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Kolejny egzamin

Jeszcze nie tak dawno wszystko było inaczej – tzn. normalnie. Nie przebrzmiały echa tegorocznej akcji zimowej 
czy Rajdu Olszynka Grochowska, gdy nagle dotknęła nas wielka tragedia spowodowana epidemią koronawirusa. 
A przecież wirus już „grasował” i zbierał ponure żniwo w innych krajach świata, w Chinach, we Włoszech, Francji, 
Hiszpanii… Tak, ale nie dotyczyło to naszego kraju, i nagle…!

Nasze życie stanęło na głowie. Sprawy do niedawna priorytetowe stały się nieważne, błahe, nieistotne. Zamarło 
szkolnictwo, kultura, sport, wypoczynek. Wprowadzono zakaz zgromadzeń. Pozamykano puby, kawiarnie  
i restauracje. Opustoszały kościoły, ulice, komunikacja miejska, koleje. Coraz częściej widać ludzi w maseczkach i 
rękawiczkach ochronnych. Wszędzie wyczuwa się lęk i niepewność, co przyniesie jutrzejszy dzień?

W całym tym nieszczęściu nie wolno nam jednak zapominać, że jesteśmy harcerzami. Może nie będę oryginalny, 
ale stwierdzę, że w tych trudnych czasach musimy mieć uszy i oczy szeroko otwarte na potrzeby innych, zwłaszcza 
osób starszych i samotnych. Jak przystało na harcerzy, nie możemy być obojętni na niedolę i potrzeby bliźnich. 
Być może oni liczą na naszą pomoc.

A więc róbmy zakupy tym, którzy tego potrzebują, szyjmy maski ochronne, udzielajmy informacji a przede 
wszystkim podnośmy na duchu. Oprócz jedzenia ludzie potrzebują również ciepłych słów i bliskości drugiej 
osoby. Pamiętajcie jednak, że chodzi o kontakt wirtualny, za pomocą komputera, telefonu itd.

Działajcie zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. W ostatnich stu latach harcerstwo wielokrotnie zdawało 
trudne egzaminy z życia. Jestem pewny, że i tym razem tak będzie. Trzymajcie się w zdrowiu!

hm. Jacek Czajka
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Temat miesiąca
ABC Koronawirus

Co to jest koronawirus 2019-nCoV?

Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny 
koronawirusów (coronaviridae). Koronawirusy występują 
u zwierząt i powodują u nich różne choroby (układu 
oddechowego, układu pokarmowego, wątroby, układu 
nerwowego), wiele zakażeń przebiega też bezobjawowo. 

Wirusy te często mutują i mają dużą zdolność do zakażania 
nowych gatunków. Wszystkie poznane dotąd koronawirusy 
powodujące zakażenia u ludzi są wirusami, które wywołują 
objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze 
strony innych układów i narządów. Możliwe, że oprócz 
zakażenia układu oddechowego u dzieci do 12. miesiąca 
życia mogą wywoływać biegunkę. Do 2019 roku poznano 
6 wirusów powodujących zakażenia u ludzi. Cztery z nich 
(229E, OC43, NL63, HKU1) są przyczyną przeziębienia  
o łagodnym przebiegu. Dwa pozostałe (wirusy SARS i MERS) 
mogą prowadzić do zagrażającej życiu ostrej niewydolności 
oddechowej. Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem 
odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu 
oddechowego, która rozpoczęła się w Wuhan, w Chinach  
i tam po raz pierwszy został zidentyfikowany w grudniu 2019 
roku.

Co to jest COVID-19?

COVID-19 to choroba wywołana przez koronawirus z Wuhan 
(2019-CoV). Wcześniej choroba nie miała nazwy i posługiwano 
się określeniami typu „choroba wywołana przez koronawirus” 
lub „zachorowanie z powodu zakażenia koronawirusem  
z Wuhan”. Nazwa COVID-19 została ogłoszona przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) i obowiązuje oficjalnie. „CO” 
w nazwie oznacza koronę (ang. corona), „VI” – wirus (ang. 
virus), „D” - chorobę (ang. disease), a liczba 19 wskazuje rok 
pojawienia się wirusa – 2019 (Corona-Virus-Disease-2019). 
Różnica między koronawirusem a COVID-19 jest taka, że 
koronawirus to czynnik wywołujący chorobę, a COVID-19 to 
choroba, czyli zespół objawów spowodowanych przez ten 
czynnik. 

Jakie są objawy COVID-19?

Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem 
2019-nCoV mieli objawy zakażenia układu oddechowego, 
takie jak: gorączka, kaszel (raczej suchy), duszność. 
Ponadto często występował także ból mięśni, rzadziej 
splątanie, ból głowy, ból gardła, produktywny (czyli 
„mokry”) kaszel, krwioplucie. Biegunka występowała tylko 
u 2–3% chorych. Objawy zwykle pojawiały się między 
2. a 14. dniem po zakażeniu. Początkowo objawy są 
łagodne, ich nasilenie  wzrasta w czasie. Przebieg zakażeń 
COVID-19 jest zróżnicowany: od bezobjawowego, przez 
łagodną chorobę układu oddechowego (podobną do 
przeziębienia), po ciężkie zapalenie płuc z zespołem 
ostrej niewydolności oddechowej i/lub niewydolnością 
wielonarządową. Około 80% osób, które chorują na 
COVID-19 nie wymaga leczenia, a choroba ustępuje 
sama. 1 na 6 osób ma cięższy przebieg choroby, problemy  
z oddychaniem i wymaga leczenia.

Czy zakażenie koronawirusem 2019-nCoV jest 
niebezpieczne?

Tak jak w przypadku innych zakażeń układu  
oddechowego, zakażenie koronawirusem może 
powodować łagodne objawy, takie jak ból gardła, kaszel 
i gorączkę. Jednak u niektórych osób może mieć ciężki  
przebieg i prowadzić do zapalenia płuc i problemów z 
oddychaniem. Zakażenie koronawirusem (COVID- 19) 
może prowadzić do zgonu. Nie wiadomo dokładnie, ile 
osób jest zakażonych koronawirusem, ale nie  ma żadnych 
objawów i nawet o tym nie wie. Z tego powodu bardzo 
trudne jest oszacowanie śmiertelności spowodowanej 
COVID-19. 

Kto choruje na COVID-19?

Zakażenie koronawirusem 2019-nCoV może wystąpić 
u ludzi w każdym wieku. Analiza zachorowań 
pokazuje, że najcięższy przebieg choroby obserwuje 
się u osób starszych, z rozpoznanymi wcześniej 
chorobami przewlekłymi (przede wszystkim układu  
sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurologicznymi 
lub cukrzycą) lub zaburzeniami odporności. Dotyczy 
to także przypadków śmiertelnych. Częściej chorują 
mężczyźni niż kobiety. Dzieci chorują bardzo rzadko 
(około 1-2% wszystkich przypadków).

Jak przenosi się koronawirus 2019-nCoV?
 
Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi 
przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona 
osoba kaszle lub kicha, podobnie jak przenosi się np. 
wirus grypy. Wirus może także zostać przeniesiony, 
kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na 
którym znajduje się wirus (czyli np. ślina osoby chorej),  
a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.

Źródło: https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/
aktualnosci/225676,koronawirus-najnowsze-
informacje
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Heblowanie 

Korona(ś)wirus
Przyszło nam wszystkim żyć w bardzo dziwnych 
czasach. Mam wrażenie, że kiedyś ludziom żyło 
się o wiele bezpieczniej a rzeczywistość była dużo 
bardziej stabilna. Dzisiaj nagle zmienia się pogoda, 
która ze słonecznej robi się burzowa. Do tego 
dochodzą trąby powietrzne, których często nie  
da się przewidzieć. Przykład mieliśmy dwa i pół roku 
temu w Suszku. Żyjemy w czasach nożowników - 
ludzi niestabilnych emocjonalnie często z chorobą 
psychiczną, dla których dźgniecie kogoś nożem jest 
tak oczywiste jak poranne śniadanie. Na świecie 
szerzy się terroryzm i pod różnymi postaciami co 
jakiś czas terroryści dają o sobie znać zabijając 
niewinnych ludzi. Nas może ten temat dotyczy 
trochę mniej, bo na szczęście w Polsce do tej 
pory nie było ataku terrorystycznego i oby tak 
zostało. Ale różnych dziwnych przypadków ludzkiej 
głupoty są miliony - warto wspomnieć chociażby 
oślepienie laserem lekarza lotniczego pogotowia 
ratunkowego czy postrzelenie z wiatrówki harcerza  
na zimowisku. A teraz doszedł nam jeszcze do tego 
wszystkiego koronawirus. 

Z zaciekawieniem patrzyłem na to, jak zareaguje 
na niego społeczeństwo. Śledziłem uważnie 
codzienne doniesienia i obserwowałem, jak w 
ludziach coraz bardziej narasta strach i frustracja. 
Nie dziwi mnie, że takie uczucia na co dzień ludziom 
towarzyszą. W końcu sytuacja jest dla wielu nowa  
i nie każdy umie się w niej odnaleźć a zdecydowana 
większość nie była na nią przygotowana. Koronawirus 
jest oczywiście tragedią i mam nadzieje, że szybko 
zniknie i nigdy więcej się nie pojawi. Jednak jego 
przyjście ma też swoje plusy. Nagle dużo osób zostało 
niejako zmuszonych do spędzenia czasu z rodziną. 
Przypomnieli sobie, że mają dzieci i warto z nimi 
rozmawiać. Pracodawcy zobaczyli, że praca zdalna 
to nie jest nic strasznego i może warto czasami 
pracownikom na nią pozwolić. Państwo szybko musi 
organizować do szpitali dostawy sprzętu, którego 
brakuje i być może nigdy by tego nie zrobiło, gdyby 
nie koronawirus. Ludzie są bardziej uważni, w 
sklepach zachowują należytą odległość od siebie, 
noszą rękawiczki, maseczki. Przede wszystkim nagle 
wszyscy zaczęli myć ręce i dbają bardziej o higienę. 
Dostrzeżono też ludzi starszych i bezdomnych. 
Nagle okazało się, że można się nimi opiekować i im 
pomagać, i nie jest to wcale takie trudne.  Odnoszę 
wrażenie, że przez obecną sytuację ludzie zaczęli być 
bardziej świadomi tego, że życie przemija. Zaczęli 
bardziej myśleć o innych i o tym, że może warto 
czasem zwolnić. 

