch, harcerz, harcerz starszy, wędrownik,
instruktor, senior czuł się dobrze we wspólnocie hufca,
•
aby kadra hufca potrafiła ze sobą rozmawiać,
•
aby panował w hufcu wzajemny szacunek,
•
aby nie pożerała nas mowa nienawiści,
•
aby kadra naszego hufca rozwijała się,
•
aby kadra realizowała kolejne próby na stopnie (zarówno te
harcerskie,
•
jak i instruktorskie) i dawała tym samym przykład swoim
podopiecznym,
•
aby wspólnym naszym celem był rozwój naszego hufca!
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Jak to się wszystko zaczęło
Harcerzem chciałem być od małego, a dokładnie od wieku szkolnego.
W mojej szkole (nomen omen Szkole Podstawowej nr 211) działało Stowarzyszenie Harcerskie. Niestety nigdy nie było mi z nimi po drodze. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne nie pozwalały mi na udział w zbiórkach.
W gimnazjum marzenia trochę przygasły, jednak na nowo ożyły w liceum.
Wtedy to też poznałem Anetę Chabowską, która opowiadała o organizacji
zawodów ratowniczych. Postanowiłem jej pomóc i tak pojawiłem się w Integracyjnym Szczepie 420 WDHiGZ. Przez kilka lat pomagałem w prowadzeniu 420 WDH „Hajnica”, 420 WDSH „Zbroja”, 420 WGZ „Skrzaty z Leśnego Wzgórza”. Najlepiej zawsze czułem się w metodyce zuchowej.
W listopadzie 2007 r. podczas zjazdu hufca zostałem wybrany w skład
komendy hufca jako instruktor ds. organizacyjnych. W 2009 r. podczas
zjazdu nadzwyczajnego ponownie zostałem członkiem komendy – tym
razem sekretarzem komendy. Funkcję tę pełniłem do kolejnego zjazdu,
czyli do 2011 r.
Na jesieni 2010 r. zmieniłem barwy na czarno-oliwkowe i trafiłem do
Szczepu 211 WDHiGZ. Od marca 2011 do września 2019 r. pełniłem funkcję
komendanta szczepu. Podczas mojej służby w szczepie byłem dodatkowo
drużynowym 211 WGZ „Wędrowcy do Świtu” i przewodniczącym kapituły
stopni wędrowniczych. Przy współudziale całej kadry szczepu, a w szczególności hm. Stanisława Matysiaka przeprowadziliśmy akcję „Bohater”
i szczep przyjął imię kpt. Stanisława Janowskiego „Agatona”. Udało nam się
nawiązać współpracę z parafią, tam też znajduje się harcówka i magazyn,
z którego możemy korzystać.
W trakcie mojej instruktorskiej drogi pełniłem też różne funkcje na poziomie hufca. Byłem szefem biura hufca, członkiem zespołu ds. Ocypla,
członkiem zespołu wychowania duchowego i religijnego, członkiem
zespołu programowego, członkiem rady namiestnictwa zuchowego „Praski Świerszcz”. Od kilku lat pracuję w komisji stopni instruktorskich, a także
jestem członkiem zespołu kształcenia.
hm. Piotr Piskorski
Komendant Hufca

Praski Świerszcz

Moja harcerska droga
W lipcu tego roku minęły 22 lata, odkąd jestem w harcerstwie - w lipcu
1997 r, pojechałam na obóz do Rekownicy i wstąpiłam do 31 WDH “Orlęta”.
Po dwóch latach z moim zastępem przeszłyśmy do 31 WDH-ek “Źródło”
i zmieniłyśmy nazwę z “Pisklęta” na “Górskie Potoki” (ta górnolotna nazwa
przetrwała chyba tylko pół roku, bo na pierwszym obozie przyjęłyśmy obozową nazwę “Black Cat” i tak już potem zostało aż do roku 2003). Latem
2002 po raz pierwszy pojechałam na kolonię z zuchami jako młodsza
oboźna, a rok później po raz pierwszy pojechałam do Ocypla (jeszcze
w barwach 31).
We wrześniu 2003 r. razem z moją zastępową przeszłyśmy do Szczepu 295
i założyłyśmy gromadę zuchową “Obieżyświaty”. Po przekazaniu gromady
(w 2007) zostałam zastępczynią komendanta szczepu, a po roku reaktywowałam działającą dawniej w Szczepie 295 gromadę zuchową “Sajszoni”,
której drużynową byłam do roku 2011.
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Ania o sobie
Wstąpiłam do ZHP w 2006 roku, byłam już pełnoletnia, a 31 WDH-ek
„Połonina” potrzebowała kadry z uprawnieniami na obóz w Gołubiu. Po
obozie jako opiekun pomagałam prowadzić drużynę Justynie Piwowar
a 31 marca 2007 roku, podczas święta szczepu złożyłam Przyrzeczenie
Harcerskie.
Praca w drużynie przekładała się na zdobywanie stopni. W styczniu 2009
roku dołączyłam do grona instruktorów Hufca Warszawa-Praga-Południe.
To był rok, w którym bardzo aktywnie działałam w szczepie i w hufcu, moje
zaangażowanie doceniła kapituła Instruktora Roku. Podczas Dnia Myśli
Braterskiej w lutym 2010 roku otrzymałam tytuł Instruktora Roku 2009.
W szczepie razem z Marcinem Jóźwiakiem stworzyliśmy 31 WDW „Ostoja”,
w tamtym czasie jedną z nielicznych drużyn wędrowniczych hufca. Prowadziłam też 31 WGZ „Narnia” i 31 WDH „Źródło”.

Weszłam do rady namiestnictwa zuchowego, a potem sama zostałam
namiestniczką. W latach 2012-2015 w komendzie hufca odpowiadałam za
program. Jeszcze jako członek rady namiestnictwa brałam udział w kształceniu drużynowych, po zdobyciu BOKK weszłam w skład hufcowego
zespołu kształcenia - przez jakiś czas pełniłam nawet funkcję jego szefa.
Brałam też udział w trzech zjazdach ZHP, w tym w dwóch jako delegatka.

W 2012 roku zamknęłam próbę podharcmistrzowską i zostałam
komendantką Szczepu 31 WDHiGZ im Alka Dawidowskiego. Bycie
komendantką szczepu do łatwych nie należało, wspominam to jednak
z bardzo dużym sentymentem. Szczep przekazałam 8 marca 2016 roku. Od
tamtej pory pełnię funkcję drużynowej 31 WGZ „Barwny” (dawniej „Narnia”).

W ostatnich latach moja aktywność harcerska była dość ograniczona,
dlatego może dobrze się złożyło, że weszłam do komendy hufca - czas na
nową przygodę!

