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Słowo naczelnego

Idzie nowe?
Kolejny rok za nami, kolejny przed nami… i mam tu na myśli nie tylko rok kalendarzowy, ale również - a może przede 
wszystkim — nowy rok wydawania naszej hufcowej gazety. Jakby nie patrzeć, będzie to rok siódmy! Jaki on będzie, 
zobaczymy. Podobno siódemka to szczęśliwa liczba.

Z poprzednim numerem zakończył z nami współpracę Kacper Walczak, który przez kolejne cztery lata złożył 46 numerów 
„Praskiego Świerszcza”! Chciałbym mu jeszcze raz bardzo gorąco za tę systematyczną i odpowiedzialną - bądź co bądź - 
pracę podziękować. Wielkie dzięki Kacper za ten wielki kawał dobrej roboty.

Od tego numeru skład i łamanie przejął Adam Wieczorek. Zobaczymy, jak sobie poradzi. W razie czego Kacper obiecał 
służyć mu pomocą. Czy coś się zmieni w naszej gazecie w związku z tym, że mamy nowego „łamacza”? Czas pokaże.

Jakie zmiany jeszcze szykuje redakcja? Raczej niewielkie. Najbardziej istotną będzie próba pisania felietonów, tak 
aby lepiej służyły młodszej kadrze i docierały do drużynowych. Prosimy naszych autorów, aby ich teksty były pisane 
pod tym właśnie kątem. Będziemy również zachęcali samych drużynowych o dzielenie się na łamach gazety swoimi 
doświadczeniami. Planujemy także zamieszczać wywiady. Wywiady z różnymi instruktorami naszego hufca. Może dzięki 
nim lepiej się poznamy?

Oczywiście nie rezygnujemy z innych form tematycznych czy kącików, które istnieją w naszej gazecie. Nadal serdecznie 
zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych i niechętnych, do przysyłania swoich spostrzeżeń, porad, wspomnień 
itp.

Podobno „idzie nowe”. Zobaczymy.
hm. Jacek Czajka

Redaktor naczelny
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Temat miesiąca

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy za nami!

W niedzielę po raz kolejny nasz hufiec zorganizował 
dzielnicowy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy. Tym razem atrakcje dla mieszkańców 
i wolontariuszy czekały w naszej siedzibie. Od rana na 
Samolotowej instruktorzy i kadra pracowali, aby całość 
finału przebiegła zgodnie z planem. Nad całością 
czuwała szefowa sztabu - phm. Agata Plewa, którą 
dzielnie wspierała phm. Julita Przesmycka.

Hufcowy sztab swoje prace rozpoczął już kilka miesięcy 
temu. Najpierw zgłoszenie sztabu, deklaracja liczby 
wolontatiuszy, rozmowy z władzami dzielnicy 
i partnerami. Następnie wiele dni samych przygotowań. 
Odpisywanie na wiadomości, pytania, czasem dziwne, 
zaskakujące. Dekorowanie hufca, składanie puszek, 
wydawanie pakietów, ostatnie poprawki - to już praca 
w dzień przed finałem.

W niedzielę sztab rozpoczął działania o 11.00. 
Mieszkańcy i wolontariusze mieli możliwość 
uczestniczenia w licznych atrakcjach. Na początek 
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Lepienie 
w glinie, składanie origami, tworzenie plakatu to 
tylko kilka aktywności, w których mogli uczestniczyć 
najmłodsi uczestnicy. Na nieco starszych przez cały 
dzień czekał nasz sztabowy escape room. Zadaniem 
uczestników było  odnalezienie złotego serduszka, 
które zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Inne atrakcje, które były dostępne na Samolotowej, to 
tworzenie kosmetyków czy wykonywanie lasu w słoiku. 

W międzyczasie w siedzibie pojawiali się 
najważniejsi bohaterowie dnia - wolontariusze. 
Instruktorzy i kadra hufca na kilku stanowiskach 
przyjmowała kolejne osoby z wypełnionymi 
po brzegi puszkami. O godz. 20.35 na liczniku  
naszego  sztabu było ponad 132 tys. zł. To znacznie 
więcej niż w roku poprzednim. Gdy tylko poznamy 
oficjalny wynik na pewno damy znać!
 

Tradycyjnie o 20.00 wraz z zarządem dzielnicy 
wypuściliśmy światełko do nieba. Podobnie jak 
w poprzednim roku był to pokaz laserowy. 
Tym razem mogliśmy podziwiać go w parku 
nad „Balatonem”. Pokaz przyciągnął licznych 
mieszkańców nie tylko z okolicznych budynków. 
O 20.30 w PROMie Kultury Saska Kępa odbyły się 
licytacje, z których dochód zasilił konto fundacji.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie 
współuczestniczyli w pracy sztabu. Widzimy się za 
rok! Wierzymy, że kwota będzie jeszcze większa! 

hm. Piotr Piskorski
komendant hufca

 
P.S. Mamy oficjalne informacje - wolontariusze 
naszego sztabu zebrali 189 463,44 zł! Jest to nowy 
rekord, w porównaniu do zeszłego roku 
zebraliśmy ponad 60 tysięcy złotych więcej! 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego sukcesu.
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Heblowanie

Sto Dni

Ciekawy jestem, ilu naszych czytelników przed 
przeczytaniem mojego felietonu pomyśli sobie – 
ciekawe, po kim w tym numerze Hebel pojedzie? 
Trochę przyzwyczaiłem wszystkich do tego, że 
większość moich felietonów jest krytycznych. Ale raczej 
chodzi mi w nich o ukazanie problemów i wywołanie 
refleksji niż oczernianie kogokolwiek. Dziś was 
zaskoczę i ten felieton będzie swoistym „dytyrambem”. 
 
Otóż minęło już sto dni rządów naszej nowej komendy 
hufca. Jak wiadomo zwyczaj jest taki, że pierwsze sto dni 
nowej władzy się podsumowuje. To odpowiednio długi 
czas, żeby mieć obraz plusów i minusów dotychczasowej 
działalności. Muszę się przyznać, że zabierając się do 
pisania tego felietonu chciałem, żeby nie był on tylko 
i wyłącznie laurką dla naszej komendy. Pomyślałem, że 
sprawiedliwie będzie napisać o pozytywnych aspektach, 
ale też nie pominę tych negatywnych. Pomimo sporego 
wysiłku nie doszukałem się za dużo negatywów. 
Oczywiście są pewne niedociągnięcia, zdarzyły się jakieś 
wpadki a właściwie wpadeczki, ale są one na tyle małe, 
że nie warto nawet o nich pisać. Nie ukrywajmy, że do 
zmiany rządów w naszym hufcu część osób podchodziła 
z dystansem, jeszcze większa część z obawą, a byli 
i tacy, którym to było całkowicie obojętne (niestety takich 
instruktorów też w hufcu mamy).

Ale wróćmy do naszej komendy. Zaczęli bardzo dobrze, bo 
od zorganizowania dla kadry hufca wyjazdu wędrownego 
w góry. Fakt, że frekwencja była na nim marna, to nie jest 
ich wina. Stawiam ogromny plus za wykazanie inicjatywy 
zorganizowanie wyjazdu 
i próbę dodatkowego zmotywowania kadry hufca. Od  
kwatermistrza mojego szczepu, który był na tym 
wyjeździe, wiem, że się udał. A usłyszeć z jego ust 
jakąś pozytywną opinię, to naprawdęrzadkość.  
 
Widoczna zmiana to też rady „szczepowych”. Mam 
wrażenie, że zaczęło się na nich pojawiać więcej osób. 
Sprawy omawiamy szybko i sprawnie i w konsekwencji 
udaje nam się naprawdę szybko kończyć spotkania. 
Ważnym aspektem jest budowanie instruktorskiej  
wspólnoty. Gołym okiem widać dużą mobilizację 
i zaangażowanie naszych seniorów. Okazuje się, że możliwe 
jest nadawanie na tych samych falach i współpraca. Nie jest 
prostym zadaniem zarządzać hufcem, tak żeby pogodzić 
interesy wszystkich grup i to jeszcze w tak różnym 
przedziale wiekowym. Dlatego tym bardziej cieszy, że 
naszej komendzie jak dotąd bardzo dobrze to wychodzi.  

Rzecz kolejna, która rzuca się w oczy, to „ożywienie” naszego 
hufcowego profilu na facebooku. Posty tam ukazują się  
regularnie i angażują użytkowników, a o to właśnie chodzi 
w social mediach. Wiem, że w grudniu komendant hufca 
bardzo angażował się w sztafetę Betlejemskiego Światła 
Pokoju i był obecny na chyba największej w swoim  
dotychczasowym życiu liczbie wigilii harcerskich. To nie 
świadczy o niczym innym, jak o chęci łączenia środowisk 
poznania ich lepiej, zobaczenia od środka, jak działają. 
Dobry dowódca to taki, który potrafi wejść w buty swoich 
żołnierzy, taki, który w razie wojny nie będzie wydawał 
rozkazów z ciepłego bunkra, tylko z pierwszej linii frontu. 
I mam wrażenie, że właśnie taką linię działania obrał sobie 
nasz komendant. To bardzo dobry sposób myślenia, bo nic 
tak nie zbuduje dobrych relacji ze społecznością hufca, jak 
świadomość, że jest on jednym z nas i razem z nami kreuje 
harcerstwo. Kolejny aspekt warty odnotowania, to wyjście do  
społeczności lokalnej. Wiem o spotkaniu komendy 
z usługodawcami z Samolotowej 2. 