Zaobserwowałem też zjawisko, które do teraz budzi 
u mnie uśmiech politowania. Chodzi o zakupowe 
szaleństwo związane z kwarantanną. Ludzie masowo 
kupowali ryż, makaron, mąkę, cukier, środki higieny 
czy papier toaletowy. Nie uwierzyłbym w to, gdybym 
kilka razy sam tego nie zobaczył. Taka postawa jest 
dla mnie całkowicie niezrozumiała, brakowało tylko, 
żeby wszyscy wykopali sobie bunkry i się w nich ukryli. 
Wszyscy zachowywali się tak, jakby miała wybuchnąć 
trzecia wojna światowa. Współczuje tym, którzy 
przez najbliższe pół roku będą jedli tylko ryż z cukrem 
albo makaron z mąką. Ktoś powie, że mądrzy ludzie 
robili sobie przecież tylko zapasy na ewentualność 
dłuższej domowej kwarantanny. No ale właśnie nie są 
mądrzy, ponieważ ulegli telewizyjnej propagandzie. 
Gdyby sprawa koronawirusa nie była tak nagłośniona  
w mediach, to wszyscy zachowywaliby się normalnie. 

Jak obecna sytuacja wpływa na harcerstwo? 
Wniosków jest kilka i wszystkie są raczej budujące. 
Potrafiliśmy szybko zareagować na rozwój sytuacji  
i szybko się do niej dostosować. Wszystkie 
komunikaty sprawnie były przekazywane za 
pośrednictwem Internetu i szybko trafiały do harcerzy. 
Okazało się, że po raz kolejny w czasach niepokoju 
społecznego można liczyć na harcerzy. Pełnimy 
służbę pomagając ludziom starszym i samotnym w 
robieniu zakupów czy załatwianiu innych spraw życia 
codziennego. Opiekujemy się dziećmi pracowników 
służby zdrowia czy wreszcie roznosimy ulotki 
informacyjne dotyczące kwarantanny. Nagle okazuje 
się, że bez harcerzy Państwo nie mogłoby zrobić tego

wszystkiego samo. Ci, którzy siedzą w domu i 
nie włączyli się aktywnie do służby, też robią 
pożyteczne rzeczy. Kadra drużyn organizuje 
zuchom i harcerzom zajęcia zdalnie. Dzieciaki mają 
czas na realizowanie stopni i sprawności, mogą 
się sprawdzić w codziennych wyzwaniach czy 
nauczyć Prawa Harcerskiego. Nagle okazuje się, że 
zdalnie też się da. Harcerze jak nikt inny potrafią 
dopasować się do sytuacji i się w niej odnaleźć. 
To bardzo cieszy. Widać, że jesteśmy autentycznie 
zjednoczeni a naszym wspólnym celem jest pomoc 
w walce z epidemią. Każdy, kto dołoży do tej walki 
swoją cegiełkę, będzie mógł naprawdę być z siebie 
dumny. Wracając do tematu bycia partnerem dla 
władz. Smutne jest to, że Państwo przypomina sobie  
o harcerzach tylko czasami w chwilach zagrożenia 
albo klęsk żywiołowych. Może to dobry moment, 
żeby przypomnieć rządzącym, że dajemy od siebie 
bardzo dużo a w zamian dostajemy niewiele.  

Koronawirus minie, my wyjdziemy z domów  
i wrócimy do normalności. Pamiętajmy tylko wtedy o 
tym, że jeszcze nieraz znajdziemy się w takiej sytuacji. 
Ale wtedy na pewno  będziemy na nią gotowi.

phm. Jan Korkosz „Hebel” 



Praski Świerszcz                        Nr 61          Marzec 2020

5

Praski Świerszcz                        Nr 61          Marzec 2020

Świat okiem kamienia

Okrakiem na 
palisadzie

Yarpen, ja cię po przyjacielsku ostrzegam. Takich, którzy 
siedzą okrakiem na palisadzie, obie strony nienawidzą,  
w najlepszym przypadku traktują nieufnie - usłyszał 
krasnolud Yarpen Zigrin, przyjaciel Wiedźmina Geralta 
w książce „Krew elfów”. To prawda, ci niezdecydowani  
i nieokreśleni nigdy nie są „nasi”, są jak brzydkie kaczątko, 
niepasujące do kaczego stada. Należy jednak zadać sobie 
ważne pytanie, czy aby przypadkiem nasi drużynowi, będący 
teoretycznie najważniejsi w strukturze ZHP, nie są zmuszani, 
by na palisadzie siadać?

Bo nasza drewniana ściana oczywiście ma dwie strony 
– tę zabudowaną, cywilizowaną i wszystko co naokoło, 
las i dziką przyrodę. W lesie siedzą ludzie i namawiają 
do prawdziwego harcerstwa, tego na łonie przyrody  
i okraszone samodzielnością wychowanków. Wpraszają 
się oni na zbiórki, do namiestnictwa, na kursy, imprezy itp.  
i hipnotyzującym głosem opowiadają o magii harcerstwa  
z czasów Małkowskiego, o pracy w zastępach, o biwakach 
pod gwiazdami, o wędrówkach. 

Ale po drugiej stronie, tej zabudowanej są inne osoby, 
albo czasami te same osoby, które są od lasu, ale  
w innej roli. I oni już mówią co innego. Oni nawołują  
do rozsądku, przypominają o przepisach, o negatywnych 
konsekwencjach, o odpowiedzialności. Nie będą 
zachwyceni, gdy w niektórych sytuacjach zastępy mają 
poruszać się same, będą przestrzegać przed harcami w lesie 
przypominając o kleszczach i zakazach palenia ognisk, będą 
się długo zastanawiać nad tym, czy wyzwanie, przed którymi 
postawiliście swoich podopiecznych nie jest przesadne  
i nie odciśnie się na biednej, dziecięcej psychice. Jakże inni 
są oni od romantyków z lasu – twardo stąpający po ziemi, 
przewidujący, rozważni, odpowiedzialni.

A drużynowi siedzą okrakiem na palisadzie i nie wiedzą, na 
którą stronę przeskoczyć. Bardzo chcą to zrobić, gdyż takich, 
którzy siedzą okrakiem na palisadzie, obie strony nienawidzą, 
w najlepszym przypadku traktują nieufnie. Ale nie zawsze 
mogą, choć jedni ich nęcą, a drudzy przestrzegają.

Musimy zdjąć naszych drużynowych z palisady. Jeżeli będą 
siedzieć tam za długo, mogą nadziać się na jeden z pali,  
a to nie wpływa dobrze na zdrowie. 

Wasz namiestnik
Stanisław Matysiak

PS Dzieci też nie pomagają. Z jednej strony palisady mamy 
zastęp „Borsuków” – harcerski, acz archaiczny, a z drugiej 

zastęp „Batmanów” – mniej harcerski, ale bardziej cieszący 
dzieci.

Druh Adam ma głos

Czasy ciekawe, może nawet 

zbyt ciekawe
Pamiętacie takie stare chińskie przysłowie: „Obyś żył w ciekawych czasach”? 
Tak naprawdę to nie są życzenia, lecz przekleństwo, bo te ciekawe czasy wcale 
dobre dla człowieka miały nie być. Miały być latami trudu, kłopotów, bólu… 
Dziś, niestety, te czasy nadeszły. Stanęliśmy w obliczu rozlicznych wyzwań 
związanych praktycznie ze wszystkimi sferami naszego życia. 

Nie będę dziś się rozpisywał o zadaniach, jakie dziś powinniśmy podejmować 
w związku z brzydkim wirusem. Na pewno uczynią to inni autorzy „Praskiego 
Świerszcza”. Ja przypomnę, opisywane już przeze mnie w innym miejscu, 
czasy ciekawe, których powtórzenia nikomu nie należy życzyć. To stan 
wojenny, jaki został ogłoszony 13 grudnia 1981 roku. Dlaczego? Bo wtedy, tak 
jak i dziś (choć z zupełnie innych przyczyn), przerwano nam nasze codzienne 
funkcjonowanie. Przerwano, a harcerstwo w sytuacji ekstremalnej musiało 
sobie jakoś radzić. 

Młodszym czytelnikom przypomnę. Tego grudniowego niedzielnego dnia 
jest mroźnie, na ulicach całego kraju leży śnieg, w Warszawie też. W telewizji 
(mamy wówczas tylko dwa programy) powtarzająca się informacja o stanie 
wojennym. Telefony wyłączone, na ulicach patrole wojskowe, wprowadzona 
godzina milicyjna uniemożliwia poruszanie się wieczorem po mieście, szkoły 
nieczynne(uczniowie wrócą do nich w nowym roku), wielu przeciwników 
ustroju jest w nocy internowanych, ale tego jeszcze nie wiemy. W kraju 
pojawiają się czołgi, na ulicach patrole wojskowe. Żołnierzomstawiane są na 
rogach ulic tzw. koksowniki. Mogą się ograć.

Ja wracam autokarem z Bydgoszczy, tam nas, Radę Naczelną ZHP, zaskoczył 
stan wojenny. Poprzedniego dnia, w sobotę, zorganizowaliśmy w szczepie 
wielki turniej zastępów. Niestety beze mnie, zabawą kierowała Grażyna. 
Wieczorem jestem w domu. Uruchamiamy sieć alarmową szczepu. Nie, nie 
byliśmy wcześniej przygotowani do takiej sytuacji. Harcerze muszą w ciągu 
dnia wędrowaćod domu do domu, zawiadamiać się. Pamiętajmy, że Szczep  
3 WDH działa przy liceum, wielu harcerzy mieszka poza Saską Kępą.

W poniedziałek idę do szkoły. Ku mojemu najwyższemu zdumieniu pani 
dyrektor wyraża zgodę na zorganizowanie zbiórki szczepu. Sam początek 
stanu wojennego, wiedza o tym, co się dzieje w kraju, jest niewielka.  
A dyrektorka podejmuje tak mądrą decyzję… Znakomicie! Mogę ogłosić zbiórkę. 
Jeszcze raz napiszę – nie ma telefonów (Internet jeszcze nie istnieje). Wszyscy 
muszą zawiadamiać się wędrując po mieście… Samochodów prywatnych było 
niewiele, zresztą paliwo było na kartki.

Tak, to chyba jednak była środa, kiedy spotkaliśmy się w szkole. Około 70 
harcerek i harcerzy w szczepie liczącym około 100 członków. (W obozie 
szczepu wzięło udział właśnie tyle osób). Spotykamy się, aby pobyć w gronie 
przyjaciół, aby porozmawiać o planach, co robić w harcerstwie w sytuacji, gdy 
są jakieś dodatkowe ferie i nie wiadomo, jak długo będą one trwały. Spotykamy 
się nieco zdezorientowani i szczęśliwi, że jesteśmy razem. 

Kilka newralgicznych decyzji. Zbiórki odbywają się codziennie. Podejmujemy 
dwa kierunki. Po pierwsze spotkania drużyn i szczepu. Takie kominki w ciągu 
dnia. Po drugie zaczynamy się uczyć. Prowadzimy dla chętnych „lekcje”. 
Grażyna z kultury łacińskiej, ja z polskiego, Tadzio z matematyki. Przedmiotów 
było kilka. I zajęcia z wychowania fizycznego – wszak cała szkoła była nasza. 
Nie, nie pojawiał się na kolejnych zbiórkach komplet naszych harcerzy. 
Frekwencja to około 40 osób dziennie. 