Podczas zmiany pracy przyszedł czas na przemyślenie mojej aktywności
harcerskiej i planowanie nowych wyzwań. Bardzo się cieszę, że Zjazd wybrał mnie do komendy hufca, będzie to dla mnie nowe doświadczenie.
Wierzę, że przy współpracy wszystkich instruktorów stworzymy hufiec,
z którego przykład będzie mogła brać cała Chorągiew Stołeczna!

hm. Zuzanna Pacholczyk
zastępczyni komendanta hufca

phm. Anna Bodzińska
skarbniczka hufca
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Literki druha Adama
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starszy wódz harcerski przez całe życie? I dlatego w niektórych
środowiskach harcerstwo funkcjonuje jakby w środku wulkanu.
Oj, ileż takich wulkanów Mulin już się naoglądał… Brakuje ludzi
z autorytetem, którzy potrafiliby demokratycznie porozumiewać się
i demokratycznie kierować różnymi jednostkami harcerskimi. Tak
- wódz z autorytetem. Ale pada tu ważne inne słowo - demokracja.
I nieco inny problem. Na literkę “d”. Ile problemów z tym wodzem…
Mój Ulubiony Instruktor siedział w swym ulubionym fotelu i myślał
(jak wiemy, myślenie nadal jest ulubioną czynnością Mulina),
jakby to było pięknie, gdyby pracowały zastępy, szkolili się młodzi
wodzowie i ci wodzowie mieli i wiedzę i umiejętności, i na dodatek
autorytet. Mulin zamyślił się i po chwili z jego fotela zaczęło
dochodzić cichutkie pochrapywanie. No bo ile można myśleć? Nie
przesadzajmy…

„W”, czyli wódz skautowy (literki nr 7)
Mój
Ulubiony
Instruktor,
rozkosznie
zwany
przez
niektórych Mulinem, w sobotę,
tydzień
przed
Wielkanocą,
wziął udział w interesującym
instruktorskim spotkaniu. Po
powrocie do domu usiadł
w swym ulubionym fotelu
i zaczął się zastanawiać, czy warto o spotkaniu pisać, oceniać je,
chwalić dyskutantów i dyskutantów ganić. Nie, o spotkaniu ani
słowa - po co komuś się narazić. Zacznie się dyskusja, a tej Mulin
boi się jak ognia. Wymaga aktywności, a przecież wygodniej jest
siedzieć w fotelu i popijać kawę. Druh Mulin zdecydował więc, że
zajmie się drobnym, ale kluczowym dla działalności jego ulubionej
organizacji problemie, jakim jest harcerski, skautowy, autentyczny
wódz. Sprowokowała go (jednak, jednak) wypowiedź jednego
z instruktorów, snującego mądre refleksje na tymże spotkaniu.
Pomyślał, fakt - niechętnie, że teraz będzie myślał historycznie.
Przypomniał sobie (a nie był Słoniem Trąbalskim), że dawno,
dawno temu, jeszcze przed II wojną światową, gdy książki
i broszury harcerskie mnożyły się jak grzyby po deszczu (a dziś
zobaczyć to naocznie możemy dzięki reprintom wydawnictwa
“Impuls”) i gdy Juliusz Dąbrowski wymyślił trzyletni “Wyścig
pracy”, harcmistrz Adam Czyżewski napisał książeczkę “Na tropie
wodza harcerskiego”. Kim jest dla instruktorów działających
przed laty harcerski wódz? Czy to komendant hufca? Chorągwi?
A może po prostu drużynowy? Nie, wodzem harcerskim, którego
trzeba wychowywać, którego trzeba bezustannie kształcić,
jest zastępowy! Tak, chodzi o wodza, kierującego swymi 5-8
harcerzami. Czyżewski pisze: “Wychowanie wodza zaczyna
się w zastępie, najniższej komórce ruchu harcerskiego. Zastęp
jako środowisko, w którym tworzy się harcerska dusza chłopca
i rodzi się harcerski światopogląd, odgrywa w tworzeniu się
indywidualności wodzowskiej rolę podstawową”. Mulin przeczytał
te słowa i zastanowił się głęboko. Fakt, tylko głęboko Mulin umiał
się zastanawiać. Najważniejszy wódz to zastępowy… Ciekawe.
W “Na tropie wodza…” autor pisze o bardzo szeroko rozumianym
harcowaniu, obozowaniu, próbie dzielności, światopoglądzie,
kształceniu metodycznym itd., itd. Nie pada jedno niezwykle
ważne słowo, kluczowe dla owego zastępowego, tego, który
ma w perspektywie zostać harcerskim instruktorem. Nie pada
jedno ważne słowo “autorytet”. Przeczytał niegdyś Mulin tekst
o braku w harcerstwie instruktorów posiadających autentyczny
autorytet. Autorytet na poziomie Głównej Kwatery. Czy nie jest
to tak, że ów autorytet musi budować młody, a później coraz
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Święta, święta (literki nr 8)
Mój Ulubiony Instruktor wreszcie ma odrobinę
wolnego czasu, Nie, żeby go wcześniej nie miał,
ale teraz ów wolny czas ma oficjalnie. Zbliżył się
niespodziewanie kolejny długi weekend i druh
Mulin postanowił przeznaczyć go na słodkie
nicnierobienie. Dwie czerwone kartki w środku
tygodnia. Pysznie. Dwa święta? A czy któreś
z nich jest świętem obchodzonym hucznie
w jego ulubionej organizacji? Kiedyś, dawno
temu, był to 1 maja, później preferowany zaczął
być 3. A już całkiem niedawno zachęcano
członków niewielkiej organizacji druha Mulina, aby czcić 2 maja
jako Święto Flagi. Musiało być smutno temu 2 majowi – tkwić tak
bezużytecznie między ważnymi dwoma dniami. I co? Nawet tu czy
ówdzie ten dzień jest obchodzony. Czyli gdyby tak ocenić, jest to
święto tak na 50%.
Usiadł Mulin w swym ulubionym fotelu (znów coś ulubionego,
trzeba się z tym pogodzić) i zaczął się zastanawiać, kiedy to
jeszcze jego (tfu, tfu…) ulubieńcy mają swoje święta. Niedawno
były imieniny Jerzego – tak, dzień świętego rycerza na koniu
pokonującego smoka obchodzony był uroczyście w męskiej części
organizacji. Dzień jakoś nieco zapominany. Ot, drugie święto na
50%.
Za to stuprocentowym świętem jest Dzień Myśli Braterskiej.
Wszyscy członkowie Związku, nie bacząc, że to przecież dzień
dziewcząt, obchodzą go, choć zupełnie inaczej niż chciała lady
BP. Gdzie ten pens, gdzie ta (dziś polska) złotówka, zarobiona na
wspólny światowy cel? Czy więc to prawdziwe święto? Czy takie
z lekka oszukiwane? Powiecie, świat się zmienia. To prawda. Ale
obszary biedy na świecie nadal są ogromne. I dobrze by było
dołożyć swoją cegiełkę do polepszenia innym życia.
Jeszcze jakieś nasze święto? Tak, tak. Mój Ulubiony Instruktor
zapadł się głębiej w fotelu. To 1 sierpnia. Święto stuprocentowe.
Najważniejsze. I niech tak zostanie. Lubimy i chcemy obchodzić
rocznicę naszej narodowej klęski. Co ciekawe, ponieważ to
środek lata, w mieście stołecznym Warszawie święto chorągwi
obchodzone jest w rocznicę kapitulacji powstańców – na samym
początku października. Co najmniej dziwne.
O ile rozsądniejsze byłoby czczenie rocznicy powołania podziemnej
organizacji druha Mulina na początku wojny. W dodatku że
tego samego 27 września również jest rocznica zorganizowania