Podobno są plany udostępniania pomieszczeń w hufcu 
na spotkania różnych lokalnych grup i stowarzyszeń. 
Najważniejszą jednak kwestią jest otwartość komendy 
na różne nasze instruktorskie inicjatywy i szczera chęć 
pomocy przy ich realizacji. Sam przekonałem się też 
o szybkiej reakcji na problemy i udzielenia pomocy ze 
strony członków komendy. Mam nadzieję, że uda się 
zrealizować najbliższe plany jak na przykład uruchomienie 
e-hufca czy urządzenie siedziby. Na razie wszystko zmierza 
w dobrą stronę. Czuć powiew świeżości i wiele aspektów, 
które były nieco zakurzone, udało się odkurzyć. Dopiero 
następne miesiące pokażą, czy to jeszcze entuzjazm naszej 
nowo wybranej komendy, czy już ich świadome działanie i 
celowo obrana droga. Ja chętnie się przekonam, jak będzie 
dalej. 

Albo Nasza Czwórka Wspaniałych przejdzie do historii, albo 
szybko o nich zapomnimy. Najważniejsze, żebyśmy tak jak 
do tej pory czuli, że oni są w tym hufcu dla nas i że razem 
budujemy coś naprawdę wartościowego.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu 160 WDHiGZ im. Marii Skłodowskiej-Curie
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Świat okiem kamienia 
czyli kilka słów 

namiestnika harcerskiego

Mądra dokumentacja

Wielu z nas, w tym ja, ma alergię na zbędną papierkologię – raporty, 
sprawozdania, rubryki, miary, pomiary sukcesu, wskaźniki itp., itd. Każdy 
z nas na pewno nie raz przeszedł drogę przez mękę,  a nawet gorzej – przez 
jakiś dokument. 

Prawdą jest, że pracujemy z dziećmi, a nie z papierami. Należy jednak zadać 
sobie pytanie, czy aby na pewno nie są one w jakimś stopniu potrzebne? 

Co do zasady: dokumentacja ma być dla nas pomocą, musimy jednak 
zrozumieć jej sens i zastosowanie. Zaczynając od rzeczy drobnych, warto 
np. notować ustalenia ze spotkań, by mieć możliwość łatwego odnalezienia 
ważnych informacji. Na przykład pewna Komendantka Szczepu 32 od 
początku swojej kadencji prowadzi jeden szczepowy zeszyt. Zapytajcie ją, ile 
kilogramów pierogów zamówili na biwak zimowy w 2017 r., albo co ustalili 
na radzie w październiku 2019 r. a po 30 sekundach otrzymacie odpowiedź.  
 
Idąc dalej - dokumentacja może nam pomóc coś zaplanować, np. pracę 
drużyny. I tu warto już myśleć o sensie naszego działania, gdyż dla jednych 
tworzenie plan pracy jest katorgą, dla innych nie. Przede wszystkim warto 
zacząć od analizy naszej jednostki. Jeżeli dobrze ją opiszecie, wtedy na 
pewno uświadomicie sobie, jakie cele należy przed nią postawić. A dobrze 
postanowione cele (SMART itp., itd.) determinują prawidłowe sposoby 
realizacji. I widzimy, jak przyjazna dokumentacja prowadzi nas za rączkę. 

Papierkologia może nas scalać, jeżeli usiądziemy i spiszemy 
(potrzebne!) regulaminy i instrukcje działania, takie jak np. regulamin 
nadania szczepowego odznaczenia. Po co 1000 razy coś ustalać, 
skoro można to zrobić raz i ustandaryzować nasze działania.  
 
Dobre raporty z prób, kroniki, albumy będą wspaniałą pamiątką i inspiracją 
dla innych. No i na koniec, wisienka na torcie – dupochrony. Mądra 
i przyjazna dokumentacja przydaje się, gdy spotkało nas jakieś nieprzyjemne 
wydarzenie. Zdarzyć się może, że jakiś rodzic będzie denerwował się, że 
dziecko poruszało się wraz z zastępem w czasie zbiórki po okolicy bez 
opiekuna. Naszym adwokatem będzie wtedy podpisana przez tegoż rodzica 
zgoda, w której wyraźnie mowa, iż akceptuje on specyfikę metody harcerskiej. 
 
Jednakże dokumentacja jest mieczem obosiecznym, a właściwie wściekłym 
psem obronnym. Jeżeli spuścimy ją ze smyczy, może nam zrobić kuku, 
zasypując podaniami w trzech kopiach, wzorcami, arkuszami, tabelami, 
wykresami. Bądźmy więc mądrymi treserami naszej dokumentacji – róbmy 
z nią fajne sztuczki, ale surowo karzmy, gdy chce nami rządzić.

Wasz namiestnik
Stanisław Matysiak
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Druh Adam ma głos

...Dla innych dobrego
Przełom starego i nowego roku dla wielu jest czasem podsumowań 
a także planowania nowych wyzwań. A jest ich (oczywiście 
w planach) zawsze wiele – w sferze naukowej, fizycznej, społecznej 
czy duchowej. I zupełnie nieistotne, czy obiecujemy sobie, iż 
będziemy mniejszymi bałaganiarzami i codziennie składać będziemy 
ubranie, zanim położymy się spać, czy planujemy zakończyć pisanie 
pracy doktorskiej lub zorganizować (po raz pierwszy w życiu!) biwak 
pod namiotami dla własnej drużyny. Każde wyzwanie jest ważne. I to 
drobne, i to wymagające dłuższego, czasochłonnego zaangażowania.
 
Ale porozmawiajmy o minionym roku, o przeszłych 356 dniach. Czytam 
nasze harcerskie (i nie tylko harcerskie) podsumowania na facebooku. 
Czytam także teksty, jakie wpłynęły ostatnio do redakcji „Czuwaj”. Na 
co zwróciłem uwagę? Co było wyzwaniem dla naszych harcerzy, dla 
naszych instruktorów? Uproszczę nieco wywód, również dlatego, że 
nie wypada mi kogokolwiek pokazywać palcem. Otóż wyzwaniem był 
udział w stukilometrowym rajdzie, wyzwaniem było wejście na szczyty 
określonej liczby pasm górskich, przejechanie tysiąca czy trzech 
tysięcy kilometrów na rowerze lub codzienne, przez dwa miesiące, 
systematyczne spacery (co najmniej pięciokilometrowe). Generalnie. 
To, co jest dla nas wyzwaniem, związane jest z wysiłkiem fizycznym. 
Planujemy sobie (często na początku roku) być dzielnymi, ale tylko 
w jednej sferze. Skupiamy się na sobie i na pokonaniu własnych 
słabości, najczęściej fizycznych.

Pamiętacie modyfikowaną często sentencję: „Człowiek jest tyle wart, 
ile zrobi coś dla innych dobrego”? To mądra myśl. Tak. Robienie dla 
innych czegoś dobrego to jedno z podstawowych zadań nas, harcerzy, 
nas – harcerskich instruktorów. To pełnienie służby, o której czasem 
mówimy, ale tak niewiele poza mówieniem robimy. 

Nie mam nic przeciwko zdobywaniu szczytów, bardzo proszę, abyście 
tak tego tekstu nie rozumieli. Jestem jednak także za tym, abyśmy 
w swoich życiowych planach na ten rok uwzględnili wyzwanie, 
jakim może być systematyczne pełnienie służby przez harcerzy. 
Uwaga – mówię o systematycznym pełnieniu służby. W kategoriach 
długoterminowych dla instruktorów to na przykład organizowanie 
sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (tak, to przecież 
czynienie dla innych czegoś dobrego). Ale dla drużyny? Potrzebujecie 
przykładów? Która drużyna harcerska zaplanowała w ciągu roku  dwie-
trzy zbiórki razem z drużyną Nieprzetartego Szlaku? (O pozytywnych 
aspektach wychowawczych dla harcerzy obu drużyn można napisać 
długi artykuł, o możliwości zdobywania stopni i sprawności, ale także 
o zetknięciu się z niepełnosprawnościami nie tylko we własnej drużynie). 
W której drużynie z okazji Dnia Myśli Braterskiej zaplanowano zarabianie 
pieniędzy na rzecz funduszu WAGGGS? I oczywiście wpłacenia 
środków na cele, które harcerzom zostaną jasno uświadomione. 
Która drużyna nawiązała kontakt z domem seniora – domem pomocy 
społecznej i systematycznie odwiedza starych ludzi, aby z nimi 
pośpiewać kolędy lub indywidualnie czytać im książki albo gazety… 

Byłoby wspaniale, gdybyśmy poza naszym wrodzonym egotyzmem, 
planowaniem swoich indywidualnych sukcesów i wejścia na kolejny 
(dosłownie) szczyt, mieli jeszcze inne sukcesy – te związane z relacjami 
z innymi. Przecież (przepraszam za stylistykę tego zdania) harcerstwo 
bez harcerskiej służby nie jest harcerstwem. Nie jest. Może być tylko 
zajęciami świetlicowymi, w trakcie których dzieci przebierane są 
w harcerskie mundury. No i powtórzmy. Naprawdę człowiek (harcerz 
też) jest tyle wart, ile zrobi dla innych coś dobrego.

hm. Adam Czetwertyński

P.S.: Mam pytanie do druhów sprawdzających plany pracy 
drużyn. Czy akceptujecie te plany, z których wyczytać można, że 
to tylko zestaw zajęć świetlicowych?
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Konflikt w drużynie to pewnik. Konflikty rodzą się tam, 
gdzie występuje konfrontacja wartości, potrzeb, oczekiwań 
czy też podział dóbr (nagród). Zadaniem instruktora – 
drużynowego jest takie przekształcenie konfliktu (zarządzanie 
nim), by przyniósł on pozytywne efekty wychowawcze. By 
był  konstruktywny a nie destruktywny. Bowiem konflikt 
konstruktywny może być „motorem postępu”. Pozostaje 
zastanowić się nad tym, czy umiemy się różnić i jak obecnie 
wygląda płaszczyzna współpracy, chęć współistnienia oraz 
możliwość budowania wspólnoty, czyli łagodzenia konfliktów. 
Bo trzeba mieć świadomość, że konflikty były, są i będą. 
Konflikty osobowości, poglądów, interesów, stylu działania, 
zainteresowań itd. Natkniemy się na nie często już na poziomie 
zastępu.