Zauważmy – harcerze mieli jakieś miejsce, gdzie mogli się spotkać. A przecież 
to były „ciekawe” czasy. Czas bardzo trudny dla całego społeczeństwa. Nasz 
szczep był dość silnym zespołem. Właśnie wtedy zaplanowaliśmy organizację 
akcji letniej (a nawet obozu zagranicznego), bez Grażyny i beze mnie. 
Działaliśmy bardzo intensywnie. Cały czas, bez przerwy. Stan wojenny trwał 
długo, ale już nie było takostrych obostrzeń, wróciliśmy do normalnej nauki. I 
do normalnych zbiórek. Akcja letnia była udana. Ale za granicę wyjechaliśmy 
dopiero za rok.

A jak było w kraju? Miałem możliwość wizytowania ówczesnej Chorągwi 
Gdańskiej. Popatrzyłem, jak organizowane są zajęcia dla harcerzy w Hufcu 
Starogard Gdański i w Hufcu Pelplin. Tak, może nie tak kompleksowo, jak  
w naszym szczepie, ale „na prowincji” harcerstwo hula. Napisałem na temat 
pracy tej chorągwi pozytywną opinię. 

Opowieść tę dedykuję całej naszej aktualnej kadrze. Wyciągnijcie z niej wnioski 
dla siebie. Wszak znów żyjemy w ciekawych czasach.

hm. Adam Czetwertyński
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Para-doxy i 
planowanie

Pragnąc zadość uczynić wezwaniu Druha Naczelnego 
siadłem o świtaniu do klawiatury, aby w roli Metodycznego 
Łosia Programisty przelać na papier rozważania  
o planowaniu. Takim nakierowanym na obóz. Godzina 
była wczesna, żeby przed rozpoczęciem zdalnej pracy 
zdążyć, a i przed turkotem maszyn do szycia się uchronić. 
Wszak w pokoju obok nie dość, że ochronne maseczki 
powstają, to jeszcze złośliwy, analogowy hardware płata 
ekipie wykonawczej figle, dając mi tym samym drobnymi 
naprawami szansę na dorzucenie kamyczka do tego dzieła, 
ale i wyrywając ze stanu twórczego skupienia. Kiedy znad 
kubka z kawą spojrzałem na kalendarz w komputerze, 
uświadomiłem sobie, że oto następuje nagła zmiana 
pierwotnego zamysłu czy też planu. Taka swoista Wielka 
Improwizacja. Data 26 marca zmieniła moje nastawienie 
– zamiast o planowaniu operacyjnym, trzeba napisać  
o celach na daleką i niepewną sic! przyszłość. Do tego  
w konwencji para-doxów.

Mniej obytym historycznie przypomnę, że 26 marca 1943 
r. pod Arsenałem warszawskie Grupy Szturmowe odbiły 
z rąk niemieckich Jana Bytnara „Rudego”. Akcja łączyła 
w sobie patriotyczną brawurę, bohaterstwo, braterstwo 
i poświęcenie. Stała się także zaczątkiem szaroszeregowej 
legendy Wielkiej Dywersji prowadzącej znaczoną krzyżami 
ścieżką wprost do Powstania. Krzyżami Harcerskimi 
Walecznych, Virtuti Militari i… brzozowymi. Jakkolwiek 
obecny czas zarazy w swoim ogólnym wymiarze nijak nie 
przystaje do grozy hitlerowskiej okupacji, to paradoksalnie 
jednostkowe analogie odnaleźć można.

Po pierwsze niepewność. Nie sposób przewidzieć, ile 
to potrwa oraz jakie będą ostateczne straty - osobowe, 
społeczne, ekonomiczne itd. Dzisiejsze szacunki, 
przewidywania czy nadzieje są brutalnie weryfikowane 
przez jutro. Natomiast wiemy, że sytuacja nadzwyczajna, 
w jakiej się znaleźliśmy, kiedyś się skończy. Co  
więcej - powinniśmy być na to gotowi.
 

Po drugie ograniczenia. Wielu pełnoletnich harcerzy  
i instruktorów ZHP pełni obecnie służbę. Tę wymagającą 
kontaktów z innymi ludźmi i wiążącą się bezpośrednio 
z ryzykiem zachorowania. Granica pełnoletności 
obowiązywała także w Grupach Szturmowych.  
W Szarych Szeregach nikt niepełnoletnim harcerzom 
broni nie dawał – taka jest już odpowiedzialność 
harcerskich wychowawców. Natomiast niepodważalnym 
obowiązkiem była i jest nauka. Kiedyś konspiracyjnie na 
tajnych kompletach, dziś zdalnie. Wiem, że nie jest to 
proste, bo niekiedy zawodzi technika, część nauczycieli 
ma kłopoty z taką formą nauczania, uczniom się też 
się nie chce. Może jednak spróbujmy zniewdzięcznego 
obowiązku uczynić wyzwanie i przygodę a mniej 
„ogarniętym” internetowo nauczycielom podpowiedzieć 
to i owo. Dodatkowo, jako że życie społeczne, w tym 
harcerskie zbiórki, przeniosło się do Internetu, warto 
za jego pośrednictwem podzielić się „dokonaniami” 
oderwanymi od komputera – ugotowanym 
obiadem, napisanym wierszem, przeczytaną książką, 
zbudowanym modelem czy zaobserwowanym  
w drodze po zakupy (to wolno) przejawem nadchodzącej 
wiosny.
 
Po trzecie przyszłość. Kwintesencja szaroszeregowego 
programu działania sprowadzała się do trzech słów-kluczy:
dziś-jutro-pojutrze. Tak naprawdę celem było to,  
co nadejdzie pojutrze, czyli po wojnie. Zatem, druhowie 
drużynowi, myślmy i przygotowujmy się na czas po 
pandemii. Na czas, w którym wyjdziemy z domów. 
Czas, w którym znudzony ekran komputera zastąpimy 
bezpośrednim kontaktem z rówieśnikami i będziemy 
mogli usiąść przy prawdziwym ognisku lub wytarzać się 
na leśnej ściółce. Pamiętajmy, że przyjdzie taki moment  
i pojawi się mnóstwo osób spragnionych tego, co od zarania 
harcerstwa jest jego domeną – kontaktu z naturą, rekreacji 
w terenie oraz realnej przygody.   Mamy trochę czasu, więc 
przygotujmy sobie zawczasu scenariusze gier i harców czy 
biwaków, zestawy akcesoriów, zakodowane wiadomości, 
mapy i środki łączności – do natychmiastowego użycia. 
Nie wiemy, czy rok szkolny się przesunie, czy uda się 
zorganizować obóz, a może czasu starczy tylko na biwak, 
czy wakacje w ogóle się odbędą, czy…

Wiemy jedno, pandemia kiedyś przeminie. Bądźmy gotowi 
na to, co po niej. Na służbę przy niwelacji jej skutków, 
na nową rekrutację, na pojutrze opisane konspektami 
wyciągniętymi z zakamarków twardych dysków  
i materiałami programowymi z worków z tworzywem. 
Na wielką choć doskonale przygotowaną improwizację. 
Jak bowiem zwykł mawiać mój komendant szczepu hm. 
Sylwester Jędrzejczak: Żeby improwizować, trzeba mieć 
doskonale opanowany warsztat instruktorski.

hm. Krzysztof Rudziński HR
Warszawa 26.03.2020 r.
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Słowo 
Komendanta

Działania hufca w czasie 
pandemii

Druhny i Druhowie,

los tak chciał, że mimo pięknej pogody i budzącej się  
z zimowego letargu przyrody, jesteśmy zmuszeni - każdy 
we własnym mieszkaniu czy domu - trwać w pełnej izolacji. 
Sytuacja dla nas niezwykła, niespotykana, bo „wróg”, z którym 
przyszło nam walczyć, jest niewidoczny, a i najwięksi tego 
świata nie wiedzą tak do końca, jak najlepiej go zwalczać.

Czy jednak ten czas jest dla nas zmarnowanym czasem? Otóż 
nie!

Śmiało mogę powiedzieć, że większość jednostek hufca dalej 
pracuje i aktywnie angażuje swoich członków w różnego 
rodzaju działania. Kadra gromad zuchowych udostępnia 
sprawności, zadania na gwiazdki, tworzy filmy z instrukcjami, 
jak upiec blok czekoladowy. Kadra harcerska przygotowująca 
challenge dla swoich harcerzy, e-zbiórki, podczas których 
łączymy się z harcerzami poprzez dedykowane do tej formy 
komunikacji aplikacje. Działają także zespoły – spotyka się 
komenda, komisja stopni instruktorskich szykuje się do 
swojego spotkania, rada namiestnictwa zuchowego spotkała 
się z drużynowymi gromad. 

Nie możemy zapomnieć o służbie, którą także nasi pełnoletni 
wędrownicy i instruktorzy pełnią. Ponad dwadzieścioro osób 
(nie tylko z naszego hufca) zgłosiło się do pomocy osobom 
starszym. Tu działania koordynuje pwd. Gabriela Lassota, 
która rozdziela zgłoszenia pomiędzy wolontariuszy. Do tej 
pory udało nam się pomóc siedmiu osobom. Kilka osób 
zgłosiło się do szycia maseczek dla szpitali, m.in. swoją 
pomoc zgłosiła przewodnicząca IKP Romanosy hm. Róża 
Karwecka. Tu działaniami kieruje phm. Anna Bodzińska. Do 
tej pory udało nam się uszyć ok. 300 maseczek (w ciągu  
2 dni). 

Nie zapominamy o naszych seniorach. Stale jest 
em w kontakcie z hm. Różą Karwecką. Z tego, co wiem, nasi 
seniorzy radzą sobie bardzo dobrze, ale wiedzą, że mogą też 
liczyć na  naszą pomoc.

Gdyby jednak komuś było źle i potrzebował porozmawiać, 
to piszcie, dzwońcie do mnie czy do pozostałych członków 
komendy hufca. Ciągle jesteśmy dla Was, czuwamy, aby móc 
Wam pomóc!

Życzę Wam wszystkim wiele zdrowia i obyśmy po zakończeniu 
tej izolacji mogli dalej bez przeszkód działać!

Czuwaj!

hm. Piotr Piskorski
komendant hufca

#ZOSTANWDOMU

Obecna sytuacja sprawiła, że odwołane są zbiórki i spotkania. Główna Kwatera 
zachęca, by przenieść je do Internetu korzystając przede wszystkim z narzędzi 
firmy Microsoft, która dostarcza ogólnozwiązkową pocztę w domenie zhp.net.
pl. 

Głównym narzędziem w tej kwestii jest Microsoft Teams. Aplikacja 
służy do komunikacji z zespołem i poszczególnymi członkami zespołu,  
a także wymiany i tworzenia plików. Jak pokazywały przykłady pokazane na 
szkoleniach, nadaje się ona do przygotowywania obozu organizacji spotkań 
– wideokonferencji czy zbiórek. Osobiście co do tego ostatniego mam 
wątpliwości, ale w sytuacji zamknięcia to dobry sposób, by utrzymać kontakt z 
zastępem, gromadą drużyną „twarzą w twarz”. Można pogadać, omówić próby, 
zaliczyć zadania dotyczące stacjonarnych sprawności, ale grę przeprowadzić 
ciężko. Dlatego te spotkania lepiej jakby były krótsze od tradycyjnych zbiórek. 