Praski Świerszcz
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zaczątków polskiego państwa podziemnego. Ładne święto, ale
znów obchodzone na 50%.
I jest jeszcze jedna data, też świąteczna – dzień, kiedy ukazał
się pierwszy rozkaz Andrzeja M. 15 maja. To symbol. Niektórzy
twierdzą, że od tego dnia zaczęła istnieć ulubiona organizacja
(choć jeszcze skautowa) druha Mulina. Co, wpiszemy kolejne 50%?
I kto jeszcze powie, jak traktować dzień 15 lipca, ten grunwaldzki,
ten od Zawiszy Czarnego. Wspominać ów dzień, nie wspominać?
Ważny? A może nie? No dobrze, wpiszmy znów 50% święta.
Dużo tego. Druh Mulin się zamyślił. Jak te wszystkie nasze
świąteczne dni traktować? Bo to tylko cząstka. Ile jest jeszcze
świąt regionalnych!!! I są święta państwowe. Stuprocentowe,
pięćdziesięcioprocentowe… To jak? Świętować? Nie świętować?
Mulin westchnął, zamyślił się jeszcze głębiej i po chwili nad fotelem
usłyszeć było można leciutkie pochrapywanie…
hm. Adam Czetwertyński

Para-doxy programowe
Oderwanie się od spraw bieżących daje możliwość ich
przemyślenia na spokojnie, spojrzenia z innej, zazwyczaj
niedostępnej perspektywy. Jako że zajęcia zawodowe rzuciły
mnie tam, gdzie nie dość, że drogo, roaming kosmiczny, to jeszcze
program dnia wypełniony po brzegi, to mając „ciszę w eterze”
naszły mnie rzeczone przemyślenia. Paradoksalnie o programie
właśnie. Na pierwszy ogień poszły rozważania dotyczące mojej
aktualnej zawodowej codzienności. Zacząłem się zastanawiać na
ile to, w czym uczestniczę, wypełnia postulaty dobrego programu
harcerskiego. Czy może to zwykły plan pozbawiony szerszego
znaczenia. Postanowiłem rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze
i wyszło, iż nie jest źle.
Zacznijmy od tego, że konferencja, w której uczestniczę,
odpowiada na potrzeby zainteresowanych – m.in. moje i mojej
firmy (sponsora). Poza przekazywaną wiedzą, prowadzący
dzielą się praktycznym doświadczeniem. Nie bez znaczenia
jest również praca w małych grupach (sic!) oraz nawiązywanie
bezpośrednich kontaktów. Wszędzie jest to aspekt ważny, ale
w branży cyberbezpieczeństwa liczy się szczególnie. Do tego
każdy przyczynił się do „skrojenia” programu na swoją miarę.
Nawet jeżeli nie przez bezpośrednie prowadzenie zajęć, to przez
wybór poszczególnych sesji czy bloków tematycznych. Wychodzi
na to, że współuczestniczyłem w „tworzeniu” programu.

(blisko, na odpowiednim poziomie oraz w limicie kosztów),
ubezpieczeń na podziale tematycznym pomiędzy uczestników
i aspektach turystycznych kończąc. Zatem pewne wyzwania oraz
walory wychowawcze też się zmaterializowały. I tak z planu zrodził
się program.
Brzmi banalnie, ale niekoniecznie banalnym jest. Przenosząc
to bowiem na grunt harcerski dostrzegam z ZHP chęć a nawet
tendencję do brnięcia w plany (pracy) zamiast w programy
(wychowawcze). Czyli atrakcyjna animacja przed faktycznym
wychowaniem. Jeden ze znajomych instruktorów powiedział mi
w tym roku żartem, że czeka, kiedy jakiś obóz wybierze sobie jako
fabułę (błędnie nazywaną obrzędowością) harcerstwo! Po krótkiej
salwie śmiechu skonstatowaliśmy, że najbardziej wartościowe
i skuteczne wychowawczo z naszych własnych obozów były te,
które nie miały fabuły. Kontynuowały obrzędowość śródroczną
i bazowały na stawianiu wyzwań w obliczu przyrody. Były
oczywiście także obozy z fabułą. Też niezłe, lecz po latach
jawiące się jako związane ograniczeniami wynikającymi właśnie
z fabuły (niezależnie, czy byli to Indianie, kowboje, podróże
międzygwiezdne, rycerstwo, staropolszczyzna itd.). Natomiast
wszystkie paradoksalnie charakteryzowały się jednym – nikt nie
narzekał, że apel, służba w kuchni, warta nocna lub dzienna czy
organizacja prania dla obozu zakłóca mu realizację programu.
Bo to wszystko jest programem. Niestety po latach w podobnym
przekonaniu czuję się lekko osamotniony. Czyżby „zabawa”
w piratów, superbohaterów, gwiezdnych wędrowców lub
postapokaliptycznych ocaleńców miały na trwale zdetronizować
inne podejście. Takie, które pamięta m.in. o:
• umiejętności obozowania i gotowania w warunkach polowych,
• centralnej roli ogniska w życiu obozowym wraz z myślą, że to
ogień jest dla nas, a nie my dla ognia,
• przestrzenni do budowy relacji i więzi międzyludzkich,
• świadomości, że program nie jest zbiorem zajęć.
Na szczęście w tunelu błysnęło światełko (mam nadzieję, że to nie
pociąg) i wszystkich zrozpaczonych brakiem czasu na podniesienie
flagi na maszt, bo „są zajęcia programowe” lub niedostrzegających
w równym naciągnięciu „dychy” żadnej wartości, pragnę
poinformować, że przytoczona powyżej lista została zaczerpnięta
z pewnego dokumentu. Tym dokumentem były „Cele Zlotu Kadry
ZHP 2019”. Ot, taki drobny paradoks.
hm. Krzysztof Rudziński HR
Genewa 17.10.2019 r.