Kiedy rozpoczynałem swoją harcerską przygodę, po kilku 
zbiórkach zapoznawczych zastępowi w wieku licealnym 
ruszyli „na łowy” realizując według dzisiejszej nomenklatury 
kampanię marketingową. Przedstawili nam swoje 
zainteresowania i pomysły na działanie zastępów. Przewodnim 
motywem pierwszego było nawiązywanie do tradycji, historii 
oraz perfekcyjne ćwiczenie technik harcerskich, drugi chciał 
oprzeć pracę zastępu o turystykę a trzeci zaproponował sport 
i muzykę (sic!). Pierwszy konflikt był wewnętrzny. No może nie 
na poziomie Mickiewiczowskiego Konrada, ale co wybrać? 

Wędrówki uprawiałem jeszcze przed harcerstwem, więc nie 
były nowością. Historia i techniki kusiły, ale przyciągnęły także 
całą masę „małolatów” – ósmoklasiście jakoś nie honor było. 
Sport i muzyka były obiecujące – właśnie w szerszej grupie 
kolegów z klasy zaczynaliśmy treningi wioślarskie, muzycznie 
wracała moda na lata sześćdziesiąte, a w soboty królowała 
„Lista Przebojów Trójki”. Tylko ten zastępowy! W ostatnich 
trzech latach tłukliśmy się regularnie na podwórku i jako 
młodszy zazwyczaj dostawałem łomot. Konflikt jak się patrzy! 
Niemniej przeważyli koledzy z klasy  i tak powstały „Cienie” 
– najstarszy zastęp w drużynie. Żeby nie było wątpliwości - 
nazwa była inspirowana brytyjskim zespołem rockowym, 
a podwórkowe bijatyki zastąpiła aktywność typu „nóż w zęby 
i na bagna”. Ot, taki sport. Wewnętrzne tarcia między zastępami 
też były – drużynowy  i rada drużyny nieźle się głowili, jak 
sprawiedliwie punktować naszą aktywność 
i osiągnięcia. 

Tym niemniej na zewnątrz drużyna była całością. Pamiętam, 
że gdy na obozie ktoś przechytrzył wartujące najmłodsze 
„Orlęta”, to udane kontrpodchody przeprowadziły „Cienie”. Ot, 
taka karma. 

Takie budowanie więzi pomimo widocznych różnic zapadło 
mi w pamięć na lata. Po pierwsze dlatego, że nasz drużynowy 
był w trzeciej klasie liceum 
a wychowawcą okazał się znakomitym. Po drugie nikt nikogo 
nie wykluczał – to tak w nawiązaniu do wstępu. Oczywiście 
skład drużyny zmieniał się. Niemniej dla tych, którzy chcieli 
i czerpali radość ze wspólnego działania zawsze było miejsce. 
Po trzecie dlatego, że siłą sprawczą był przykład osobisty a nie 
moc funkcyjnego sznura.

Konflikt był też po części siłą napędową Gromady 
Wędrowniczej „Włóczylagi”, którą przyszło mi prowadzić 
przez lat kilka. Gromada przyciągała niepokornych, 
szukających swojej własnej drogi ludzi. Pełnych 
krytycyzmu do otaczającej ich rzeczywistości harcerskiej 
i pozaharcerskiej. W tym wieku to normalne – ktoś powie. 
Oczywiście będzie miał rację. Zatem dorzucę, że wszystko 
to na dodatek działo się w okresie transformacji ustrojowej. 
Rzeczony konflikt objawiał się w dziwnych sytuacjach. Po 
wyprawie do kina na „Przeminęło z wiatrem” pokłóciliśmy 
się wspólnie nie tylko o kreacje aktorskie Vivien Leigh 
i Clarka Gable’a, ale przenieśliśmy spór na grane przez nich 
postaci. Co ciekawe - linia podziału nie przebiegała według 
płci. 

Jeszcze mocniej różnica poglądów zarysowała się 
dwa lata później na kanwie pokazu disnejowskiej 
„Pięknej i Bestii”. Patrolowi męskiemu, który „cynicznie” 
i „bezdusznie” przyrównał film do pospolitego  
harlequina, „ckliwe” druhny wytknęły niedociągnięcia na 
niwie wspólnych treningów taekwondo. Towarzystwo nie 
odzywało się do siebie prawie miesiąc, a potem poszło 
razem na kurs tańca. Jeszcze innym razem w czasie wypadu 
z Polanicy-Zdroju na Szczeliniec pojawiły się pretensje po 
adresem osób, które okazały się za wolne i odpadły z trasy. 
Za to przygotowana przez „maruderów” kolacja powitalna 
zatarła wszelkie wcześniejsze niesnaski. 

Na marginesie dodam, że eksperymenty kulinarne 
w gromadzie miały dużo szerszy wymiar i stanowiły 
jeden ze sposobów na łagodzenie konfliktów. Innym było 
wsparcie edukacyjne – każdy był w czymś mocny, więc 
sprawę korepetycji załatwialiśmy wewnętrznie. Harcerstwo 
toczyło się wszędzie – na zbiórkach, obozach, zimowiskach 
czy wypadach w teren oraz w bardziej prywatnych 
okolicznościach, jak urodziny (zwłaszcza „osiemnastki”) 
czy Sylwester.

W kolejnych latach dane mi było doświadczyć jeszcze 
wielu konfliktów. Na przykład ten, gdy animozje dwóch 
drużynowych przeniosły się na całe drużyny i trzeba było 
dwóch lat cierpliwości oraz godzin rozmów, aby się do 
siebie przekonali. Wspominam o tym dlatego, że czas na 
rozmowę i sama rozmowa jest przy zarządzaniu konfliktem 
niesłychanie ważna. Rozmowa o wszystkim, najlepiej nie 
o samym konflikcie, tylko  o wartościach, motywacjach, 
źródłach postaw wobec siebie i otoczenia. Dzięki niej, 
gdy komendant ze swoim zastępcą na obozie uruchomią 
pięści, będą mogli po krótkim czasie podać sobie dłonie 
i wrócić do dokończenia wspólnego projektu. 

Para-Doxy 

Konflikt
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Patrząc z perspektywy czasu myślę o większości 
doświadczonych przeze mnie konfliktów ciepło, bo 
były twórcze. Zostały „zagospodarowane” dlatego, że na 
płaszczyźnie Prawa Harcerskiego udało się uszanować 
inność i „nakarmić” to, co łączy, zamiast tego, co dzieli. 
Niemniej kluczowa była cierpliwość. Wszak rozmowy 
powtarzały się, czasami wielokrotnie oscylując wokół tego 
samego zagadnienia. Pozwalały odnaleźć drogę, klucz 
do sukcesu. Uznać argumenty jednej lub drugiej strony 
(przynajmniej po części). Na taki dyskurs były także miejsca. 
Czasami lekko magiczne. Na Brazylijskiej, Łukowskiej, 
Fieldorfa, Bora- Komorowskiego… u Ani, Sylwka, Tadka, 
Adama… - u harcmistrzów. 

Takich rozmów życzę obecnym drużynowym. Dysput 
z harcerzami i przełożonymi, rozwiązujących konflikty 
i tarcia, meandrujących przez zbiór wartości, budujących 
efekt wychowawczy, budujących mniejszą lub większą 
wspólnotę prawych ludzi, pokazujących, że sznur 
funkcyjny jest tylko dodatkiem do pewnej mądrości czy 
doświadczenia, bo na pewno nie ich źródłem.

hm. Krzysztof Rudziński HR

P.S.: Zainspirowany pierwszym tegorocznym rozkazem 
nowego Komendanta Hufca sięgnąłem do uchwały nr 
13/XL Rady Naczelnej ZHP w sprawie zasad ponownego 
ubiegania się o członkostwo ZHP. Tak profilaktycznie, żeby 
znajomość przepisów odświeżyć. Rzucił mi się w oczy 
zapis o mocno historycznym pochodzeniu, który wzbudził 
aktualne refleksje dotyczące wychowawczych aspektów 
naszego działania. Rzeczony przepis brzmi: „Osobie, 
której  złonkostwo ustało do 1989 r. na skutek wykluczenia 
z ZHP za oglądy i kultywowanie tradycyjnych wartości 
Harcerstwa, po przeprowadzeniu procedury opisanej 
w pkt 4- 9, przywraca się członkostwo z zachowaniem  
posiadanych odznak organizacyjnych i stopnia 
instruktorskiego”. Wymowa przytoczonych słów jest 
niestety wstydliwa. 

Świadczą one bowiem, iż mieliśmy w swojej przeszłości 
przypadki, w których osoby o poglądach odmiennych od 
powszechnie obowiązujących były w ten czy inny sposób 
tępione. Co więcej - organizacja pozbywała się takich ludzi, 
mimo iż niejednokrotnie ideowo lub metodycznie byli oni 
bliżsi tradycyjnej spuściźnie naszego ruchu niż ci, którzy 
rzeczone decyzje podejmowali.. Głębsze rozważania kto, 
kogo, kiedy i dlaczego (albo za co) źle potraktował, pominę, 
bo nie o jednostkowe rozrachunki chodzi, tylko o samo 
zjawisko. Odnotujmy zatem, że miało miejsce 
i w momencie refleksji zostało przez tę samą organizację 
negatywnie ocenione. Ten najbardziej destruktywny 
konflikt skutkował wyjściem połowy hufca poza naszą 
organizację. 