Wracając jednak do spotkań zespołów - jest to świetne narzędzie 
wspomagające pracę zespołu instruktorskiego, komendy obozu, imprezy. 
Wiem, że nieraz ciężko się spotkać, bo praca, dom, dojazd. Wideokonferencje 
mogą to ułatwić. Dzięki przestrzeni na współdzielenie możecie zobaczyć, 
jak pracują inni członkowie zespołu czy tworzyć razem dokumenty, notatki. 
Wspomagając się aplikacją Planner można dzielić zadania w zespole 
i kontrolować ich wykonanie. 

Być może nie wszyscy tego potrzebują. Jednak wyobrażam sobie, że komenda 
hufca z biurem czy komisja rewizyjna mogłyby wykorzystać współtworzenie 
dokumentów, zespół promocji i informacji, jeśli jakiś da się w hufcu zebrać, 
zarządzać zadaniami, a komisja stopni instruktorskich zorganizować 
wideokonferencję w przypadku niedyspozycji osoby zdobywającej stopień, 
opiekuna albo w obecnej sytuacji. 

Jak pokazuje przykład dotychczasowych szkoleń, można wykorzystywać 
narzędzie przy kursach. Raczej przy jakiś tematach uzupełniających czy 
formalnych, nie wychowawczych. Bo jednak szkolenie stacjonarne będzie 
efektywniejsze. Może dzięki zaprzyjaźnieniu z takimi formami ludzie zaczną 
uczestniczyć w szkoleniach z ewidencji, której być może nowa wersja 
będzie teoretycznie we wrześniu. A jak nie, to będą mogli obejrzeć nagranie  
w aplikacji Stream.

Microsoft Teams nie jest jedyną aplikacją tego typu. Można by używać Slacka 
+ Trello, jednak z korporacją z Redmond Związek Harcerstwa Polskiego ma 
podpisaną umowę na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym 
nie powinniście przekazywać sobie danych dzieci za pośrednictwem innej 
aplikacji i innego konta niż zhp.net.pl, zbierać zgłoszeń przez inny  z niż MS 
Forms podpiętym do konta zhp.net.pl lub serwis Zgloszenia24.pl, z którym 
również mamy umowę.

Komunikacja wewnętrzna
Zespoły w MS Teams to jedno z kilku narzędzi komunikacji wewnętrznej 
w ZHP. Komunikacji, o której już informowaliśmy w biuletynie, grupie na 
Facebooku i na łamach „Świerszcza”, powinna być zamknięta w usługach 
Office 365 dla ZHP. Powstała już witryna Sharepoint, która zastąpi 
strefę instruktorską na stronie hufca (tak samo dokumenty chorągwi  
i ogólnozwiązkowe będą wyłącznie tam) oraz nowy biuletyn. Obydwie usługi 
tak jak Teams i ewidencja ZHP wymagają konta pocztowego w domenie zhp.
net.pl, które można utworzyć zgodnie z instrukcją na stronie http://aktywacja.
zhp.net.pl 

Odnośniki 

https://tiny.pl/tb8n7 o współpracy w aplikacji MS Teams na przykładzie 
przygotowania obozu

https://tiny.pl/tb8nv zasady dobrej zbiórki online – dużo na temat prowadzenia 
wideokonferencji

https://tiny.pl/tb8s7 cykl szkoleń na temat poczty

https://gkzhp.sharepoint.com/sites/pragapoludniezhppl Nowa strefa 
instruktorska

Wszystkie powyższe strony wymagają zalogowania się kontem 
zhp.net.pl. Na witrynie Stream znajdziecie również inne przydatne 
poradniki.

pwd. Bogdan Ciechomski
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Plan zbiórki zastępu ,,Wiewióry z leśnej dziury” w terenie.

1. Spotkanie zastępu przed szkołą, sobota godz. 9.00 - 
raport: zastępowa melduje zastęp drużynowej. Realizacja 
zadania nr 1 – zorientowanie planu miasta.
2. Przejście ze szkoły do wyznaczonego celu - Parku 
Skaryszewskiego.
3. Przy tablicy informacyjnej w parku pierwsza część 
opowieści Zuzi o historii parku.
4. Realizacja zadania nr 2 - marsz po znakach patrolowych.
5. Przy kapliczce druga część opowieści Zuzi na temat 
historii parku.
6. Realizacja zadania nr 3 - marsz na azymut do 
wyznaczonego celu.
7. Realizacja zadania nr 4 - rozbicie „biwaku” (sygnalizacja, 
obliczanie szerokości Jeziorka
Kamionkowskiego).
8. Realizacja zadania nr 5 - marsz na czas, liczenie 
odległości, szkic drogi marszu.
9. Realizacja zadania nr 6 - spacer po „Ogrodzie różanym” 
opowiadanie Kasi o parkach
krajobrazowych oraz Zuzi o obiektach historycznych 
znajdujących się w okolicy.
10. Podsumowanie zbiórki wyznaczenie zadania 
międzyzbiórkowego.

Zbiórka dobiegła końca. Dziewczęta były bardzo ożywione. 
Rozmawiały o trudnych i łatwych momentach przy 
realizacji ćwiczeń. Zabrałam więc głos: - Moje kochane 
„Wiewióry”, myślę, że po takiej zbiórce dacie sobie radę na 
biegu harcerskim na stopień. Proponuję wam powrót do 
szkoły od ulicy Grochowskiej. Przejdziemy nad jeziorem  
i zapraszam was na czekoladę.

- Ojej, na czekoladę, a gdzie tu jest czekolada? - zapytała 
Mania.
- Popatrzcie na wprost, to fabryka Wedla, a tam kościół  
i cmentarz na Kamionku - wykrzyknęła głośno Zuzia.
- Zuziu, dobrze powiedziane, skąd to wiesz?
- Druhno, moja ciocia mieszka na Kamionku, a ja z Kaśką 
zbieramy materiały o naszej dzielnicy
i zaczęłyśmy od Kamionka, bo...
- Dobrze już Zuziu, idziemy dalej, a tą wiedzę będziecie 
mogły wykorzystać na innej zbiórce.

Na koniec związałyśmy krąg i odśpiewałyśmy „Bratnie 
Słowo”, po czym przeszłyśmy nad jeziorem aleją Wedla 
koło fabryki do ulicy Lubelskiej i w Rogatce Grochowskiej 
wypiliśmy czekoladę. Dziewczęta były roześmiane, 
rozgadane i widziałam, że są bardzo zadowolone. Cieszyłam 
się i ja, że poszło nam tak sprawnie. A wszystko dlatego, że 
dobrze harcerki przygotowały się do zbiórki. Zuzia i Kaśka 
oraz Ola, moja przyboczna, wszystkie zaliczały zadania 
na swoje stopnie. Spotykałyśmy się tak w szkole, jak  
i u mnie w domu. Wróciłam ze zbiórki zmęczona, cały czas 
byłam w napięciu, żeby wszystko się udało, ale cały czas 
nurtowała mnie myśl, jak teraz ożywić pozostałe zastępy. 
Może zorganizuję grę po mieście albo zwiad, ale na pewno 
do pomocy wyciągnę „Wiewióry”.

hm. Róża Karwecka

Z notatnika 
drużynowej (2)

Tytuł Instruktora Roku – 
tegoroczni nominowani

Podczas hufcowego spotkania z okazji Dnia Myśli Braterskiej poznaliśmy 
Instruktora Roku 2019. Została nim phm. Julita Przesmycka ze Szczepu 
32 WDHiGZ im. Stanisława Sieradzkiego „Śwista”. W tegorocznej 
edycji do tytułu nominowane były cztery osoby. Chcielibyśmy, aby 
ci, którzy nie byli obecni na naszym spotkaniu poznali także te osoby  

i ich zeszłoroczne dokonania. 

pwd. Bogdan Ciechomski
• pełni służbę, która na co dzień nie jest widoczna – 
obsługuje hufcową Ewidencję ZHP, hufcową pocztę 
elektroniczną i stronę internetową
• udziela wsparcia młodej kadrze w skomplikowanych 
kwestiach Ewidencji ZHP, nadaje nowe uprawnienia, 
odnajduje „zagubionych” harcerzy
• w zeszłym roku podjął się zadania przeniesienia 
wszystkich danych na Office365, negocjuje  
z Chorągwią Stołeczną chcąc jak najbardziej sprostać 
oczekiwaniom instruktorów hufca
• ciągle poszerza swoją wiedzę – czyta fachowe poradniki, uczestniczy  
w konferencjach i warsztatach
• wszystkie obowiązki wykonuje rzetelnie, sprawnie i z pełnym 
zaangażowaniem, kładzie nacisk na jakość wykonywanych zadań 

phm. Marta Czajka
• aktywnie uczestniczy w życiu hufca i szczepu – 
działa w zespole historycznym, radzie namiestnictwa 
zuchowego, pełni funkcję zastępczyni komendantki 
szczepu do spraw zuchowych
• prowadzi gromadę 288 WGZ Tuptusie, która działa 
zgodnie z metodą i podstawą wychowawczą ZHP – 
zuchy zdobywają gwiazdki i sprawności, gromada ma 
pełną obrzędowość i świetnie wypada w kategoryzacji 
namiestnictwa
• angażuje się na 100% we wszystkie projekty – 
pomoc w trasie turystycznej ROG, WOŚP 2019, 
Szlachetna Paczka, kolonie, zimowiska
• poza tym Marta to wulkan dobrej energii, źródło nieskończonego 
optymizmu i cicha bohaterka wielu wydarzeń hufcowych

phm. Julita Przesmycka
• pełni funkcję szefowej Zespołu Programowego, a 
przez większość roku 2019 była również członkinią 
komendy hufca do spraw programu
• buduje swój zespół pozyskując nowych 
współpracowników oraz koordynując wydarzenia 
programowe hufca – startówkę instruktorską, 
hufcową wigilię, obchody DMB, rajd EPZ
• jako szefowa zespołu współpracuje z jego członkami, 
dając im szansę na rozwój i wykazanie się inicjatywą
• pełniła funkcję komendantki 60. Rajdu Olszynka 
Grochowska, w którym wzięło udział ponad 700 osób 
• podczas Akcji Letniej poprowadziła Zgrupowanie 
Obozów, w którym wzięły udział drużyny i gromady z dwóch hufców, ze 
wszystkich zadań wywiązując się wzorowo
• aktywnie, z zapałem i z dbałością o najwyższą jakość przeprowadza 
wszystkie zadania i dąży do postawionych sobie celów

pwd. Beata Warmowska (s. Jordana)
• od początku swojej instruktorskiej drogi związała 
swoje działania z drużynami Nieprzetartego Szlaku. 
Aktywnie włącza się w działania na poziomie drużyny, 
namiestnictwa, chorągwi
• drużyna, w której działa - 293 WDH NS „Różana 
Piechota” liczy ponad 40 harcerzy. Drużyna bierze 
udział w wydarzeniach organizowanych przez 
namiestnictwo oraz w imprezach ogólnopolskich. 
W 2019 drużyna była jedynym środowiskiem  
z Warszawy, które brało udział w Zlocie Betlejemskim. 
Drużyna jest jedną z najaktywniejszych w całym 
namiestnictwie NS
• na co dzień zajmuje się harcerską stroną prowadzenia drużyny – organizacją
zbiórek, gier, rajdów, wyjazdów
• jest inicjatorką i główną organizatorką Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który  
z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i przyciąga coraz większe 
rzesze harcerskich środowisk. Dzięki jej staraniom impreza finansowana jest  
z dotacji, przez sponsorów oraz w ramach grantów
• ciągle się rozwija, bierze udział w warsztatach i szkoleniach na polu 
zawodowym i harcerskim. Jest w trakcie realizacji próby podharcmistrzowskiej

Kapituła instruktora roku



3. Marsz  na azymut - uczestniczki ćwiczeń otrzymują  
busole i kompasy oraz plany marszu wg zadania: tropicielki 
maszerują do określonego punktu z wyznaczanym 
azymutem, ochotniczki – wg. podanego azymutu.