Kolejna cecha to znaczenie prezentowanej tematyki dla mojej
organizacji. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iż omawiane
zagadnienia będą w 70-80 procentach powiązane z naszą
aktywnością zawodową na przestrzeni nadchodzących dwóch lat.
Biorąc pod uwagę, że w pojedynczym module programowym jest
siedem sesji tematycznych – odhaczam sukces – wybór okazuje
się interesujący i przydatny zarazem.
Na koniec sprawy organizacyjne. Poczynając od znalezienia
sponsora - przekonanie działu kadr do pomysłu i składu wyprawy
(nie jestem sam), poprzez dogranie terminarza (harmonogram
zadań służbowych), zorganizowanie transportu i zakwaterowania

Obóz harcmistrzów postawił na minimalizm (fot. hm. K. Rudziński)
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Refleksja w trakcie
trwania zjazdu hufca
Po dłuższej przerwie wróciłem do czynnej służby instruktorskiej i
od razu miałem okazję uczestniczyć w jednym z najważniejszych
wydarzeń – zjeździe hufca. Było to doświadczenie ciekawe,
pouczające i mocne
Ciekawe było obserwowanie zachowań instruktorów harcerskich
pokolenia Y i Z w sytuacji, która zmusiła ich do wzięcia
odpowiedzialności za przyszłość harcerstwa w naszym Hufcu. To,
jakie stawiali tezy i jak je argumentowali, o czym mówili, a o co
pomijali milczeniem, w jaki sposób przedstawiali swoje racje i jak
odnosili się do padających argumentów - słowem - jaki był poziom
merytoryczny i emocjonalny obrad. Poza nielicznymi wyjątkami
był to poziom wystąpienia druhny, która została wybrana
na delegatkę na Nadzwyczajny Zjazd ZHP. Przy okazji warto
przypomnieć, że przygotowanie merytoryczne oraz umiejętność
prezentacji swojego stanowiska świadczą nie tyle o delegatce, a
o tych, którzy ją wybrali, ponieważ stali się za nią odpowiedzialni.
Pouczające ponieważ zjazd pokazał, że kadra hufca jest bardzo
podzielona, co zresztą wybrzmiewało w głosach instruktorów,
którzy podkreślali, że jednym z największych problemów hufca
jest brak pracy z instruktorami. Nie jest to problem jedyny, ale
chyba kluczowy, ponieważ poziom instruktorów, ich motywacja,
wiedza, postawa, zaangażowanie i umiejętności przywódcze
przekładają się w sposób bezpośredni na jakość zespołów na
czele których stoją - stare porzekadło mówi - jaki pan, taki kram.
Problemów przed hufcem jest wiele, chociażby odbudowanie
hufca jako wspólnoty czy określenie przyszłości ośrodka w Ocyplu
- a to nie jedyne.
Mocne, ponieważ należało mieć mocne nerwy, żeby nie ulegać
emocjom, jakie wywoływał wiceprzewodniczący zjazdu
prezentowanym stylem prowadzenia obrad. Stara rzymska zasada
mówi, że od tych, którym dano większe możliwości, więcej się
oczekuje. Prowadzący chyba o tym zapomniał, bo po pierwsze
czuł się w obowiązku skomentować prawie każde wystąpienie,
a to, w jaki sposób odnosił się do hm. Leszka Adamskiego,
można rozpatrywać nie tylko na poziomie posiadanych lub nie
umiejętności, ale przede wszystkim na poziomie kultury osobistej.
Po wtóre - przewodniczący musi mieć wiedzę merytoryczną
niezbędną do rozstrzygania spornych spraw, a trudno za
merytoryczną przyjąć argumentację, tu cytat „ponieważ ja to tak
interpretuję”. Trzeba przypomnieć, że taka zuchwała pewność
siebie połączona z lekceważeniem innych określana jest jednym
słowem – „arogancja”.
Ale przede wszystkim było to doświadczenie smutne. Jak to się
stało, jak to było możliwe – i jest to pytanie przede wszystkim
do ustępującej komendantki hufca phm. Mamak i do prezydium
zjazdu - że nie przyszło wam do głowy, żeby rozpocząć zjazd
od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego wieloletniego
komendanta hufca hm. Stefana Romanowskiego. Właśnie
przypada 26 października pierwsza rocznica jego śmierci.
Olbrzymie zasługi dh. Romanowskiego dla hufca i dla ośrodka w
Ocyplu doskonale znacie, a Ty, Krystyno, wychowywałaś się przy
nim. I co?
Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, ale także
za to, czego nie robimy. To nas identyfikuje. Musimy zawsze
odpowiadać sobie na pytanie; czy wszystko zaczyna się od nas,
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czy jesteśmy częścią czegoś większego? Moja odpowiedź jest taka:
jesteśmy w harcerstwie - wszyscy żyjący - kolejnym ogniwem
w łańcuchu harcerskich pokoleń, od nas zależy teraźniejszość i
przyszłość harcerstwa. Ponieważ sami wykuwamy moc naszego
ogniwa, musimy pamiętać, że łańcuch jest tak mocny jak mocne
jest jego najsłabsze ogniwo. A ten łańcuch wykuwany jest ponad
sto lat. Jak mocne ogniwo wykujemy?

hm. Andrzej Banasik
komendant Hufca w latach 1989 – 1990
wieloletni drużynowy i szczepowy w 31WDH i Z oraz 135 WDH i Z
Pokolenie Y i Z: (http://stapler.pl/hydepark/litery-dzielace-generacje-oroznicach-miedzy-pokoleniem-x-y