W praktyce znaleźli się tam m.in. wszyscy, do których można 
było odnosić zacytowany przepis uchwały Rady Naczelnej. 
Z tą drobną uwagą, że było to odejście, a nie wykluczenie. 
 

Warszawa, 6 stycznia 2020 r.

Składki, składeczki… 

Czyli słów kilka o działaniu składki 
członkowskiej i członkostwie w ZHP

Jakiś czas temu w naszym hufcu, mieliśmy okazję 
przeżyć przykre doświadczenia związane z niepłaceniem 
składek członkowskich  w terminie. Sporej liczbie 
osób ustało  członkostwo, nastąpiła degradacja stopni 
instruktorskich, zaś części wygasły funkcje. Zaczęła 
się wielka akcja, mająca na celu zebranie opłaconych 
zaległych składek. Niektóre zaległości wynosiły 
nawet kilka miesięcy. Rozpoczął się proces zbierania 
wpłat, co w przekonaniu większości rozwiązywało 
problem. Niestety, rzeczywistość okazała się bardziej 
skomplikowana i zaskakująca. Aby rozwiązać wszelkie 
wątpliwości i mając na uwadze to, aby podobne 
sytuacje się nie powtarzały w przyszłości, pozwolę 
sobie na opisanie skutków nieopłacania składek 
oraz postępowania związanego z przywracaniem 
członkostwa na skutek opłaconej składki.  
 
Zacznijmy od tego, że ZHP jest organizacją 
(stowarzyszeniem rejestrowym), które zrzesza ludzi 
przypisując im status członka. Każdy kto należy do 
organizacji, niezależnie czy ma stopień instruktorski 
lub nie, jest członkiem związku. Każdy członek 
związku ma swoje obowiązki, które zostały to opisane 
w Statucie ZHP, w tym opłacanie w określonym 
terminie podstawowej składki członkowskiej (§ 20 
ust. 1 pkt. 4 Statutu). Konsekwencją naruszenia tego 
obowiązku jest ustanie członkostwa, co również 
zostało usankcjonowane w Statucie (§ 24 pkt. 4 
Statutu). Podstawowym wyznacznikiem, czy doszło do 
naruszenia, jest kwestia terminu opłacenia składki. 

W myśl Uchwały nr 15/XL Rady Naczelnej ZHP  
z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ustalania 
wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki 
członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień 
- składka jest naliczana kwartalnie na podstawie 
informacji z Ewidencji ZHP 
z pierwszego miesiąca rozpoczynającego kwartał. 

Składka jest przekazywana kwartalnie do hufców do 
20 dnia ostatniego miesiąca kwartału. Oznacza to, że 
termin płatności składek to 20 marca, 20 czerwca, 20 
września oraz 20 grudnia każdego roku. W praktyce 
oznacza to tyle, że do 20 dnia wskazanego miesiąca 
należy uiścić opłatę, zaś dokonanie jej nawet dzień po 
wskazanym terminie jest traktowane jako nieopłacenie 
składki w terminie, co skutkuje ustaniem członkostwa. 
W przypadku dokonywania opłaty rocznej, opłata ta 
powinna zostać dokonana do dnia 20 marca danego 
roku.
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Odnosząc się do powyższych przepisów, wynika z nich 
jasno, że członkostwo ustaje, wię cosoba z nieopłaconą 
składka jest traktowana tak, jakby nie było członkiem 
ZHP. W konsekwencji nie piastuje żadnej funkcji, nie ma 
stopnia harcerskiego i instruktorskiego. W tym miejscu 
należy pamiętać, że brak stopnia instruktorskiego pozbawia 
uprawnień państwowych potrzebnych do prowadzenia 
letnich i zimowych form wypoczynku (Art. 92p ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) chyba, że ktoś 
posiada uprawnienia z innego tytułu np. ma skończony kurs 
wychowawców lub kierowników wypoczynku. 

Ktoś się zapyta, ale co się dzieje, kiedy opłacę składkę po 
terminie? Otóż członkostwo w organizacji jest wtedy 
przywracane, lecz odbywa się to w dwóch rożnych trybach. 
Ich zastosowanie jest uzależnione od tego, czy zaległości 
w opłacaniu składek przekroczyła 3 miesiące, co zostało 
dość skrupulatnie ujęte w Uchwale 13/XL Rady Naczelnej 
z dnia 17 czerwca 2018 r. (to jest najnowsza zgodnie z moim 
stanem wiedzy).

I. tryb do 3 miesięcy zaległości

Zgodnie z wymienioną uchwałą osobie, której członkostwo 
w związku z nieopłaceniem podstawowej składki 
członkowskiej w określonym terminie, przywraca się 
członkostwo z zachowaniem posiadanych odznak 
organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w ciągu 
3 miesięcy od daty ustania członkostwa, wpłaci zaległe 
i bieżące składki, zgodnie z dotychczasowym przydziałem 
służbowym.

Tu mechanizm jest prosty, w przypadku wystąpienia 
zaległości do 3 miesięcy wystarczy wpłacić zalegle składki 
i bieżące, zaś członkostwo jest przywracane automatycznie, 
czyli w dalszym ciągu należymy do  rganizacji. Niestety, 
przywrócenie członkostwa nie jest równoznaczne 
z przywróceniem na funkcję. W takiej sytuacji osoba, która 
była drużynowym, musi zostać ponownie mianowana, 
a drużyna do czasu tego mianowania, formalnie nie ma 
drużynowego i opiekuna prawnego sprawującego pieczę na 
podopiecznymi. Podobnie ma się sytuacją ze statutowymi 
władzami ZHP, gdyż ich mandat w Komendzie Hufca, Sądzie 
Harcerskim czy Komisji Rewizyjnej wygasa.

W skrócie:
1. Ustanie członkostwa
2. Opłacenie składek, których zaległości nie wynoszą 
więcej niż 3 miesiące
3. Przywrócenie statusu członka ZHP oraz posiadanych 
stopni

II. Tryb powyżej 3 miesięcy zaległości

Jest to bardziej dolegliwa procedura, z która wiążą się 
poważniejsze konsekwencje prawne. Jeśli zaległość 
przekroczyła 3 miesiące, to osoba z takimi zaległościami jest
traktowana jako osoba, której członkostwo ustało na 
skutek skreślenia z organizacji, co wiąże się formalnie  
z przystąpieniem do ZHP na nowo. Osoba ubiegająca się 
o ponowne członkostwo, które ustało na skutek skreślenia 
z listy członków ZHP (a tak się traktuje osobę z zaległością 
powyżej 3 miesięcy), zobowiązana jest wyrazić wolę 
przynależności do ZHP oraz złożyć wniosek o przywrócenie.
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Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, nazwisko rodowe i poprzednio używane, numer 
PESEL, datę i miejsce urodzenia, posiadany stopień wraz 
z powołaniem się na rozkaz o jego przyznaniu,  
2) wyjaśnienie przyczyny ustania członkostwa oraz motywy 
ubiegania się o ponowne członkostwo 
3) informację o przebiegu służby przed ustaniem członkostwa, 
w tym o ostatnim przydziale służbowym,
4) dokumenty potwierdzające przebieg służby i istotne dla 
rozpatrzenia wniosku,
5) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 
przynależność do ZHP – w przypadku, gdy wniosek składa osoba 
do lat 16.

Powyższy wniosek składa się do osoby kierującej jednostką, 
do której osoba ubiegająca się o ponowne członkostwo chce 
uzyskać przydział służbowy. Czas rozpatrzenia wniosku nie 
może przekroczyć 8 tygodni od dnia jego złożenia. W przypadku 
przekroczenia tego terminu, wniosek uważa się za rozpatrzony 
pozytywnie.

Istotnym jest również, że osoba, ubiegająca się o ponowne 
członkostwo nie może uczestniczyć w działalności ZHP do czasu 
rozpatrzenia jej wniosku. Dopiero po pozytywnym (może być 
również negatywne) rozpatrzeniu wniosku, taka osoba nabywa 
członkostwo w organizacji, lecz bez stopni, w tym stopnie 
instruktorskich. W celu przywrócenia stopnia, należy wystąpić do 
właściwej KSI (stopnie pwd. i phm. - nasze hufcowe KSI, stopień 
hm. – chorągwiane KSI)o potwierdzenie stopnia. Jest to o tyle 
dolegliwe, że wiąże się to ze złożeniem wniosku do KSI, która to 
wniosek musi rozpoznać i potwierdzić stopień. Po rozpatrzeniu 
wniosku KSI wydaje decyzję, zaś potwierdzenie stopnia ogłasza 
w rozkazie właściwy komendant na wniosek KSI.

W skrócie:

1. Ustanie członkostwa traktowane jako skreślenie z listy członków
2. Wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie członkostwa
3. Rozpoznanie wniosku o przywrócenie członkostwa
4. Uzyskanie członkostwa
5. Opłacenie składki
6. Wniosek do KSI i potwierdzenie stopnia instruktorskiego
7. Potwierdzenie uzyskanego stopnia w rozkazie
8. Ponowne mianowanie np. na funkcję drużynowego

Jak wynika z powyższego, temat składek jest dość skomplikowany 
i nie jest tylko prozaicznym obowiązkiem fiskalnym (związanym 
jedynie ze zbieraniem pieniędzy), lecz gamą różnych uprawnień, 
o które trzeba dbać poprzez regularne opłacanie składki w terminie. 
Nasza nieuwaga może mieć poważne konsekwencje. 