4. Rozbicie „biwaku” - obserwacja terenu i wskazanie obiektów, 
za pomocą których można określić kierunki świata. Drugie 
ćwiczenie: Ochotniczki - sygnalizacja alfabetem Morse’a. 
Samodzielne ułożenie tekstu składającego się z 10 słów i 
nadanie go; Tropicielki - obliczenie szerokości jeziorka w 
wybranym punkcie.

5. Marsz na czas - obliczanie długości drogi i narysowanie 
jej szkicu; ćwiczenie indywidualne wg planu parku.

6. Spacer po „Ogrodzie różanym”. Opowiadanie o parku 
krajobrazowy, o rzeźbie „Tancerki” i wydarzeniach 
zapisanych na pomnikach pamięci znajdujących się na 
tym terenie. 

III. Zadanie między zbiórkowe:  
Uporządkować notatki i wpisać do karty stopni. 
 
IV. Uwagi 
Wziąć apteczkę i poprosić o pomoc rodziców dla 
zagwarantowania bezpieczeństwa, ponieważ park jest 
miejscem ogólnie dostępnym.
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MATERIAŁY POMOCNICZE DO 
ZBIÓRKI W TERENIE

I. Plan parku dla organizatorek z zaznaczeniem miejsc do 
ćwiczeń

II. Zadania do realizacji na zbiórce:

1. Orientacja planów miasta - tekst można zakodować   
szyfrem: Na otrzymanych planach Warszawy (tropicielki) 
i Dzielnicy Praga-Południe (ochotniczki) znaleźć miejsce 
zbiórki i wyznaczyć trasę przejścia do Parku Skaryszewskiego 
od strony ronda Waszyngtona. 

2. Marsz po znakach patrolowych ułożonych w alejkach na 
dwóch odcinkach do siebie zbieżnych (tropicielki - kamyki, 
ochotniczki – patyczki) z wykorzystaniem specyfiki znaku, 
np. iść szybko, wracać biegiem, iść ostrożnie. Po drodze list  
z zadaniem zaobserwowania zalesienie terenu. 
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AS WYWIADOWCA

Nieść ze sobą ideały 
- rozmowa z Piotrem 

Jóźwiakiem
Jak wygląda działalność Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza”? W czym jesteśmy podobni,  
a czym się różnimy? Czy w ogóle znamy tę organizację?  
Z drużynowym 10 Białostockiej Drużyny Harcerzy Piotrem 
Jóźwiakiem, byłym członkiem SHK „Zawisza”, rozmawia 
ćwik Franciszek Pokora, przyboczny 295 WDH Sulima.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z harcerstwem, najpierw 
należałeś do SHK „Zawisza”, teraz do ZHP? Czym różnią się te 
organizacje?

Z harcerstwem jestem związany dłużej niż w nim de facto jestem. 
Wynika to z tego, że moi rodzice byli instruktorami i razem z nimi 
od dziecka jeździłem na różne harcerskie wydarzenia. W pierwszej, 
drugiej i trzeciej klasie chodziłem na nabory do gromad zuchowych 
ZHP, ale nigdy nie uczestniczyłem w więcej niż dwóch zbiórkach, 
coś mi nie pasowało. A jednak od początku miałem w głowie, 
że z tym harcerstwem jestem przecież związany. W końcu mój 
tata znalazł w Białymstoku tworzącą się 1 Gromadę Wilczków z 1  
Szczepu Białostockiego Świętego Kazimierza (SHK „Zawisza”). Razem  
z moim bratem, Michałem poszliśmy na pierwszą zbiórkę, gdzie 
akelą (drużynowym) był druh Kuba Boruch. To osoba, która wywarła 
największy wpływ na moje postrzeganie harcerstwa, bardzo wiele 
się od niego nauczyłem. U Zawiszaków charakterystyczną rzeczą 
jest brak harcówek. Spotykaliśmy się przy niewielkim kościele  
w Zawadach koło Białegostoku, skąd bardzo często chodziliśmy do 
pobliskiego lasu, tam odbywały się różne zabawy i gry ruchowe, 
prawie zawsze paliliśmy też ognisko. Ważnym elementem  
w „Zawiszy” jest jednopłciowość drużyn, szczepów i hufców. 
Razem z kolegami najbardziej podobało nam się to, że ze zbiórek 
wracaliśmy zmęczeni. W związku z tym, że SHK jest stowarzyszeniem 
katolickim, każdą zbiórkę zaczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą,  
a w okresie Wielkiego Postu uczestniczyliśmy w harcerskiej drodze 
krzyżowej (wraz z innymi organizacjami).

Jak wygląda sprawa systemu wartości? SHK jest stowarzyszeniem 
katolickim. 

Weźmy chociażby harcerską pielgrzymkę na Święty Krzyż. Lubię 
żartować, że być może prawdą jest, że „Zawisza” jest ostoją moralną 
harcerstwa. To jest bardzo uduchowiona i ideowo ukierunkowana 
organizacja. O ile w ZHP w wielu miejscach nie ma jednolitości,  
o tyle w SHK jest to podstawa. Dla przykładu w „Zawiszy”, niezależnie 
od wieku, właściwie nie ma instruktorów, którzy używają alkoholu 
lub papierosów, o twardszych sprawach nie wspominając Twardsze 
sprawy to już kryminał. Tak, tak (śmiech). Po instruktorach SHK 
widać, po co są w harcerstwie. Ich służba ma na celu wychowanie 
młodzieży na dobrych chrześcijan. Dla przykładu, harcerze  
w swoich prywatnych parafiach, jak i w parafii, przy której działa 
drużyna, służą do mszy, a na obozach starają się, by codziennie 
taka msza się odbyła. W ZHP jest inaczej. Nie mówię, że robimy 
coś generalnie źle, ale na wiele rzeczy w kwestii moralności 
przymyka się oko. Zauważalne jest zjawisko, że harcerzem jestem w 
weekend, a w tygodniu bywa różnie. Po prostu z zasad harcerskich 
nie czynimy sobie codziennego drogowskazu. Kiedy we wrześniu 
byłem na pielgrzymce na Świętym Krzyżu, było widać, że każdy 
wie, po co w niej uczestniczy. A kiedy brałem udział w zhpowskich 
imprezach wędrowniczych, to niektórzy uczestnicy nie wiedzieli, 
czy przyjechali dla samej zabawy, czy też po to, aby rzeczywiście 
nieść ze sobą harcerskie ideały. Na Świętym Krzyżu było widać, że 
osoby żyją Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, że są tam i dla 
siebie, i dla Boga.

Mówisz o Prawie i Przyrzeczeniu SHK? Jest nieco inne niż w ZHP.

Tak, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że pomimo tego, że prawa  
i przyrzeczenia różnią się tłumaczeniami, słowami, to tak 
naprawdę mają ten sam sens. Przyrzeczenie „Zawiszy” jest słowo 
w słowo tłumaczeniem przyrzeczenia Baden-Powella, dodana jest 
jedynie „Europa chrześcijańska”. Całe SHK wzoruje się w swojej 
pracy na książkach, podręcznikach i ogólnym systemie pracy 
skautów francuskich stworzonych przez ojca Sevina, który całą 
swoją spuściznę przekazał Skautom Europy, którzy tworzyli się 
właśnie we Francji. 

Jak wyglądają metodyki w SHK? 

Przede wszystkim inny jest układ. Do gromady wilczków 
dołączasz w trzeciej klasie szkoły podstawowej, chyba że jest 
już w niej twoje rodzeństwo, wówczas możesz dołączyć już w 
klasie drugiej. Wilczkiem jesteś od klasy trzeciej do piątej. To są 
zuchy, które są prowadzone według potrzeb płci i wieku. W ZHP 
zuchy są nastawione raczej na zabawę i to często w harcówkach. 
Mało wychodzą i często robimy z nich dzieci. Wilczkom daje 
się poważniejsze zadania, pozwala się im bawić, ale w sposób 
odpowiedni do ich wieku. Podobało mi się to, że na zbiórce 
mogę się wybiegać, wykrzyczeć, że do domu wracam zmęczony  
i… szczęśliwy. W szóstej klasie przechodzi się do drużyny 
harcerskiej, w której zostaje się do ukończenia siedemnastu lat. 
Próba harcerza trwa od trzech miesięcy do pół roku. Przez ten czas 
musisz zobaczyć, czy chcesz być w drużynie, następnie kupujesz 
mundur. Po przyjęciu do drużyny i po złożeniu przysięgi wierności 
drużynie, zastępowi i zastępowemu, prosisz Sąd Honorowy, czyli 
radę drużyny, o złożenie przyrzeczenia harcerskiego. Odbywa 
się ono w obecności całej drużyny na apelu, zazwyczaj po mszy 
świętej, w obecności duszpasterza drużyny.

Czy obrzędowość drużyny jest bardziej wyrazista i jednolita niż 
w ZHP?