Przemyślenia druhny
Róży (1)
CZAS i starsi instruktorzy
Druhny i Druhowie! Moi Młodzi Przyjaciele!
Bo wszystkich was uważam za swoich przyjaciół - jesteśmy
członkami tego samego hufca i organizacji. Nie zacznę od słów
„za moich czasów”, bo to nie o to chodzi. Ale chcę opowiedzieć
o swoim CZASIE, który minął od momentu, kiedy złożyłam
Przyrzeczenie Harcerskie i przyjęłam do realizacji w swoim życiu
Prawo Harcerskie, które składało się z 10 punktów. Nie przysięgałam
na Boga, bo wtedy nie było to możliwe. Boga miałam w sercu - tak
zostałam wychowana w rodzinnym domu. I wtedy nie było to nam
potrzebne, bo Bóg był w nas. Byłam wówczas w 10 klasie żeńskiego
liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie na Saskiej Kępie.
Przyrzeczenie pamiętam, jakby było wczoraj. Złożyłam je 1 czerwca
1957 r. Zbiórka alarmowa o godz. 5.30 przed szkołą przy ulicy
Obrońców. Meldunek i przemarsz nad Wisłę. A tam wschodzące
słońce, pierwsze promienie porannego dnia, szum płynącej Wisły,
świergot ptaków i stukot przejeżdżającego tramwaju na moście
Poniatowskiego, gwizd kolejki i gawęda druhny Jadwigi Czajki,
mojej wychowawczyni, o mieście, które tyle wycierpiało i które
teraz budzi się do życia. To był pierwszy piękny CZAS w moim
życiu. Wtedy zostałam harcerką i do dziś nią jestem. Nigdy nie
wystąpiłam z ZHP, nie miałam w nim urlopów, nie byłam też ze
Związku usunięta. Cały CZAS w nim jestem. I cały CZAS płacę
składki i cały CZAS mam do wykonania kolejne zadania.
Dlaczego tak jest?
Po prostu nasz Związek Harcerstwa Polskiego jest „fenomenem”.
Takiej drugiej organizacji nie ma na świecie. ZHP jest dla dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych. I można w nim dożyć leciwego wieku,
jeżeli cały CZAS jesteś jego członkiem i płacisz w nim składki. Jak
doskonale wiecie, dla każdej grupy wiekowej są określone zadania
i każdy we właściwej grupie może się doskonale realizować.
Zuchem nie byłam, bo była wojna,. Harcerką młodszą byłam
w Organizacji Harcerskiej tylko przez rok, bo skończyłam
podstawówkę. Harcerstwo dla mnie zaczęło się dopiero w drużynie
starszoharcerskiej, a później była to już służba instruktorska.
I właśnie ta służba instruktorska jest bardzo ważna. To kadra ludzie dorośli – decyduje, jaka ta nasza organizacja jest. To dzięki
starszym instruktorom Związek nigdy nie był rozwiązany, nawet
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wtedy, gdy była OH czy stan wojenny.
To starszyzna go powołała do życia. A kto wymyślił i utworzył
skauting? Młody czy dojrzały, zaprawiony w bojach generał? Kto
reaktywował w 1956 r. na Zjeździe Łódzkim ZHP? Starsi instruktorzy.
Kto wymyślił Ofensywę Zuchową, żeby jak najprędzej przywrócić
organizację do życia? Starsi instruktorzy. Kto wymyślił, że dzieci
z niepełnosprawnościami będą w drużynach Nieprzetartego
Szlaku? Starsi instruktorzy.
Pamiętajmy o tym, bo starsi instruktorzy są nie tylko chodzącą
historią naszej organizacji, ale także to oni tworzyli i tworzą dziś
Związek Harcerstwa Polskiego.
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spotykali się w Dniu Myśli Braterskiej, aż powstał Krąg Przyjaciół
Hufca, który po niedługim czasie przyjął nazwę Instruktorskiego
Kręgu Pokoleń. Doszły spotkania wigilijne, zaczęto organizować
wspólne wycieczki. I tak na jednej z nich, byliśmy wtedy w Ocyplu
i odwiedzaliśmy nasze miejsca obozowe, postanowiliśmy wrócić
do starej nazwy „Romanosów”, bo komendantem kręgu był hm.
Stefan Romanowski. Po odejściu druha Stefana na wieczną wartę
postanowiliśmy dalej kontynuować tradycje kręgu.
Kim są członkowie kręgu?
To byli drużynowi zuchowi, harcerscy, szczepowi, namiestnicy,
komendanci hufca, instruktorzy szczepów z różnych lat, ale
wszyscy z Hufca Praga-Południe. Jest nam razem dobrze, łączą nas
wspomnienia, przyjaźnie, wspólne działania, obozy, kolonie.

hm. Róża Karwecka
komendantka IKP Romanosy

Przemyślenia druhny
Róży (2)
Byliśmy, jesteśmy, będziemy
W poprzednim felietonie napisałam, jak ważni (pomimo
upływającego czasu) są starsi instruktorzy, który tworzyli nasz
Związek. A jak to wyglądało u nas, w Hufcu Praga-Południe, co
zrobili ci instruktorzy, którzy dziś należą do starszego już pokolenia?
Po reaktywowaniu ZHP pod koniec 1956 r., kiedy zaczęły
powstawać nowe drużyny, zwiększała się liczba drużynowych
- tych od zuchów, i tych od harcerzy. Więc w Hufcu Saska
Kępa (odłączonym od Hufca Grochów) utworzono Drużynę
Drużynowych. I wtedy, już w roku 1958, na jednej z wyjazdowych
zbiórek powstał taki wierszyk:

Jeśli chcesz wstąpić do Romanosa,
musisz pokolorować nosa.
na czerwono lub zielono
wolność Ci pozostawiono.
Każdy Romanos
ma kolorowy nos.
Oczywiście rej w tym wiodły zuchy, czyli drużynowi zuchowi można to sprawdzić w istniejącej do dziś kronice tej drużyny. Tak
więc „Romanosy” to nazwa ówczesnej Drużyny Drużynowych.
Drużynowym jej był sam nasz komendant hufca, wtedy jeszcze
podharcmistrz, Stefan Romanowski. Przez tę nazwę byliśmy od
razu rozpoznawalni na odprawach i zbiorkach w chorągwi, bo
nazwisko naszego hufcowego wszyscy znali.
Potem, kiedy małe hufce z całej dzielnicy połączyły się
w Hufiec Praga-Południe, było nas już bardzo dużo i powstały
wtedy namiestnictwa i kręgi drużynowych. Tak powstał
Krąg Drużynowych Zuchowych „Praskie Świerszcze” i Krąg
Drużynowych Harcerskich „Praski Ul”. A „Romanosami” nazwano
Krąg Szczepowych, bo w drugiej połowie lat sześćdziesiątych
utworzono szczepy. Czas płynął, wszystkim przybywało lat, studia,
praca zawodowa rodziny, dzieci itd. Ale była grupa starszych
instruktorów która podjęła się trudu spisania historii hufca
i tak powołano Komisje Historyczną. Czas płynął, nadchodziły
kolejne rocznice utworzenia szczepów i hufca. Narodził się
pomysł na zjazdy instruktorskie. Później starsi już instruktorzy