W tym miejscu również sygnalizuję, że nawet doświadczeni 
instruktorzy naszego hufca mają czasami problem z interpretacją 
przepisów składkowych. Sam słyszałem o przypadku, który miał 
miejsce w bliskim mi środowisku, kiedy to próbowano po dwóch 
latach nieaktywności ściągać ludzi do służby każąc im płacić 
288 zł tytułem składki za dwa lata nieobecności w środowisku. 
Na marginesie, na takiej samej zasadzie byłoby można żądać od 
kogoś, po 10 latach nieobecności w środowisku, kwoty 1440 zł, co 
jest absurdem. Takim kuriozalnym sytuacją zapobiegają opisane 
wyżej procedury. W związku z tym, słysząc tak liczne herezje, mam 
nadzieję, że dla większości naszych instruktorów powyższy tekst 
będzie małą ściągawką w temacie składek, co pozwoli na unikanie 
takich absurdów, zaś spóźnialskim pomoże szybko i sprawnie 
uporać się z formalnościami.

pwd. Wojciech Kowalówka HO
członek 295 WDH „Sulima”
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Regulamin 61. Rajdu Olszynka 
Grochowska „Na szlaku historii”

INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Organizatorem rajdu jest Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Południe.
2. Rajd odbędzie się w terminie 7-8 marca 2020 r. na terenie 

Warszawy.
3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Celem rajdu jest przekazanie i pogłębienie wiedzy na temat 

powstania listopadowego(w szczególności bitwy pod Olszynką 
Grochowską) i historii Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe.

5. Rajd składa się z 5 fabularyzowanych tras o różnym poziomie 
trudności.

 

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W rajdzie mogą wziąć udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, 
drużyny starszoharcerskie, wędrownicy, instruktorzy, seniorzy 
z organizacji harcerskich, patrole z innych organizacji 
młodzieżowych, szkół oraz osoby niezrzeszone irodziny.

2. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zgłoszenie patrolu do 
16 lutego br. przez formularz zgłoszeniowy: Arkusz zgłoszeniowy

3. Zgłoszenie patrolu po 16 lutego br. nie gwarantuje otrzymanie 
plakietki rajdowej w dniu rajdu.

4. Na cel organizacji rajdu od uczestników pobierana jest 
dodatkowa składka członkowska zadaniowa. Pieniądze należy 
wpłacać do dnia 16 lutego br. na konto zespołu programowego 
hufca. 
 

Dane do przelewu: 
 
Chorągiew Stołeczna ZHP 
ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa 
konto: 84 1240 1095 1111 0010 3803 5352 
tytułem: DSCZ 1/2020 - 61 ROG trasa (TZ/TH/TSH/TW) nr nazwa 
jednostki. Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie ze zgłoszoną 
liczbą uczestników i kadry za cały patrol. 

5. Potwierdzenie przyjęcia patrolu na określoną trasę zostanie 
przesłane na podany przez zgłaszających adres e-mail 
po zgłoszeniu patrolu przez formularz oraz przesłaniu 
potwierdzenia płatności.

6. Każdy uczestnik rajdu – członek ZHP – musi być wpisany do 
Ewidencji ZHP.

7. Każdy patrol posiada pełnoletniego opiekuna, który odpowiada 
za zdrowie i życie uczestników, a także za wpisanie członków 
ZHP do Ewidencji ZHP. 

8. Każdy niepełnoletni uczestnik rajdu musi posiadać zgodę na 
uczestnictwo w rajdzie podpisane przez prawnego opiekuna

9. Dopuszczalne jest posiadanie zgody całorocznej na uczestnictwo 
w wydarzeniach harcerskich lub zgody na uczestnictwo  
w rajdzie (załącznik nr 1). 

 

PROGRAM RAJDU 

1. Zróżnicowane pod względem trudności i fabuły trasy rajdu: 
a) TZ – trasa zuchowa (klasy 0 – 3 szkoły podstawowej) 
b) TH – trasa harcerska (klasy 4 – 8 szkoły podstawowej) 
c) TNS – trasa drużyn Nieprzetartego Szlaku (jednostki 
Nieprzetartego Szlaku) 
d) TT – trasa turystyczna (patrole niezrzeszone w organizacjach 
harcerskich, mieszkańcy Warszawy, rodziny) 
e) TW (Podchorążówka) – trasa wędrownicza (wędrownicy, klasy 
licealne, studenci, kadra)

2. Apel rajdu – plac Szembeka – sobota 7 marca 2020 r. godz. 9.00
3. Indywidualne zakończenie tras, podsumowanie rywalizacji, 

rozdanie nagród.
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TRASA ZUCHOWA (7 marca 2020 r.)

Uczestnikami są zuchy – dzieci w wieku 6–10 lat (klasy 0–3 szkoły 
podstawowej)
Patrole: maks. 15 osób + opiekun
Koszt: 20 zł (kadra 10 zł)

Wyposażenie patrolu:
• zgody rodziców na udział w rajdzie
• znak gromady
• menażka/ głęboki talerz + łyżka
• wyposażona apteczka
• bilet dobowy ZTM (lub karta miejska)
• termosy z ciepłymi napojami
• drugie śniadanie.

Początek trasy: 7 marca, godz. 9.00, pl. Szembeka,
Zakończenie trasy: ok. godz. 15.00-16.00
Komendantka trasy: hm Kinga Żelechowska-Matysiak,
kinga.zelechowska@pragapoludnie.zhp.pl

TRASA HARCERSKA (7 marca 2020 r.)

Uczestnikami są harcerze – dzieci w wieku 11–16 lat (klasy 4–8 szkoły 
podstawowej)
Patrole: maks. 15 osób + opiekun
Koszt: 20 zł (kadra 10 zł)

Wyposażenie patrolu:
• zgody rodziców na udział w rajdzie
• proporzec drużyny / zastępu
• wyposażona apteczka
• bilet dobowy ZTM (lub karta miejska)
• menażka/ głęboki talerz + łyżka
• termosy z ciepłymi napojami
• prowiant na kolację i śniadanie

 
Początek trasy: 7 marca, godz. 9.00, pl. Szembeka,
Zakończenie trasy: ok. godz. 15.00-16.00
Komendantka trasy: pwd. Gabriela Lassota,
gabriela.lassota@pragapoludnie.zhp.pl

TRASA TURYSTYCZNA (7 marca 2020 r.)
 
Uczestnikami są patrole osób niezrzeszonych w organizacjach harcerskich, 
mieszkańcy Warszawy, rodziny
Patrole: maks. 10 osób, w tym opiekun
Udział w tej trasie jest bezpłatny
Wyposażenie patrolu:

• termosy z ciepłymi napojami,

Początek trasy: 7 marca, godz. 9.00, pl. Szembeka,
Zakończenie trasy: ok. godz. 15.00-16.00 
Komendant trasy: hm Jacek Czajka 
jacek.czajka@pragapoludnie.zhp.pl

 

TRASA DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU 
(7 marca 2020 r.)

Uczestnikami są drużyny Nieprzetartego Szlaku
Patrole: maks. 10 osób + opiekunowie
Koszt: 15 zł (kadra 10 zł)

Wyposażenie patrolu:
• zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w rajdzie
• proporzec drużyny
• wyposażona apteczka
• bilet dobowy ZTM (lub karta miejska),
• termosy z ciepłymi napojami.
• 

Początek trasy: 9 marca, godz. 9.00
Zakończenie trasy: 9 marca, godz. 12.00
Komendantka trasy: phm. Tamara Uliasz 
tamarauliasz@gmail.com
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TRASA WĘDROWNICZA „PODCHORĄŻÓWKA” (7-8 
marca 2020 r.)

Uczestnikami są wędrownicy, uczniowie klas licealnych,
studenci, kadra
Patrole: maks. 6 osób, w tym opiekun
Koszt: 5 zł

Wyposażenie patrolu:
• zgody rodziców na udział w rajdzie
• wyposażona apteczka
• bilet dobowy ZTM (lub karta miejska)
• termosy z ciepłymi napojami. 

Początek trasy: 7 marca, godz. 22.00
Zakończenie trasy: 8 marca, godz. 6.00
Komendantka trasy: phm. Julita Przesmycka 
julita.przesmycka@32.waw.pl

UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW

Patrole rajdowe otrzymują:
• dyplom uczestnictwa w rajdzie
• plakietkę okolicznościową dla każdego uczestnika
• komplet materiałów programowych, niezbędnych na trasie
• ciepły posiłek w sobotę (trasy TZ, TH, TNS)
• nagrody rzeczowe (najlepsze patrole) 

 

DYSKWALIFIKACJA

1. Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w 
przypadku nieprzestrzegania Prawa Harcerskiego, przepisów 
ruchu drogowego, przepisów ochrony przyrody.
2. Dyskwalifikacja jest jednoznaczna z wykluczeniem z rajdu i 
utratą praw do wszelkich świadczeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
2. Treść i zakres regulaminu może zostać zmieniona. O zmianach 
uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
Komendantka rajdu – phm. Julita Przesmycka 
julita.przesmycka@32.waw.pl

Biuro rajdu – phm. Mateusz Kowalczyk
mateusz.kowalczyk@pragapoludnie.zhp.pl

Komendantka rajdu
phm. Julita Przesmycka
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Zmiany kont służbowych 
i migracji do Office 365 

W związku z nową polityką elektronicznego obiegu 
dokumentów i ochrony danych osobowych w   Związku 
Harcerstwa Polskiego i związanego z tym obligatoryjnym 
przeniesieniem w naszej organizacji poczty do usługi 
Office 365, Hufiec Warszawa-Praga-Południe przestanie 
udostępniać konta poczty elektronicznej w domenie 
pragapoludnie.zhp.pl. Konta te w wyniku migracji będą 
administrowane przez Zespół Wsparcia Technicznego 
GK ZHP. Zmieni się również dostawca usługi z Google 
inc. na Microsoft Corporation.