Spotkałem się z opinią Zawiszaków, że ZHP ma bardziej 
zmilitaryzowane zwyczaje. Czy to prawda, czy nieprawda? Mamy 
w ZHP stuletnią tradycję, gdzie zwyczaje tak naprawdęnadają 
formalny charakter temu, co robimy; na przykład musztra 
jest przydatna w organizacji. W „Zawiszy” apele wyglądają 
mniej formalnie, rozkazy nie wychodzą tak często. Zazwyczaj 
drużynowy lub zastępowy ogłasza, kto zdobył jaką sprawność 
itp. Co do stopni wędrowniczych – mamy Harcerza Orlego 
(HO), którego zdobywa się po odbyciu kursów szkoleniowych. 
Harcerzem Rzeczypospolitej (HR) zostajesz wtedy, kiedy jesteś już 
ustabilizowany. 
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Jeśli chodzi o mężczyzn, to Harcerzem Rzeczypospolitej zostają zazwyczaj 
mężczyźni żonaci, mający stałą pracę i wizję na przyszłość. Moment 
przyjęcia do starszyzny, czyli do kręgu Harcerzy Rzeczypospolitej zwany 
jest „wymarszem wędrownika”. Polega on na tym, że wędrownicy, bo 
tylko oni mogą w tym uczestniczyć, stają i tworzą aleję z pochodniami. Na 
początku stoi kandydat, na końcu namiestnik wędrowniczy. Kandydat prosi 
go o nadanie miana Harcerza Rzeczypospolitej, by mógł dalej wędrować  
w świat, rozwijać siebie i swoje harcerstwo. W wieku, w którym zdobywa się ten 
stopień w „Zawiszy”, ludzie bardzo często już z harcerstwa odchodzą, uważają, 
że trzeba się zająć życiem. To bardzo naturalna rzecz. Podczas przemarszu 
przez aleję śpiewana jest bardzo stara pieśń harcerska„Idą skauci”, napisana 
jeszcze za czasów Małkowskiego, przed utworzeniem ZHP. Kiedy kandydat 
dochodzi do końca, odnawia Przyrzeczenie Harcerskie, modli się nad nim 
duszpasterz, i wychodzi na noc do lasu. Na Świętym Krzyżu byłem świadkiem, 
kiedy trzech wędrowników zostawało Harcerzami Rzeczypospolitej. 
Otrzymuje się wtedy lilijkę „Veritas Vincit”, którą przypina się w miejscu, 
gdzie my przypinamy Krzyż Harcerski. Kiedyś nosili ją wszyscy Zawiszacy, 
ale po wstąpieniu SHK do Federacji Skautingu Europejskiego (FSE) stało się 
tak, że właśnie tylko HR noszą lilijkę, a inni skauci ekwiwalent tego stopnia, 
czyli RS (Rover Scout). Veritas Vincit oznacza „prawda zwycięży”. W prośbie 
kandydata do namiestnika jest zdanie, mówiące o tym, że kandydat chce o tę 
prawdę walczyć. Wtedy na Świętym Krzyżu było tak, że świeżo upieczeni HR 
wyszli do lasu pojedynczo i około godziny piątej rano wrócili, zagrzali kawę  
i herbatę dla tych, którzy wstawali o szóstej, żeby zwinąć namioty i zrobić 
śniadanie. Naprawdę jest to fajna rzecz. Zazwyczaj dzieje się to w większym 
gronie wędrowników i kiedy ma się pod ręką namiestnika. 

Czyli naprawdę jest to bardzo rozbudowana obrzędowość…

Tak, ale jeszcze na chwilę wracając do metodyki – SHK nastawia się 
na zdobywanie stopni i jest to, jak sądzę, trochę bardziej zachęcające 
niż w ZHP. Stanowi część podstawowej pracy każdego harcerza. 

To chyba jest też to, do czego dążymy wraz z reformą ZHP. 

Oby dała nam jak najwięcej dobrego.

Patrząc na moich harcerzy i na środowisko ZHP widzę,  
że wyczerpała się jakaś formuła i trzeba ją w mądry sposób 
przekształcić. Powiedziałeś wcześniej, że SHK jest teraz częścią 
Federacji Skautingu Europejskiego. Na czym to polega? Czy działa 
to podobnie jak WOSM i WAGGGS, czy raczej jest to po prostu 
sfederalizowana grupa skautowa? 

Otóż podstawową rzeczą jest to, że cała federacja składa to samo przyrzeczenie 
(słowo w słowo), posiada to samo prawo i nosi takie same mundury. Jedyną 
różnicą jest to, że nad prawą kieszonką znajduje się nazwa organizacji w 
macierzystym języku. Wszyscy noszą też flagi swoich państw. Koszule i berety 
są takie same. Gdzieniegdzie niektórzy skauci noszą kapelusze. Jako że w FSE 
są cztery specjalności: górska, morska, konna i zwykła, to np. górska nosi takie 
ogromne berety (śmiech), ale zawsze do wszystkich nakryć głowy przypina 
się krzyż FSE, który dostaje się podczas przyrzeczenia. Polscy Skauci Europy 
chodzą niemal cały czas w mundurach, czego się właśnie od nich nauczyłem… 

Podobnie jak w ZHP – jak można, to biegamy w mundurach.

Jednak Zawiszacy biegają w mundurach niemalże nieustannie. Wszyscy 
kupują mundur w tej samej składnicy. Czasami mundury różnią się 
szczegółami – koszula ma kieszenie kanciaste lub zaokrąglone. Mój kolega, 
drużynowy białostocki, powiedział, że kiedy na Euromoocie (to największa 
światowa impreza wędrownicza) spotkał nastawionych na chodzenie po 
górach Włochów. Okazało się, że wszyscy nosili kapelusze, natomiast mundury 
zakładali na przykład do kościoła czy na ważne wydarzenia. Z kolei Francuzi 
nie zawsze mają koszule ze składnicy. Jeśli dziewczyny mają błękitną koszulę, 
to nie będą kupować munduru, tylko naszyją na nią krzyż, naszywkę Skautów 
Europy i nieważne, że taka koszula nie ma kieszonek czy pagonów. Mundury 
noszą nieschludnie, czasem są one pogniecione, czasem wystają ze spodni, ale 
noszą to ze stylem, który nawet do nich pasuje. 

Mówiliśmy już o stopniach. A jak jest ze sprawnościami?

Sprawności nie mają poziomów, są jedynie zwykłe i mistrzowskie. 
Zwykłych jest cały zestaw. W ZHP bywa różnie, natomiast w SHK ten, kto 
nosi daną sprawność, będzie dla ciebie wzorem, może niekoniecznie 
specjalistą, ale będzie wiedział, jak się zabrać za konkretną dziedzinę. 
Sprawności mistrzowskie – są zestawy wspólne, koedukacyjne, ale 
są też oddzielne dla obu płci. Dla przykładu, mój kolega po zdobyciu 
wszystkich sprawności męskich postanowił pozdobywać sprawności 
żeńskie. I ważna rzecz dotycząca systemu zastępów – kiedy ktoś 
zdobywa sprawność, może od razu przejąć określoną funkcję.  
W zastępie jest tak, że jest człowiek zajmujący się mapami, człowiek 
od modlitwy, specjalista od apteczki itd. Chodzi o to, żeby każdy miał 
swoje zadanie.

A jak wygląda struktura? Poza, rzecz jasna, systemem małych grup, 
bo to w końcu podstawa skautingu. Czy są szczepy, hufce?

Oczywiście podstawą jest zastęp i – jeśli w okolicy nie ma drużyn 
i szczepu – to istnieje coś takiego jak Centrum Rozwoju, czyli taki 
trochę „hufiec na kółkach”. Szef Centrum Rozwoju przyjeżdża  
i zaczyna prowadzić zbiórki dla tych, którzy obecnie są w zastępie. 
Z chętnych, którzy przychodzą, może się z czasem utworzyć zastęp 
samodzielny, a w miarę rozrostuzastępu czy zastępów, mogą 
się one połączyć w drużynę. Czyli zastępy wydzielają się z sieci 
ogólnopolskiej, potem tworzą drużynę i w końcu szczep. Jak wygląda 
szczep? Cóż, modelowo to powinna być gromada, drużyna oraz krąg 
wędrowników lub, w przypadku dziewcząt, ognisko przewodniczek. 
Dziewczyny nie są wędrowniczkami, a przewodniczkami. 

Ciekawa zależność.

W miarę jak szczep rośnie, może powstać hufiec, oczywiście 
oddzielnie – męski i żeński. W Białymstoku nie ma hufca. Funkcjonuje 
tam jedna drużyna męska i jedna żeńska (de facto szczep męski  
i żeński), które podlegają Centrum Rozwoju. 

Czyli mamy wilczki, drużynę harcerską, krąg wędrowniczy lub 
ognisko przewodniczek. 

I to są trzy grupy metodyczne. Dalej hufce, zrzeszające szczepy. SHK 
jest podzielona na chorągwie, bodajże dwie lub trzy, toteż kluczową 
rolę niekiedy odgrywają hufce. Natomiast biorąc pod uwagę to, że 
Zawiszaków jest pięć tysięcy (to jest jak półtora mojego obecnego 
hufca), to działają po części jak jedna duża chorągiew, ale jest dużo 
rzeczyscentralizowanych. Co roku organizowane są wydarzenia –  
i tak wilczki spotykają się na Wielkich Łowach, harcerze na Wielkich 
Harcach Majowych, które niekoniecznie są w maju i czasem wypadają 
w sierpniu (śmiech). Dla wędrowników organizowana jest coroczna 
pielgrzymka na Święty Krzyż, dla przewodniczek także ogólnopolska 
pielgrzymka. Z regułyharcerze widują harcerki dwa razy w roku, np. 
podczas Dnia Modlitwy o FSE.

Organizowane są wspólne zbiórki dla harcerzy i harcerek?

Zdarzają się, ale bardzo rzadko.

Czy prowadzone są działania SHK z innymi organizacjami, takimi 
jak ZHP czy ZHR?

Trudno mi powiedzieć. „Zawisza” – tak jak ZHP, ZHR, Stowarzyszenie 
Harcerskie czy Rangersi – jest pod protektoratem Prezydenta RP. 
Otwartych działań zatwierdzonych przez naczelnictwa nie jest dużo. 
To raczej działania oddolne. Ja ze swoją drużyną byłem w tym roku 
z Zawiszakami na zimowisku i było super. Czasami także uczestniczę 
z nimi w innych wydarzeniach, np. razem wędrujemy.

W jakich okolicznościach przeszedłeś do ZHP?

Nie pojechałem na obóz z gromadą, a w szóstej klasie przestałem 
chodzić na zbiórki. W połowie szóstej klasy zachęcił mnie kolega  
i zaprosił na zbiórkę 137 Białostockiej Drużyny Harcerskiej (ZHP). 
Spodobało mi się, w końcu było: „wow, mundury!”. W wilczkach  
z mundurami był mały kłopot – niestety ich nie nosiliśmy. Spodobała 
mi się też atmosfera, polubiłem członków drużyny. Wróciłem do 
domu i powiedziałem do taty: „jedziemy po mundur!”. W drużynie 
byłem ponad trzy i pół roku. Potem razem z kolegami, z którymi 
przyszedłem do drużyny (pociągnąłem dwóch kolegów z klasy, 
a po wakacjach dołączył mój brat), odeszliśmy, żeby założyć 10 
Białostocką Drużynę Harcerzy.

I 10 BDH ma się dobrze?