Co robiliśmy?
Wymienię bardzo ogólnie tylko niektóre działania.
- „Akcja Bohater” - szczepy i hufiec przyjął imiona bohaterów,
ufundowaliśmy sztandary. Przed laty 31 szczepów harcerskich
maszerowało na płycie ówczesnego Stadionu Dziesięciolecia. Do
dziś stajemy do apelu przy tablicy upamiętniającej kościuszkowców
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
- Ośrodek Ocypel - zbieraliśmy pieniądze pod hasłem „Kościuszko
dla Kościuszki” – było to po dziesięć złotych z wizerunkiem
Tadeusza Kościuszki. Chcieliśmy wówczas mieć Dom Harcerza,
a wybudowaliśmy Ocypel – zaprojektowaliśmy ośrodek,
budowaliśmy a potem przez kolejne lata sadziliśmy drzewa,
wytyczaliśmy alejki, malowaliśmy ogrodzenia - to był początek.
- Tablica pamiątkowa na budynku Urzędu Dzielnicy w 80-lecie
harcerstwa.
- Spisana historia harcerstwa na terenie naszej dzielnicy – to unikat
w ZHP.
- Wydawnictwo „Zuchmistrz” – już jako Krąg Instruktorskich
Pokoleń wydawaliśmy materiały metodyczne i programowe dla
drużynowych i nauczycieli nauczania początkowego.
- Wystawa historii hufca składająca się z 26 plansz do prezentacji,
promującej nasze środowisko.
Nie wymieniłam tu wszystkiego, co zawdzięcza hufiec, ten nasz
Hufiec Praga-Południe, właśnie instruktorom, którzy niegdyś byli
młodzi, a dziś są już starsi.
Co postanowiliśmy robić w bieżącym roku harcerskim ?
Ułożyliśmy konstytucję, która określała profil i strategie naszego
działania. Dla hufca i dla siebie. Przyjęliśmy program, podzieliliśmy
się na zespoły: programowy, historyczny, edukacyjny, wydawniczy,
promocyjny, spotkania, wycieczki, pomocna dłoń, opieka nad
grobami. Wybraliśmy radę kręgu, która wie, co chce zrobić, wie, jak
to robić i może to zrobić.
Mając już wybrane zadania programowe do wspólnej realizacji,
postanowiliśmy na zjeździe hufca przedstawić je w uchwałach
dotyczących Olszynki Grochowskiej i Ocypla, ponieważ
uważaliśmy że te dwa tematy są bardzo ważne nie tylko dla nas,
starszych instruktorów, ale dla młodych. Uważamy, że to jest
oczywiste, bo to są wasze sprawy. Ale okazało się, że części kadry to
nie interesuje. No cóż, myśmy takie zadania zaproponowali, bo taka
jest rola starszej kadry instruktorskiej - to jest nasza pomocna dłoń.
Jesteśmy członkami tej samej organizacji i dla nas jest tu miejsce,
mamy takie same prawa, jak wszyscy instruktorzy w naszym hufcu.
Każdy z nas był młody, każdy będzie coraz starszy. I każdy ma
w harcerstwie swoje miejsce.
Chciałabym, aby dzisiejsi drużynowi tak pracowali, jak myśmy
przed laty. Aby brali z nas przykład. I aby druh Piotr był dla hufca,
jak dla nas druh Stefan.
hm. Róża Karwecka
komendantka IKP „Romanosy
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Rocznica Bitwy pod
Lenino

76 lat temu, 12 października 1943 r., nieopodal wsi Lenino na Białorusi
rozpoczęła się krwawa bitwa pomiędzy polską 1 Dywizją Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki a oddziałami Wehrmachtu.
Geneza i początki powstania dywizji
W kwietniu 1943 r. za zgodą władz ZSRR założony przez komunistów
Związek Patriotów Polskich ogłosił komunikat o tworzeniu 1 Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Rozkaz o tworzeniu dywizji ukazał
się 14 maja 1943 r. Strukturę dywizji oparto na wzorcach ówczesnych
gwardyjskich dywizji piechoty, uzupełnionych o oddziały czołgowe.
Tworzenie dywizji
Dywizja formowała się w Sielcach nad Oką, a jej dowódcą został ppłk
Zygmunt Berling, który odmówił opuszczenia Związku Radzieckiego
z utworzoną wcześniej na terenie ZSRR armią gen. Władysława Andersa.
Do ośrodka tworzenia dywizji przybywali przede wszystkim Polacy,
którzy w latach 1939-1941 zostali deportowani z okupowanych przez
Rosjan województw wschodnich Rzeczpospolitej oraz zwolnieni
z więzień i łagrów. Ludzie ci z różnych przyczyn, przede wszystkim
z powodu przeszkód i trudności stawianych im przez radzieckich
urzędników, nie dotarli do ośrodków formującej się w latach 19411942 wspomnianej wcześniej armii Andersa. Ponadto w szeregach
„kościuszkowców” znaleźli się Polacy zmobilizowani do Armii
Czerwonej, którzy po wybuchu wojny między III Rzeszą a ZSRR zostali
skierowani do batalionów budowlanych.
Powstająca dywizja bardzo cierpiała na braki kadrowe, bowiem
większość polskich oficerów została albo zamordowana w Katyniu
i Charkowie w 1940 r., albo opuściła ZSRR z armią Andersa. Do dywizji
skierowano więc oficerów z Armii Czerwonej, na ogół słabo znających
język polski. Spora część spośród nich miała jednak pochodzenie
polskie. Byli to m.in. potomkowie zesłańców - uczestników powstań
narodowych.
Tworzenie 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki zakończyło się
w lipcu 1943 r., kiedy osiągnęła ona stan 16 tys. żołnierzy. W rocznicę
bitwy pod Grunwaldem – 15 lipca 1943 r. – żołnierze dywizji złożyli
przysięgę wojskową.
Sytuacja na froncie i położenie wojsk przed bitwą
Po porażce wojsk niemieckich w bitwie pancernej na Łuku Kurskim
Hitler zarządził odwrót ku pozycjom na linii Lenino-Sławgorod, które
mały być ostatnią linią obrony przed rzeką Dniepr. W przełamywaniu
zajętych tam przez hitlerowców pozycji Armię Czerwoną miała
wspierać 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Będąc częścią
33 Armii Radzieckiej, miała za zadanie przełamać niemiecką obronę na
odcinku od wsi Sysojewo do wsi Lenino, rozbić nieprzyjaciela w okolicy
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wsi Połzuchy i Trygubowa oraz przygotować przeprawę na Dnieprze
w pobliżu Orszy. Atak polskiej dywizji miały wspierać radzieckie oddziały
- 42 Dywizja Piechoty na prawym i 290 Dywizja Piechoty na lewym
skrzydle oraz 67 brygada artylerii haubic.
Położenie było korzystniejsze dla Niemców. Chroniły ich rzeka Miereja,
bagna wokół niej, a także gęste zalesienie. Główne stanowiska obronne
oparli oni na wzgórzach 215,5 oraz 217,6. Plan opracowany przez gen.
Zygmunta Berlinga (stopień generalski nadały mu władze radzieckie)
zakładał, że bitwę rozpoczną 1 i 2 pułk piechoty, zaś 3 pułk ruszy w drugim
natarciu. Atak miał poprzedzić ostrzał artyleryjski, a zadaniem oddziałów
saperskich było przygotowanie na rzece przeprawy dla czołgów, które
stanowiły rezerwę wraz z kompanią rusznic przeciwpancernych i CKMów.
Bitwa
Atak rozpoczął się 12 października o godz. 6.00. 1 batalion przeszedł
przez rzekę do pierwszych okopów nieprzyjaciela, który powitał go
silnym ogniem.
O godz. 9.20 rozpoczął się kolejny atak, który spotkał się z zażartym
oporem Niemców.
Następnie 2 batalion podszedł pod silnie bronioną wieś Połzuchy,
którą zdobyto dzięki ostrzałowi artylerii i manewrowi okrążającemu.
Wywalczona w ten sposób przez Polaków pozycja pozostała
niebezpiecznie odsłonięta w związku z zatrzymaniem się oddziałów
Armii Czerwonej na obu skrzydłach. Zwłaszcza ostrzał niemiecki
prowadzony ze wsi Trygubowa dawał się Polakom we znaki. Wieś
kilkakrotnie przechodziła z rąk do rak.
Kolejne dwa ataki Wehrmachtu w rejonie wsi Połzuchy ponownie
zostały odparte.
Po zapadnięciu zmroku Niemcy ponawiali ataki, jednak bezskutecznie.
Sukces odniósł natomiast polski zwiad, który zaatakował sztab na tyłach
nieprzyjaciela i zdobył mapy z planami hitlerowskich linii obronnych.
Resztę nocy strony wykorzystały na umocnienie swoich pozycji,
uzupełnienie zapasów i ewakuację rannych.
W drugim dniu bitwy zakładano ostrzał artyleryjski i atak piechoty
wspieranej czołgami.
2 i 3 pułk został w nocy zastąpiony przez siły radzieckie, które niebawem
rozpoczęły atak, jednak udało im się jedynie zdobyć wzgórze 217,6.
Podczas kolejnych dni natarcie kontynuowano, jednak brak większych
rezultatów skłonił 33 Armię do skupienia się na umacnianiu zdobytych
pozycji. Ten fragment frontu nie zmienił się aż do czerwca 1944 r., kiedy
to na Białorusi rozpoczęła się nowa rosyjska ofensywa.
Po bitwie
Podczas bitwy pod Lenino Niemcy stracili blisko 1,4 tys. żołnierzy,
a ponad 320 dostało się do niewoli. Straty 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki to 510 zabitych, 1776 rannych, 652 zaginionych (w większości
dostali się do niewoli). Straty te stanowiły około 20 proc. stanu dywizji. Na
taki rozmiar strat wpłynęło niedostateczne wyszkolenie i nieumiejętne
dowodzenie dywizją.
Propaganda w czasach PRL-u mimo to uczyniła z bitwy pod Lenino
wielki triumf. 12 października był Dniem Wojska Polskiego. Utworzono
mit założycielski Ludowego Wojska Polskiego i wpleciono go
w antyhitlerowską opowieść o polskich zwycięstwach. Niewątpliwie
bitwa ta była przykładem waleczności polskiego żołnierza-tułacza, który
udowodnił swoją miłość do Ojczyzny. Wielu z tych, którzy podli na polu
chwały, zasłużyło na miano bohaterów.