Wstępna data migracji to 1 marca 2020 r. Do tego czasu, 
w ramach migracji usunięte zostaną adresy e-mail, do 
których pod koniec listopada dotarło ostrzeżenie i ich 
właściciele nie odwołali się od decyzji.

Migracja dotyczy wyłącznie poczty, dane z dysku
i zdjęć Google nie będą przenoszone. Prosimy więc 
o jak najszybsze pobranie plików. Można to zrobić 
ręcznie, można też za pomocą narzędzia 
http://takeout.google.com.

ZHP dąży do likwidacji imiennych adresów hufcowych 
i chorągwianych. W związku z tym osoby mające już 
adresy w domenie zhp.net.pl będą miały przeniesione 
wiadomości na te konta, reszta osób prawdopodobnie 
otrzyma nowe adresy w tej domenie.

W związku z tym, jeżeli jesteście zarejestrowani 
w newsletterach, na portalach internetowych pod 
adresem służbowym lub jeśli podaliście go jako adres 
pomocniczy do odzyskiwania hasła z innej poczty, 
należy wszędzie tam zmienić go na inny adres. Adresy 
zespołów, imprez, stanic i adresy “techniczne” powinny 
pozostać te same.

Od 1 marca 2020 r. nie będzie można korzystać 
z prywatnych kont poczty elektronicznej 
i aplikacji z nimi powiązanymi w celu komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej oraz przetwarzania 
danych osobowych. Hufiec jest również 
zobowiązany do przeniesienia dokumentów 
wewnętrznych (rozkazy, uchwały, regulaminy) 
do usługi Sharepoint, do której dostęp będą mieli 
jedynie posiadacze kont służbowych. Biuletyny 
skierowane do instruktorów również będą 
wysyłane na adresy służbowe w domenie ZHP. 

Adresy służbowe instruktorów szczepu 32 
WDHiGZ w domenie 32.waw.pl nie zaliczają się 
do powyższych adresów służbowych i nie będzie 
można za ich pośrednictwem przetwarzać 
danych osobowych ani logować się do ewidencji 
oraz dokumentów hufca, chorągwi, ZHP. 

Zespół Promocji i  Informacji zaprzestaje tworzenia 
nowych kont w domenie pragapoludnie.zhp.pl. 

W  celu  utworzenia  nowego  adresu służbowego 
prosimy pisać pod adresem 
aktywacja@stoleczna.zhp.pl 
maila zatytułowanego AKTYWACJA. W treści 
należy podać 

1. Imię i nazwisko
2. E-mail kontaktowy
3. Nr członkowski ZHP
4. Chorągiew
5. Hufiec

Szczegóły pod adresem http://aktywacja.zhp.net.
pl

pwd. Bogdan Ciechomski

9D



Praski Świerszcz                             Nr 59          Styczeń 2020

10

Praski Świerszcz                             Nr 59          Styczeń 2020

Historia naszego 
bohatera (3)

Barwa i uzbrejenie

W trzeciej części „Historii naszego bohatera” 
znajdziecie opis i krótką historię powstania sztandaru 
dywizji oraz jej odznaki a także godła, czyli orła 
piastowskiego noszonego na rogatywkach i hełmach. 
Zamieszczony jest również opis umundurowania, 
jego rodzaje i przykłady stosowania. Przedstawiłem 
także podstawowe uzbrojenie w jakie byli uzbrojeni 
kościuszkowcy. Zapraszam do lektury.

Sztandar 1 Polskiej Dywizji Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki. 

Sztandar dywizji został ufundowany przez Związek Patriotów 
Polskich. Projektantem był Zenon Wasilewski a jego robocze 
rysunki wykonali radzieccy kreślarze: Borysow i Tichonow. 
Sztandar został wyhaftowany w jednej z moskiewskich 
fabryk. Uroczyste wręczenie sztandaru dywizji odbyło 
się 15 lipca 1943 roku w obozie. W Sielcach nad Oką.  
 
Płat o wymiarach 111x114 cm, obszyty z trzech stron 
żółtą frędzlą, przymocowany do drzewca za pomocą 
taśmy i gwoździ. Drzewce, z ciemnego politurowanego 
drewna, składa się z dwóch części skręconych za pomocą 
okuć stalowych. Głowica w kształcie orła wspartego na 
cokole skrzynkowym 2 napisem „1 Dywizja Piechoty”. 
Przy sztandarze wstęgi orderowe: Virtuti Militari, Krzyża 
Grunwaldu i Czerwonego Sztandaru.
 
Strona główna - awers: Biały krzyż kawalerski, pola między 
ramionami krzyża czerwone. Pośrodku aplikowany  
i haftowany biało-szarą nicią orzeł w otoku wieńca 
laurowego w tym samym kolorze. Nad orłem haftowany żółtą 
nicią napis: „HONOR I OJCZYZNA”. Na czerwonych polach 
inicjały: „1 DP” – w otoku wieńców dębowych, haftowanych, 
szaro-brązową nicią. W lewym dolnym rogu małymi 
literami wyhaftowane nazwiska hafciarek: „ŁAWKENOWA, 
ALEKSANDROWA”. Strona odwrotna - rewers: Czerwony krzyż 
kawalerski, pola między ramionami krzyża białe. Pośrodku, 
na białym tle aplikowane i haftowane popiersie Tadeusza 
Kościuszki w otoku wieńca laurowego, aplikowanego  
z brązowego jedwabiu i haftowanego biało-szarą nicią. 
Nad wizerunkiem haftowany żółtą nicią napis: „ZA NASZĄ 
WOLNOŚĆ I WASZĄ”. Na ramionach krzyża inicjały: „1 DP”.  
 

Odznaka Kościuszkowska 
Lenino-Berlin 1943-1945

Polskie państwowe odznaczenie wojskowe ustanowione 
w 1946 roku. Podczas wojny odznaka przyznawana 
była żołnierzom 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki walczącym w składzie Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR. Otrzymywali ją żołnierze biorący 
udział w bojach na froncie wschodnim, od bitwy pod 
Lenino, w październiku 1943 aż do walk o Berlin, 
w maju 1945. Po wojnie odznakę przyznawano 
żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego. W późniejszym 
okresie Odznakę Kościuszkowską ustanowiono 
jako odznakę pamiątkową dywizji. Posiada ją wielu 
instruktorów-seniorów naszego hufca. 
 

Orzeł piastowski 
 
W płockiej katedrze, najstarszej rzymskokatolickiej 
świątyni w Polsce, znajdują się groby dwóch królów 
Polski: Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. 
Ich sarkofag zdobi orzeł znany z czapek Ludowego 
Wojska Polskiego. 

Jak to się stało? Otóż, aby podkreślić polski charakter 
nowej formacji powstałej w 1943 roku na terenie ZSRR, 
konieczne było wyposażenie jej 
w polskie mundury i oznaki wojskowe. Zaprojektowanie 
wizerunku orła powierzono Janinie Broniewskiej – 
pisarce i działaczce Związku Patriotów Polskich, żonie 
wybitnego polskiego poety – Władysława Broniewskiego. 
Broniewska natrafiła na ilustrację przedstawiającą 
grobowiec księcia Władysława Hermana z płockiej 
katedry. Skrupulatnie przerysowała znajdującego się 
na nim orła piastowskiego. Przedstawiony przez nią 
projekt, został zatwierdzony przez Alfreda Lampego  
i Wandę Wasilewską i od tego czasu zdobił czapki wojska 
polskiego, później nazwanego ludowym. 

Orzeł, przez ludzi niedouczonych i nieznających historii 
Polski, był wyśmiewany, jako niepolski. Zarzucano mu 
przede wszystkim brak korony i nazywano – z rosyjska 
– kuricą.



Umundurowanie kościuszkowców

Wiosną 1943 roku wszystkim żołnierzom 
formującej się dywizji wydano polowe, sowieckie 
umundurowanie. Szeregowcy nosili furażerki, 
drelichowe bluzy nakładane przez głowę, drelichowe 
spodnie do owijaczy noszone z szaroniebieskimi 
owijaczami. 

Mundury oficerskie składały się z furażerki, bluzy, 
spodni i długich czarnych butów skórzanych. 
Pasy główne wzoru sowieckiego: jednobolcowe, 
parciane z gumową wstawką wzmacniająca — 
dla szeregowych, jednobolcowe skórzane — dla 
podoficerów i dwubolcowe, skórzane ze sprzączką 
mosiężną lub z jasnego metalu — dla oficerów. Na 
sowieckich mundurach wolno było nosić polskie 
oznaki. Do furażerek doczepiano różnego kształtu 
orły wycinane z blachy z puszek po konserwach, na 
bluzy Armii Czerwonej doszywano naramienniki, 
a tasiemki od bielizny posłużyły jako oznaki stopni 
podoficerskich. 

W owym czasie oficerowie różnili się od szeregowych 
butami z długą cholewą i skórzanymi pasami  
z paskiem przez ramię. Pierwsze polskie mundury 
otrzymali oficerowie w końcu maja, natomiast 
szeregowi w końcu czerwca i na początku lipca 1943 
roku. Mundury miały być wierną kopią munduru 
polowego żołnierzy września 1939. Nakryciem 
głowy była czapka polowa wzorowana na rogatywce 
wz. 37. Noszono ją przy okazji różnych uroczystości. 
Na co dzień,  w polu zakładano sowieckie furażerki 
i hełmy. Kurtka ogólnowojskowa była w zasadzie 
kopią kurtki z 1936 roku. 