Jak najbardziej, aż się pochwalę. Jest nas ponad trzydziestu członków 
i mamy cztery zastępy. Jeden harcerski, dwa starszoharcerskie, 
założyliśmy także zuchy, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. 
Nie spodziewałem się tego, kiedy zakładaliśmy drużynę. Jesteśmy 
drużyną wielopoziomową.

Piękny wynik! Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Literki druha 
Adama

“I” jak instrumenty 
metodyczne (literki nr 9)

Druh Mulin nie lubi wstawać ze swojego ulubionego fotela. 
Szczególnie, gdy pije kawę. Na fotelu można spokojnie 
rozmyślać, nie trzeba tracić kalorii i przemieszczać się z miejsca 
na miejsce. Niestety Mój Ulubiony Instruktor popełnił kolejny 
w swym życiu błąd i nie tylko opuścił swój fotel, ale nawet swój 
dom. Postanowił przy pięknej słonecznej pogodzie obejrzeć 
sobie, o zgrozo!, zbiórkę drużyny harcerskiej. Bo błędem jest, 
by teoretyk, za jakiego się Mój Ulubiony Instruktor uważa, 
zajmował się czymś tak przyziemnym, jak zbiórka prawdziwych 
harcerzy z jego ulubionej organizacji. Ale zostawmy Mulina 
na boku, zajmijmy się zbiórką, którą oglądał. Pogoda 
była piękna, druhna drużynowa estetyczna (nie wiedzieć, 
dlaczego Mój Ulubiony Instruktor woli, gdy ma do czynienia  
z estetyczną druhną, a nie z niedomytym druhem  
w niedopranym mundurze). Na zbiórce harcerzy spora 
gromada, przyboczni też siępojawili. Druhna miała ze 
sobą trzy busole, jakieś mapy, ołówki, papier i dużo innych 
niewątpliwie nazbiórkę przygotowywanych materiałów. Oj, 
terenoznawstwo, pomyślał druh Mulin, zaraz każą mi biegać 
po lesie, a do najbliższego lasu ze dwa kilometry. 

- Nie, nie - uspokoiła Mulina estetyczna druhna drużynowa. 
- To będzie zbiórka na szkolnym boisku. - Mulin odetchnął, bo 
jego ulubiony fotel i las to straszny kontrast. Jednak pomyślał 
chwilę. 
- Na boisku? Terenoznawstwo na boisku? - Mulin swym 
przenikliwym umysłem sam doszedł do wniosku, że pomimo 
wszystko, lepiej by było, gdyby ta zbiórka była w lesie. Patrzy,  
a tam już druhna stoi otoczona gromadką podopiecznych. 
- Dziś będziemy mieli zbiórkę o terenoznawstwie. 
Terenoznawstwo to ważna technika harcerska... 
- Wiemy!!! - wykrzyknęli harcerze. 
- Zorganizujemy trzy zastępy. 
- Jak to trzy, jak mamy cztery! - znów wykrzyknęli harcerze  
i popatrzyli na siebie. 
- Połączymy dwa najmniejsze - ogłosiła drużynowa. 
- Nie, nigdy, przenigdy, my z nimi nie chcemy!!! - wrzask 
młodych gardeł było słychać nie tylko na boisku, ale
pewnie na kilku sąsiednich ulicach. 
- Ale widzicie, mam tylko trzy busole. Muszą być trzy  
zastępy. - Mulin wpatrywał się ze zdumieniem w drużynową. 

Czy metoda harcerska już nic nie znaczy? Ale Mój Ulubiony 
Instruktor nie mógł zbyt długo wpatrywać się w estetyczną 
drużynową. Gra się zaczęła. Bo ta zbiórka to przede wszystkim 
gra. Na rogach boiska stała kadra. Zastępy przemieszczały się 
od jednego do drugiego przybocznego, którym pomagała 
dwójka harcerzy starszych. Od nich harcerze otrzymywali 
zadania: wyznaczali azymuty, rysowali szkice i pracowali na 
mapie.  

Druh Mulin postanowił wykorzystać wolną chwilę estetycznej 
drużynowej i zapytał: 
- Pewnie te zajęcia z terenoznawstwa harcerze zaliczają na stopień? 
- Nie, my stopni nie zdobywamy, może na obozie 
- To pewnie zdobywają jakąś sprawność związaną  
z terenoznawstwem? Będziecie organizować im zawody na orientację 
i muszą lepiej poznać mapę i wyznaczanie azymutów? 
- Nie, ta zbiórka to zbiórka z terenoznawstwa. Tak po  
prostu.  - Druh Mulin, który bardzo chciał znaleźć się na swoim 
ulubionym fotelu z filiżanką kawy w ręku, zamyślił się. Bo czy warto 
zadawać pytania, jeżeli uzyskuje się odpowiedź “nie”? Ale zaryzykował. 
Ciekawość przeważyła: 
- A jakie zadania zespołowe ostatnio były zrealizowane w drużynie? 
- Zadania zespołowe? Nie. Ja z przybocznymi przygotowuję zbiórki. 
One są naprawdę ciekawe. - Cóż, Mulin jeszcze się dowiedział, że  
w ciągu minionych dziewięciu miesięcy ani jeden członek drużyny nie 
złożył przyrzeczenia i że to jest dobra drużyna, lepsza niż inne w hufcu. 
I po głowie druha Mulina, który nie był praktykiem, bo jak na fotelu być 
praktykiem, zaczęły latać dwa słowa: “instrumenty metodyczne”. 

I zaczął się zastanawiać, czy na pewno uczestniczy w zbiórce drużyny 
harcerskiej. Zastanawiał się, co on tam robi. Po co tam się znalazł. Aż 
doszedł do jednego możliwego wniosku: Pojawił się na tej zbiórce, by 
poznać estetyczną druhnę drużynową. I umówić się z nią na kawę, aby 
porozmawiać z nią o instrumentach metodycznych. Instrumentach na 

literę “i”.

“F” jak fabuła (literki nr 22)
Mój Ulubiony Instruktor zwany pieszczotliwie Mulinem 
siedział na swym ulubionym fotelu i myślał. Myślenie obok 
picia kawy jest ulubioną jego czynnością. Nie, żeby myślał 
tak głęboko, filozoficznie. Nie - po prostu myślał sobie  
o swojej ulubionej organizacji, której członkowie mają 
różne pomysły. Na przykład jadą na obóz na Mazury  
i bawią się w Janosika wraz z jego towarzyszami. Albo jadą na 
zimowisko w góry (niech to będą Tatry) i tworzą przebogatą, niezwykle 
interesującą fabułę związaną z oglądanym niedawno filmem 
fantastycznym. Są więc na obozie szlachetne uczynki - odbieranie 
bogatym a dawanie biednym. Są rozliczne przygody łącznie z wyprawą 
do Wiednia. Nie ma (i może dobrze) zawieszania Janosika za żebro 
na haku. Na zimowisku jest poszukiwanie kamienia szczęścia, piękne 
elfy i ludojady. Tam członkowie Mulinowej ulubionej organizacji też 
mają ogromne szczęście, bo ludojady nie zjadają członków organizacji 
- członkowie ci przestrzegają swoich 10 praw, dlatego są chronieni 
przed unicestwieniem. 

Siedział sobie Mulin w fotelu i zaczął się zastanawiać. Czy kiedyś 
członkowie jego ulubionej organizacji wymyślą fabułę, którą nazwą 
“Gra w harcerstwo”. I Mój Ulubiony Instruktor zaczął sobie fantazjować.  
Wyobraził sobie zastępy, które z porozumieniu z leśniczym polować 
będą posługując się swoimi ulubionymi komórkami na grubego 
zwierza - na sarny, na dziki, a może na jakąś drobnicę - lisy, zające czy 
kuropatwy. Wyobraził sobie, że członkowie jego organizacji na serio 
będą sobie gotować posiłki na ogniskach lub zbudowanych przez 
siebie kuchniach polowych. Na serio, czyli przygotowując trzydaniowy 
obiad... Wyobraził sobie, jak jeden z zastępów leży w nocy na pomoście 
a oboźny opowiada im o gwiazdozbiorach, które właśnie widzą. 

Siedział sobie Mulin i myślał, że pora już wydobyć 
nastoletnich członków jego ulubionej organizacji  
z poziomu zuchowych fabułek, często mało logicznych, 
niepowiązanych z tradycją środowisk, niemających związku  
z miejscem obozowania, że pora zaprzestać dziwacznych zabaw 
i zacząć sięgać do źródeł. Autentycznego poznawania przyrody i 
otaczającego nas świata. Dawania sobie rady w trudnych sytuacjach. 
Budowania przygody autentycznej, a nie baśniowej, przynależnej 
najmłodszej gałęzi ulubionej Mulinowej organizacji. 

No tak, ale wtedy kadra tej organizacji musiałaby przeczytać “Skauting 
dla chłopców”, a następnie przenieść pomysły zacnego lorda B-P  
z dwudziestego do dwudziestego pierwszego wieku. Zaadaptować. 
Albo musieliby przenieść swą fabułę (czyli jednak fabułę?) o sto lat 
wstecz i bawić się w prawdziwych skautów / tropicieli / zwiadowców. 
Trudne zadanie. Od tego intensywnego myślenia Mulina zaczęła boleć 

głowa. Nie, pora na kolejną filiżankę kawy... 

hm. Adam Czetwertyński
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77 rocznica „Akcji pod 
Arsenałem”

26 marca 1943 r. u zbiegu ulic Długiej i Bielańskiej w Warszawie 
w pobliżu budynku Arsenału członkowie Grup Szturmowych 
Szarych Szeregów, pod dowództwem Stanisława Broniewskiego 
„Orszy”, dokonali udanej akcji odbicia z rąk Gestapo Janka Bytnara 
„Rudego”. W nocy z 18 na 19 marca 1943 r., w mieszkaniu przy  
ul. Osieckiej na warszawskim Grochowie, Gestapo aresztowało 
Henryka Ostrowskiego „Heńka” - dowódcę hufca-plutonu „Praga” 
Grup Szturmowych Szarych Szeregów. W czasie rewizji Niemcy 
znaleźli u niego materiały szkoleniowe i wywiadowcze oraz notatki 
m.in. z adresem Jana Bytnara „Rudego” - komendanta hufca-
plutonu „Południe” („Sad”). Kilka dni później, w nocy 22 na 23 marca,  
w kamienicy przy al. Niepodległości, ta sama ekipa gestapowców 
aresztowała „Rudego”.

Po aresztowaniu Bytnara jego przyjaciel i zwierzchnik, Tadeusz 
Zawadzki „Zośka”, zastępca dowódcy warszawskich Grup 
Szturmowych i komendant hufca „Centrum”, natychmiast podjął 
działania mające na celu odbicie „Rudego”. 