ćwik Marcin Czajka
przyboczny 288WWD „Włóczykije”
szef Zespołu Reprezentacyjnego Hufca
źródła:
Bogusław Bębenek, Adam Koseski, 1 Dywizja Kościuszkowców, Wydawcy: Akademia
Humanistyczna im. A, Gieysztora oraz Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina
Kościuszkowców, Pułtusk 2018
Kazimierz Sobczak, Lenino 1942, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
Warszawa 1983
portal historyczny – dzieje.pl
portal internetowy - Muzeum Historii Polski
portal internetowy - Polska Agencja Prasowa
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Kącik Poezji
Jan Chojnacki
Żartobliwy poemat
Wiersz poświęcony aktorowi, Andrzejowi
Arciszewskiemu
Myślicie, że tu jestem ? Skąd ?!
Marznę właśnie wśród świątków mi
bliskich,
gdzieś w Ameliówce, w Górach
Świętokrzyskich...
Myślicie, że tu jestem ? Skąd ?!
Wiszę własnym obrazem na ścianie,
albo drabiniastym wozem jadę wysoko na
sianie...
Myślicie, że tu jestem ? Skąd ?!
Dojrzewam bursztynem w morzu,
albo wieję piachem na plaży w Niechorzu...
Druh harcmistrz, podpułkownik WP,
inżynier Jan Chojnacki to również artysta,
poeta i kompozytor.
Urodzony 18 września 1923 roku w Susku
koło Sierpca. Pochodzi z rodziny o długich
tradycjach wojskowych. Sam służbę
wojskową odbył w wojskach lotniczych
w latach 1951–1975. Oprócz udziału
w budowie kilkudziesięciu lotnisk, jego
największym osiągnięciem jest naukowe
opracowanie historii polskich lotnisk
wojskowych i cywilnych, zamieszczone
w książce „Z historii polskiego lotnictwa
wojskowego 1918-1939”.
Jego pasją życiową zawsze było i nadal
jest harcerstwo. Jest twórcą setek utworów
literackich, muzycznych, głównie piosenek
i plastycznych, przede wszystkim o tematyce
wojskowej i harcerskiej. M.in. jest twórcą
hymnu Chorągwi Mazowieckiej (dawniej
Płockiej).
Malowane konie, malowany wóz
A dlaczego pan koniecznie karetą?
A bo bywam poetą.
A dlaczego w cztery konie?
A bo jadę do niej!
A dlaczego pan koniecznie kłusem?
A bo zdążyć muszę.
A dlaczego drogami polnymi?
A bo najpiękniejsze na ziemi.
A dlaczego u pana jaśminy?
A dla tej dziewczyny.
A dlaczego radość u pana?
A bo jest zakochana.
A dlaczego pan z akacji wróży?
A bo najłatwiej w podróży.
A co panu da taka wróżba z akacji?
Nic, bo ja to wszystko w abstrakcji.
No a kareta, a dziewczyna u pana?
Zwyczajnie, namalowana!

Myślicie, że tu jestem ? Oczywiście,
dawno mnie już nie ma !
A pozostał po mnie tylko ten żartobliwy
poemat...

Widok z Tumskiego Wzgórza
Słusznie
mi
zazdrościcie
widoku
z Tumskiego Wzgórza,
bo wessaliście go z mlekiem, spowszedniał
a może nawet stał się natrętny
jak piękny landszaft nad kołyską ?...
Słusznie
mi
zazdrościcie
widoku
z Tumskiego Wzgórza,
bo schodząc już z Giewontu
dokonaliście w Płocku jedynie jeszcze
jednej,
wspanialej odkrytki krajobrazu...
Słusznie
mi
zazdrościcie
widoku
z Tumskiego Wzgórza,
bo nakarmiony płaskością Mazowsza
- taką bez pagórka, doliny rzeki,
a nawet bez kościelnej wieży
i mając jeszcze horyzont bliski koła do gry
w klasy
- zostałem nagle postawiony
nad tą boską skarpą :
Otworzyły się w i e r z e j e ś w i a t a !