Różnice polegały na zastąpieniu drelichowych 
naramienników sukiennymi i zmianie zapięcia na 
sześć lakierowanych zieloną farbą guzików  
z orłem innego typu. Spodnie zbliżone były krojem 
do noszonych przed rokiem 1939 spodni do butów 
i owijaczy. Oficerowie i podoficerowie piechoty, 
nosili spodnie wpuszczone w buty z cholewami. 
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Szeregowi piechoty używali owijaczy. Buty z cholewami 
nosili także artylerzyści, kawalerzyści, czołgiści, 
łącznościowcy i saperzy. Kobiety, oprócz spodni 
ogólnowojskowych otrzymały tzw. pumpy spinane pod 
kolanem i granatowe lub zielone spódnice. Płaszcze 
sukienne były szyte ściśle według przedwojennego wzoru.  
 
W 1944 roku w wojsku pojawiło się coraz więcej 
elementów dawnego umundurowania przedwojennego. 
Zaczęto nosić usztywnioną rogatywka z barwnym 
otokiem. Czapki generalskie różniły się od tych sprzed 
1939 roku granatowym otokiem, na którym odmiennie 
naszywano srebrną taśmę lub haftowano wężyk 
generalski. W użyciu były też stosowane dawne skórzane 
pasy oficerskie i żołnierskie, buty oficerskie z usztywnioną 
cholewą i kolorowe łapki z haftowanym wężykiem na 
kołnierzach kurtek. Użytkowanie tych elementów ubioru 
wojskowego oraz godła z tarczą było samorzutne, bez 
normowania zarządzeniami  i rozkazami i powszechnie 
tolerowane o ile wygląd żołnierza nie wykraczał swoją 
indywidualnością poza ramy przepisów sprzed roku 
1939. Generałowie i wyżsi oficerowie otrzymali kurtki 
z kołnierzem wykładanym, koszulą i krawatem khaki. 
 

Na mundurach stosowano oznaki stopni wojskowych 
według przepisów obowiązujących w 1939 roku. Zmieniono 
tylko dystynkcje chorążych — gwiazdkę nakładano na 
płaski galon biegnący wzdłuż przez środek naramiennika. 
Początkowo stosowano gwiazdki sowieckie przewidziane 
dla oficerów młodszych. Zakazywano używania dużych 
gwiazdek wzoru dla oficerów starszych.
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O harcerstwie 
jeszcze uwag kilka 

W grudniowym numerze „Praskiego Świerszcza” 
podzieliłem się refleksją na temat tego, co to jest 
harcerstwo, teraz pora odpowiedzieć na pytanie; po 
co jest ten ruch. I choć odpowiedź jest tak prosta, 
że aż banalna i nie powinna budzić wątpliwości: 
harcerstwo jest po to, żeby wychowywać”, to warto 
przypomnieć sobie wiedzę podstawową. 

Harcerski system wychowawczyskłada się z trzech 
elementów podstawowych: 

- Idei, ideowej sylwetki tego, kogo chcemy 
wychować. Sylwetka ta zapisana jest w Prawie 
Harcerskim

- Programu przy pomocy którego tę sylwetkę 
kształtujemy

- Metody za pomocą której, stosując program, tak 
właśnie sylwetkę kształtujemy.

Idea w harcerstwie jest najważniejsza, program 
może być zmieniany - metoda i sylwetka pozostają 
zawsze te same. Pamiętać jednak trzeba, że program 
może być tylko tak zmieniany, aby prowadził tą 
metodą do tej sylwetki, bo sylwetka ideowa jest 
celem całego system wychowania harcerskiego. 
Fenomen, jakim jest harcerstwo, znajduje głębokie 
zakorzenienie w historii narodu polskiego. Dlatego 
też i Prawo Harcerskie jest bardzo silnie z tą historią
powiązane. Poniżej dwa mało znane przykłady.

W latach 1775-1794 istniała w Warszawie Szkoła 
Rycerska, której głównym zadaniem było 
wychowanie młodego pokolenia młodzieży. Ideał 
wychowawczy szkoły przedstawił jej generał książę 
Adam Czartoryski w formie katechizmu – pytań 
i odpowiedzi. 

„Jaki powinien być kadet?”. „Powinien mieć miłość, 
bojaźń Boga i przywiązanie do religii przed oczyma. 
Powinien Ojczyznę swoją kochać, jej dobro nade 
wszystko i sposobić się do tego, aby się mógł 
poświęcić na jej usługi. Powinien być cnotliwy, pełen 
poszanowania dla zwierzchnich, dobroczynności 
i efektu dla równowagi, względu dla niższych”. 
Jakże współbrzmią z tymi zapisami punkty Prawa 
„Harcerz służy Bogu i Polsce”, „Harcerz za brata 
uważa każdego innego harcerza” i wreszcie „Harcerz 
jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim 
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Uzbrojenie:

I. Nagant wz. 1895 – belgijski rewolwer kalibru 7,62 mm, 
potocznie zwany nagan od rosyjskiej pisowni i wymowy 
fonetycznej. Nazwa broni pochodzi od nazwiska belgijskiego 
konstruktora inżyniera Émile’a Naganta.

II. TT – pistolet samopowtarzalny konstrukcji radzieckiej. 
Działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Pistolet strzela 
nabojami kaliber 7,62 × 25 mm TT. Zasilany z magazynka 
wymiennego o pojemności  8 nabojów. 

III. Mosin wz. 1891 – skonstruowany pod koniec XIX wieku 
przez Siergieja Mosina rosyjski karabin powtarzalny. Karabin 
ten i jego wersje rozwojowe były podstawowym uzbrojeniem 
piechoty rosyjskiej i Armii  Czerwonej  d lat 90. XIX wieku do 
lat 50. XX wieku 
 
IV. PPSz wz. 1941, potocznie nazywany pepeszą – radziecki 
pistolet maszynowy kaliber 7,62 × 25 mm,
skonstruowany przez Gieorgija Szpagina i wprowadzony na 
uzbrojenie Armii Czerwonej w 1941 roku używany również 
przez kościuszkowców.

V. DP – ręczny karabin maszynowy, konstrukcji rosyjskiego 
konstruktora broni strzeleckiej Wasilija Diegtiariowa, był 
prostym i niezawodnym karabinem, chociaż nie bez wad, 
dlatego też w oparciu o doświadczenia II wojny światowej 
został w latach 1943–44 odrobinę zmodernizowany

VI. Maxim wz. 1910 – rosyjski/radziecki ciężki karabin 
maszynowy. Jedna z wielu wersji karabinu

maszynowego konstrukcji Hirama Maxima.

HO Marcin Czajka
Szef Zespołu Reprezentacyjnego Hufca

Przyboczny 288 WDH „Włóczykije”

VI.V.

IV.

III.

I.          II.
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Drugie pytanie katechizmu dotyczyło problemu, czy 
może zaistnieć okoliczność, która by usprawiedliwiła 
powiedzenie nieprawdy. I odpowiedź: „Żadnej 
takowej być nie może, ponieważ cnota, poczciwość 
i rzetelność być powinny w każdym czasie przymiotem 
kadeta każdego”. A w Prawie Harcerskim znajduje 
się odpowiednik tej odpowiedzi: „Na słowieharcerza 
polegaj jak na Zawiszy.”

W 1817 r. w Wilnie Towarzystwo Filomatów w statucie 
miało zapisane „Skromność, otwartość, szczera chęć 
pożytku, przyjacielska poufność członków, tajemnica 
wszystkich czynności”. A w Prawie zapisane są punkty: 
„Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc…”, „Harcerz… 
za brata uważa każdego innego harcerza”. 

Prawo Harcerskie ma swoje źródła w szczytnych 
tradycjach wychowawczych polskich organizacji 
młodzieżowych lub młodzież wychowujących.  
Natomiast bezpośrednimjego źródłem było Prawo 
Skautowe Roberta Baden-Powella ułożone w 1907 
r. Obowiązywało ono w polskim skautingu w 1911 
r. jako pierwsze. Ale przychodząmodyfikacje – 
udoskonalenia i poprawki w 1911 i 1912 r., gdy 
przebudował je Andrzej Małkowski, a później  
w harcerstwie w latach 1914, 1919 i 1930-32. Przerwy 
pomiędzy kolejnymi redakcjami wydłużają się. We 
wszystkich redakcjach starano się jak najlepiej ułożyć 
kolejność punktów oraz użyć najlepszych określeń, 
słów najbardziej trafiających do przekonania. Dwa 
pierwsze punkty (wg redakcji 1930-32) mówią ona o 
Służbie i Prawdzie. 

Ostatecznie na czoło wysunięto „Służbę” - dzięki tej 
zmianie ZHP z organizacji etyczno- wychowawczej 
stał się organizacją przede wszystkim 
społeczno-wychowawczą. Służba Bogu i Polsce stała 
się w harcerstwie najważniejszą. 

A najtrafniejsze określenia? W 1919 r. w pojawia się 
w Prawie i trwa do teraz wyraz „bliźni”, a więc każdy 
człowiek. Pamiętając, że harcerstwo jest zakorzenione 
w etyce chrześcijańskiej, przypominam jedno z jej 
podstawowych praw. „Będziesz miłował bliźniego 
twego, jak samego siebie”. Jest to podstawowa zasada, 
ucząca miłości w stosunku do każdego człowieka – do 
bliźniego. I jeszcze jeden wyraz, „rycerz”, który nabiera 
dźwięku i znaczenia wraz z kolejnymi redakcjami 
(czyli udoskonalaniem) Prawa. W Prawie zapisaliśmy 
„Harcerz postępuje po rycersku” . Na początku w 
redakcjach Prawa powtarzano za Baden-Powellem, 
że skaut „jest uprzejmy”. O ileż to uboższe… 

Przecież nie chodzi o to, że rycerski to jest uprzejmy 
dla innych, ale o to, że jest gotów walczyć dla innych, 
być prawdomównym, szlachetnym, bezinteresownym 
w ofiarności, prawym w postępowaniu. Skautem 
mógł być Zagłoba, harcerzem tylko Skrzetuski, 
Wołodyjowski i im podobni.

Harcerstwo oznacza gotowość służenia, bo jest to zawarte w 
Przyrzeczeniu Harcerskim, które
składa się z trzech elementów:
1. intencja („mam szczerą wolę”)
2. czas obowiązywania („całym życiem”)
3. służba wartościom („Bóg”, „Ojczyzna”, „bliźni”, „Prawo 
Harcerskie”).

W tak ujętej redakcji Przyrzeczenie harcerz je składający nie 
przysięga i nie ślubuje, nawet nie przyrzeka niczego i nikomu. 
W etyce chrześcijańskiej złamanie przysięgi czy ślubowania 
jest oceniane negatywnie, jest grzechem, pociąga poważne 
konsekwencje i karę. W Przyrzeczeniu Harcerskim, które nie 
jest ani ślubowaniem, ani przysięgą, harcerz stwierdza –

wyraża wolę – że dobrowolnie będzie pracował nad sobą  
w zgodzie z zasadami Prawa. Wyrażanie woli następuje 
wobec grona rówieśników lub instruktora-przełożonego – 
przed którym się staje i ich negatywna ocena moralna w razie 
odstępstwa jest jedyną karą. Zwrot „mam szczerą wolę” jest 
ściśle powiązany z pojęciem Boga. W etyce chrześcijańskiej 
jednym z podstawowych dogmatów prawd chrześcijańskich 
jest wolna wola, jaką człowiek posiadł od Boga i za pomocą 
której działa i dokonuje wyborów. 

Istotny w metodzie harcerskiej jest także czas, w jakim 
obowiązuje harcerza posłuszeństwo wobec Prawa  
i Przyrzeczenia. Czy harcerz odchodząc z drużyny jest dalej 
harcerzem, czy też przestają go obowiązywać harcerskie 
prawa? Co to znaczy „całym życiem”? Czy oznacza to że do 
końca życia – aż do śmierci, czy też może każdą chwilą życia, 
wszystkimi jego przejawami, każdym swoim podejmowanym 
i niepodejmowanym działaniem. 

Jednoznacznie interpretuje to zagadnienie Ewa Grodecka. 
1 Całym życiem – służyć najwyższym ideałom ludzkim 
świadomie, dobrowolnie „całym życiem” bez względu na to, 
jakie ono jest, gdzie upływa, sprzyja, czy nie sprzyja tej służbie. 
Służyć „całym życiem” (to znaczy) każdym jego przejawem. 
Myślą, słowem i uczynkiem. Wtedy, gdy się jest w gromadzie 
harcerskiej, w domu i w szkole, przy pracy i wśród odpoczynku, 
między swymi i wśród obcych. „Całym życiem” nie znaczy więc 
do jego końca, do śmierci, ale w każdej jego chwili. Jak długo? 
Dopóki jest „szczera wola” do tej służby. Dopóki człowiek 
sam chce być w zgodzie z tym, w co wierzy, a więc dopóki 
świadomie i dobrowolnie przyjmuje na siebie obowiązki. 
Harcerstwo jest bowiem „wielką grą”, ale grą dla uczciwych.  

P.S.: Obie części uwag o harcerstwie służą uporządkowaniu 
pojęć i mają być podstawą do dyskusji o roli wychowania 
duchowego w harcerstwie. O ile hm. Jacek Czajka się zgodzi 
i zechce znaleźć dla mnie miejsce w kolejnym numerze P.Ś., 
przedstawię swoje spojrzenia na rolę i miejsce w harcerstwie 
Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego. Mam nadzieję, 
że stanie się to podstawą do dyskusji, której owocem będzie 
reaktywowanie w hufcu przez dh. Komendanta tego zespołu.

hm. Andrzej Banasik

komendant Hufca w latach 1989 – 1990
wieloletni drużynowy i szczepowy w 

31 WDHiZ oraz 135 WDHiZ
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Północno prascy modelarze zapraszają

Przy Hufcu ZHP Warszawa Praga-Północ od wielu 
już lat działa prężnie Harcerski Ośrodek Techniki 
i Modelarstwa. Jest to świetna forma spędzania 
wolnego czasu, łącząca zabawę z nauką. 

Uczy cierpliwości, pokory, wyrabia zdolności 
manualne, daje wiele satysfakcji z wykonanych 
modeli. Skala tematyki modeli jest bardzo 
różnorodna i każdy chętny, znajdzie tam coś 
dla siebie. Obok klasycznych plastikowych lub 
kartonowych modeli samolotów, okrętów czy 
różnego rodzaju pojazdów, skleja się tam również 
figurki żołnierzy, zwierząt , budynków itp. Są tam 
również modele dla dziewcząt oraz zuchów. 

HOTiM bierze udział w licznych konkursach 
i zawodach modelarskich. Ostatnio, na przełomie 
listopada i grudnia 2019 roku, reprezentacja klubu 
brała udział w XXIII Konkursie Modeli Kartonowych 
o Puchar Prezesa LOK odnosząc sukcesy.
 
Więcej możecie dowiedzieć się na miejscu. 
Serdecznie zapraszają: hm. Krzysztof Najberg 
(szef ośrodka ) oraz pwd. Jacek Włodarski (szef 
wyszkolenia specjalnościowego) 
 
Ośrodek mieści się na Pradze-Północ, przy ul. 
Zamiejskiej 1, kl.IV. Zajęcia odbywają się:
w środy od 17.00 do 19.00 oraz 
w soboty od 11.00 do 14.00

Telefony kontaktowe: 
dh. Krzysztof - 604303015
dh. Jacek - 503 724 901

14



Praski Świerszcz                             Nr 59          Styczeń 2020

Kącik poezji

 
Maja Rosińska

Przewodniczka, instruktorka Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto, członek 
Zespołu Harcerstwa Akademickiego przy Wydziale Wsparcia 
Metodycznego GK ZHP. Słowem pomaga (jako studentka psychologii), 
motywuje i wspiera (jako instruktorka zajmująca się pracą z kadrą 
akademicką), zarabia na życie (jako copywriter) i ogólnie Służy (m.in. pisząc 
Harcerskie Wiersze, ale i artykuły dotyczące jej badań naukowych i inne). 
 
Harcerskie Wiersze to projekt, który ruszył w 2015 roku przy 
okazji wydania tomiku poetyckiego pt. „Czuwajcie” (przy 
wsparciu finansowemu miasta Bydgoszczy – udzielonemu 
w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta). 

Więcej harcerskich wierszy można przeczytać w mediach 
społecznościowych:
FB: facebook.com/harcerskiewiersze
IG: @harcerskiewiersze

Na ostatnie wątpliwości

Porzuć niepewność
A postaw na swoją słowność

Nie dbaj o stereotypy
A stwórz nowe

Nie mów „jeśli”
A „gdy”

Nie stawaj
A idź

Nie gotuj się
A bądź gotów

Bo dano hasło
Teraz i ty zostałeś nazwany
Przez Lilię

Wybaczam ci

Wybaczam ci że
Dziś
Nie byłeś tak dobry
Jak się przed sobą i nami zobowiązałeś

Że nie stanąłeś na baczność od razu
Gdy dano hasło

Że jedną rękę podałeś zbyt późno
Że w duchu westchnąłeś z lenistwa
I przekląłeś oboźnego

Wybaczam bo ślubowałeś
Że masz szczerą wolę
I że całym życiem
Pełnić służbę
A nie być idealnym
– Wtedy nie mógłbyś pracować nad sobą
A o to tu chodzi

„Nie popełnia błędów tylko ten
Kto nic nie robi”
– Szepcze mi akwarelowy B-P

Wybaczam że dziś nie wyszło
Tak jak miało

Siła

Siła
To panowanie nad własnymi atomami
– Nie zarządzanie
A współpracowanie z nimi
Bycie swoim własnym liderem
I przewodnikiem
Siła

To umiejętne wykorzystywanie
Wszystkiego
Co się ma
I sięganie po wszystko to
Co może się przydać
To akceptacja
Docenienie
I chęć poszukiwania
To praca

Siła 
To podążanie
Nie za sobą
Czy innymi
To podążanie za Przyrzeczeniem
Świadomie wybranym i wziętym do ust
Oraz Prawem
Które wzięło się do rąk
I samodzielnie zawiązało sobie na szyi
W odpowiedni węzeł
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Nie pokażę ci mojego munduru

Nie pokażę ci się w mundurze
To profanacja
Nie wolno mi

(– Pokazywanie obiektów
Zabytkowych
Jest surowo zabronione –)

Nie pochwalę się moimi sprawnościami
Nie opowiem o krzyżu
Który zdecydowałem się nosić
Nie przedstawię sznura
Na którym zawieszony
Pnę się wzwyż
To wszystko co świadczy o mnie
Nie ma służyć tobie 

Nie opowiem o plakietkach i naszywkach
– Harcerskich pocztówkach z obózów i biwaków –-
Które chętnie byśmy razem oglądali
A może nawet chciałbyś również taką mieć na własność
Przygodę
Nie pokażę ci moich podwiniętych rękawów
Na znak gotowości
Nie podam lewej ręki
Bo kim ty jesteś żeby właśnie lewą

Ja mogę tylko być
(W mundurze)
Na zbiórkach
Albo innych wydarzenia
Harcerskich
– Czyżby

Maja Rosińska
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Kontakt z Redakcją:

Hm. Jacek Czajka
tel. 605 229 279
email: jacek288@onet.eu 
jacek.czajka@
pragapoludnie.zhp.pl 
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