Zwyczajny list
Och pisać, pisać, śpiewać, malować
- okraszać pieśniami życie !
Rozmyślać, tworzyć, w tworzeniu zwariować
i wciąż wzlatywać wyżej o świcie...
Wzlatywać bujniej w czas i przestrzeń,
zmartwień zaledwie dotykać stopami
A głowę ustroić w błękit i pięknieć
- pięknieć między wierszami...
Rozhuśtać cały świat dookoła
i drogi rozpromienić,
Odgarnąć najgłębsze bruzdy z czoła,
ozłocić się i ozielenić...
Wystrzelić nagle w niebo rakietą
- taką zupełnie nieprzeczuwaną stać się gorącem, stać się podnietą
i stać się strofą zapamiętaną.
Poetów rodzi nie tylko cierpienie
zdobiąc im skronie srebrzyście
Również rozkwitam, gdy całopalenie
przesłałaś w zwyczajnym liście..
Nie mogę, tak od razu, Do widzenia ...i już
Bo tu babcia Kanigowska, Mela ze Zgody i jej
syn Włodek,
bo tu me wiersze i niekiedy nawet
długowieczne pieśni,
bo tu „serce się pal, wiślaną ogrzej wodę”;
a sen o szczęściu, może jeszcze nie całkiem,
się prześnił?
Tu, Tata Bronisław, w tajnej kompanii
strzeleckiej;
rozbrajał Niemców; był ranny w bitwie
z bolszewikami,
piłsudczyk; przeżył Auschwitz. Będąc
najstarszym dzieckiem
napisałem książkę o tym, co wraz z Nim, za
nami..
.
Podziwiam
piękny
Płock
wyrosły
z mazowieckiej niziny,
Małachowianki urodę i jej wielowiekową
dojrzałość,
cenię, „nawet zimą, kwitnące w piosence
jaśminy”,
bo, co tu dużo gadać, od dawna idę z tym
miastem na całość!
Za katedrą wierzeje na ogrom tego świata
szeroko otwarte,
turyści u wylotu Tumskiej patynę wież
wchłaniają.
A że zdarzały się tu czyny „sławy i chwały”
warte,
to zaklęci w brąz, i jak Ty artyści, Joanno,
przypominają.
Jest „Nadwiślańskiego Grodu” ogromną
zaletą
- mówię to jako harcerstwa pochlebca
nieskromny że akurat pierwszy w Płocku skaut, a zarazem
wielki poeta,
ma tu własną Książnicę, Chorągiew i nie byle
jaki pomnik!
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
Pierwsza rocznica śmierci hm. Stefana Romanowskiego

Jesienne Wędrowanie
Serdecznie zapraszam na Jesienne Wędrowanie po Górach Świętokrzyskich. Wyjazd w sobotę 9 listopada. Zbiórka 7:30 na Dw. Wschodnim od strony ul. Lubelskiej. Powrót w to samo miejsce w niedzielę 10 listopada ok.
godz. 22:50

W pierwszą rocznicę śmierci hm. Stefana Romanowskiego, Rada Kręgu
„Romanosy” zaprasza całą kadrę hufca na spotkanie poświęcone Jego pamięci.

Cena: 150 zł (będziemy się starać obniżać ten koszt)
Cena zawiera:
- przejazdy
- nocleg

Zbiórka 26 października 2019 r. (sobota) o godz. 17.15 przy głównej bramie
Cmentarza Bródnowskiego, od ul. św. Wincentego, skąd uczestnicy spotkania udadzą się do grobu Komendanta, gdzie zapalą znicze, złożą kwiaty
i minutą ciszy uczczą Jego pamięć.

Jeśli będą nadwyżki to zostaną przeznaczone na wyżywienie. Jednak zasada jest taka, że prowiant bierzemy we własnym zakresie. Jeżeli w miejscu
noclegu będzie aneks kuchenny, to już teraz zapowiadam, że będę przygotowywał jajecznicę dla uczestników wyjazdu ;-)

Następnie o godz. 18.00 w kościele murowanym zostanie odprawiona
msza święta za duszę druha Stefana i wszystkich instruktorów naszego
hufca, którzy odeszli na „Wieczna Wartę”.

Zgłoszenia do najbliższej niedzieli ponieważ musimy rezerwować bilety
i nocleg.
W razie pytań pozostaję do Waszej dyspozycji

Ewentualną, dobrowolną kwotę przeznaczoną na zakup zniczy lub kwiatów Rada Kręgu prosi o przekazanie hm. Magdzie Wasilewskiej. Fundusz ten wykorzystany będzie na zakup zniczy, które zostaną zapalone
w naszym wspólnym imieniu, w dniu Święta Zmarłych i w Zaduszki na
grobach instruktorów hufca na warszawskich cmentarzach.

hm. Piotr Piskorski
komendant hufca

Rada IKP „Romanosy”

IV Harcerski Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy
Mu 2019”
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Harcerskim Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek. Jest on adresowany do harcerzy i zuchów w każdym
wieku.

XLI Zjazd ZHP
Druhny i Druhowie,
W dniu 15.06.2019r. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP wydała uchwałę
w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery
Związku Harcerstwa Polskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
roku, dokument znajdziecie na stronie CKR: http://ckr.zhp.pl/uchwaly-ckrzhp-2019/.
W dniu 17.08.2019r zostało przedstawione uzasadnienie, które znajdziecie
na stronie: https://zhp.pl/2019/uzasadnienie-uchwaly-ckr-i-odniesieniesie-glownej-kwatery-zhp/ wraz z odpowiedzią GK na przytaczane argumenty.

Przegląd odbędzie się w dniu 18.12.2019r. , w Klubie Dowództwa Garnizonu
Warszawa , przy al. Niepodległości 141 A. Rozpoczęcie o godzinie 10.30
a zakończenie ok. 13.30. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie
się po zakończeniu prezentacji wszystkich uczestników
Organizatorem imprezy jest 293 WDH NS „ Różana Piechota” działająca przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 111 im. Stefana Starzyńskiego
w Warszawie. Koordynatorami projektu są instruktorzy 293 WDH NS.
Więcej informacji znajdziecie na stronie fb. hufca lub pisząc na adres: warmowska.beata@gmail.com

W dniu 13 września 2019 r. Przewodniczący ZHP podjął decyzję nr 27/2019
w sprawie zwołania XLI Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP, który odbędzie się
w dniach 26-27.10.2019 r.
Z wszelkimi dokumentami, w których znajdziecie uzasadnienie podjętej
decyzji Przewodniczącego możecie zapoznać się na stronie zhp.pl: https://
zhp.pl/2019/xli-zjazd-nadzwyczajny-zhp/

Organizatorzy
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