Ze względu na wyjątkowość akcji oraz obawy dotyczące skali 
niemieckiego odwetu po jej przeprowadzeniu, ostateczną decyzję 
w sprawie odbicia „Rudego” miało podjąć dowództwo Oddziałów 
Dyspozycyjnych Kedywu KG AK. Niestety okazało się, że dowódca 
Oddziałów Dyspozycyjnych mjr Jan Wojciech Kiwerski „Lipiński” 
wyjechał służbowo z Warszawy. Pomimo jego nieobecności „Zośka” 
postanowił nie przerywać przygotowań. Akcję zaplanowano na 23 
marca na godz. 17.30. Dzięki informacjom byłego więźnia Pawiaka 
Konrada Okolskiego „Kuby”, ustalono codzienną drogę transportu 
więziennego, która wiodła z Pawiaka przez Nalewki, pl. Teatralny, 
Krakowskie Przedmieście do al. Szucha. Powrót następował tą samą 
trasą. Uderzenie postanowiono wykonać po południu, u zbiegu  
ul. Bielańskiej, Długiej i Nalewek w pobliżu Arsenału. Twórcą planu 
akcji był „Zośka”. Jego koncepcja zakładała zaatakowanie „budy” 
więziennej na łuku zakrętu z Bielańskiej w Nalewki, kiedy prędkość 
samochodu była najmniejsza. 

Akcja, której dowódcą był Stanisław Broniewski „Orsza”, rozpoczęła 
się o godz. 17.30. Dowódca„Ataku” – Tadeusz Zawadzki „Zośka” - 
podbiegł do policjanta, który pojawił się w pobliżu miejsca akcji, 
wezwał go do oddania broni, a wobec próby jej użycia - postrzelił 
funkcjonariusza. Jednocześnie dowódca sekcji „Granaty” – Maciej 
Dawidowski „Alek” - zlikwidował idącego Nalewkami oficera SS.

W tym czasie sekcja „Anody” obrzuciła butelkami szoferkę 
nadjeżdżającej więźniarki, która stanęła w płomieniach.  
Z samochodu wyskoczył jeden z Niemców, drugi wypadł na 
jezdnię. Sekcja „Butelki” oddała strzały do wciąż toczącego się 
wozu. Siedzący z tyłu gestapowcy odpowiedzieli ogniem, jeden 
z nich został zabity. 

Przebiegającego przez jezdnię Tadeusza Krzyżewicza „Buzdygana” 
ranił w brzuch i nogę leżący na ziemi policjant, który następnie 
został zabity przez członków sekcji „Sten”. Nastąpiła ostra wymiana 
strzałów grupy „Zośki” z siedzącym z tyłu wozu gestapowcem  
i z żandarmami z pobliskiego getta. Wśród strzałów grupa „Atak” 
dobiegła do auta. Ostatni ranny Niemiec uciekł z samochodu. 
Grupa „Atak” wycofała się zabierając „Rudego”, którego ułożono 
obok rannego „Buzdygana” wprzygotowanym przez kolegów 
samochodzie. 

Opuszczająca miejsce akcji ostatnia część grupy została ostrzelana 
przez kilku Niemców. Ranny został dowódca sekcji „Granaty” - 
„Alek”. „Anoda” zabił jednego z Niemców, zaś ranny „Alek” zakończył 
starcie użyciem granatu. Jego koledzy zatrzymali trzecie auto,  
w którym umieścili „Alka” i odjechali. Na rogu Miodowej minęła 
ich opancerzona ciężarówka wojskowa, z której wybiegło dwóch 
żołnierzy. „Alek” znów użył do obrony granatu i odjechał wraz  
z kolegami. Część oddziału na piechotę opuściła miejsce akcji.

W akcji pod Arsenałem uwolniono 21 więźniów, wśród nich obok 
„Rudego” także Henryka Ostrowskiego „Heńka”. Wzięło w niej udział 
28 członków Szarych Szeregów. 30 marca zmarli „Alek” i „Rudy”  
a 2 kwietnia, w szpitalu również „Buzdygan” Po stronie niemieckiej 
było czterech zabitych i dziewięciu rannych. Następnego dnia 
po akcji, 27 marca, w odwecie Niemcy rozstrzelali na dziedzińcu 
więziennym Pawiaka 140 Polaków i Żydów.

Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/akcja-pod-arsenalem
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Co słychać u 
modelarzy?

Ponownie napisał do nas pwd. Jacek Włodarski, szef 
wyszkolenia specjalnościowego, Harcerskiego Ośrodka 
Techniki i Modelarstwa z Hufca Warszawa Praga-Północ. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie gromady zuchowe i drużyny 
harcerskie na zajęcia modelarskie do naszego klubu HOTi M.  
U nas każdy znajdzie coś interesującego dla siebie, rodzeństwa lub 
przyjaciół. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z wielkim 
doświadczeniem, dowiecie się wszystkiego na temat malowania 
i sklejania modeli. Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko 
zuchów i harcerze, ale również cywili i to w każdym wieku. 
Jesteśmy otwarci na współpracę z wami wszystkimi. Prowadzimy 
zajęcia modelarskie w naszej siedzibie ale także możemy również 
pojawić się u was na zbiórkach. 

Pod koniec lutego, druhna pwd. Ola Goworowska wraz ze 
swoją 295 WDH ”Sulima” pojawiła się w naszym klubie. Harcerki 
i harcerze byli bardzo zadowoleni i zachwyceni. Sklejone 
przez siebie modele mogli zabrali ze sobą do domu. Na koniec 
zajęć druhna Ola otrzymała z rąk druha Jacka pamiątkowe 
podziękowanie (w załączeniu). Bierzcie z nich przykład  
i przybywajcie do nas.

Pozdrawiamy!
Kadra HOTIM

Redakcja „Praskiego Świerszcza” przypomina, że 
klub modelarski mieści się na Pradze-Północ, przy  
ul. Zamiejskiej 1, kl. IV , a zajęcia odbywają się w każdą 
środę, w godz. od 17.00 do 19.00 oraz w soboty od 11.00 
do 14.00. Podajemy również telefony kontaktowe: dh. 
Krzysztof (przewodniczący klubu) – 604 303 015 i dh. 
Jacek (szef wyszkolenia) - 503 724 901
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Julian Tuwim (1894-1953)
Urodzony 13 września 1894 roku w Łodzi – polski poeta 
żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor wodewili, 
skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek. 
Jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia 
międzywojennego. Współzałożyciel kabaretu literackiego 
„Pod Pikadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. Bliski 
współpracownik tygodnika „Wiadomości Literackie”. Tłumacz 
poezji rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej oraz łaciny. 
Podpisywał się ponad czterdziestoma pseudonimami m.in. 
Pikador. Zmarł 27 grudnia 1953 roku w Zakopanem.

„Życie”

Do krwi rozdrapię życie,
Do szczętu je wyżyję,
Zębami w dni się wpiję,
Wychłeptam je żarłocznie
I zacznę święte wycie.
Rozbyczę się, rozjuszę,
Wycharknę z siebie duszę,
Ten pęcherz pełen strachu,
I będę ryczał wolny,
Tarzając się w piachu.

*** („ Ci Którzy Nie Wiedzą”)

Ci, Którzy Nie Wiedzą,
Że Nie Wiedzą -
To GŁUPCY, Unikaj Ich.
Ci, Co Nie Wiedzą,
Ale Wiedzą, Że Nie Wiedzą -
To PROSTACZKOWIE, Poucz Ich.
Ci, Co Wiedzą,
A Nie Wiedzą, Że Wiedzą -
To ŚPIĄCY, Obudź Ich.
Ci, Co Wiedzą i Wiedzą,
Że Wiedzą -
To MĘDRCY, Idź Ich Śladem.

„Zawsze mi się w życiu szczęściło i szczęści...”

Zawsze mi się w życiu szczęściło i szczęści,
Los mi nie pożałował ni darów, ni pieszczot...
...Tylko śnieg pod stopami nigdy mi nie chrzęści
Ani jesienne liście nie szeleszczą.

„Nauka”

Nauczyli mnie mnóstwa mądrości,
Logarytmów, wzorów i formułek,
Z kwadracików, trójkącików i kółek
Nauczyli mnie nieskończoności.
Rozprawiali o „cudach przyrody”,
Oglądałem różne tajemnice:
W jednym szkiełku „życie kropli wody”,
W innym zaś „kanały na księżycu”.
Wiem o kuli, napełnionej lodem,
O bursztynie, gdy się go pociera...
Wiem, że ciało, pogrążone w wodę
Traci tyle, ile...et cetera.
Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli
Słońce świeci, gdy u nas jest ciemno!
Różne rzeczy do głowy mi wkuli,
Tumanili nauką daremną.
I nic nie wiem, i nic nie rozumiem,
I wciąż wierzę biednymi zmysłami,
Że ci ludzie na drugiej półkuli
Muszą chodzić do góry nogami.
I do dziś mam taką szaloną trwogę:
Bóg mnie wyrwie a stanę bez słowa!
- Panie Boże! Odpowiadać nie mogę,
Ja wymawiam się, mnie boli głowa...
Trudna lekcja. Nie mogłem od razu.
Lecz nauczę się... po pewnym czasie...
Proszę! Zostaw mnie na drugie życie,
Jak na drugi rok w tej samej klasie.

„Mieszkańcy”

Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie.
Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach
Zgroza zimowa, ciemne konanie.
Od rana bełkot. Bełkocą, bredzą,
Że deszcz, że drogo, że to, że tamto.
Trochę pochodzą, trochę posiedzą,
I wszystko widmo. I wszystko fantom.
Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie,
Krawacik musną, klapy obciągną
I godnym krokiem z mieszkań - na ziemię,
Taką wiadomą, taką okrągłą.
I oto idą, zapięci szczelnie,
Patrzą na prawo, patrzą na lewo.
A patrząc - widzą wszystko oddzielnie
Że dom... że Stasiek... że koń... że drzewo...
Jak ciasto biorą gazety w palce
I żują, żują na papkę pulchną,
Aż papierowym wzdęte zakalcem,
Wypchane głowy grubo im puchną.
I znowu mówią, że Ford... że kino...
Że Bóg... że Rosja... radio, sport, wojna...
Warstwami rośnie brednia potworna,
I w dżungli zdarzeń widmami płyną.
Głowę rozdętą i coraz cięższą
Ku wieczorowi ślepo zwieszają.
Pod łóżka włażą, złodzieja węszą,
Łbem o nocniki chłodne trącając.
I znowu sprawdzą kieszonki, kwitki,
Spodnie na tyłkach zacerowane,
Własność wielebną, święte nabytki,
Swoje, wyłączne, zapracowane.
Potem się modlą: „od nagłej śmierci...
...od wojny... głodu... odpoczywanie”
I zasypiają z mordą na piersi
W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie.

Kącik poezji
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Co nas czeka w najbliższym czasie?
1. Zawieszenie działalności ZHP

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, w świetle decyzji Rady 
Ministrów z 11 marca, Główna Kwatera ZHP postanowiła zawiesić organizację wszelkich zbiórek i innych spotkań harcerskich 
prowadzonych przez Związek Harcerstwa Polskiego do 31 marca br. 

W tym czasie nie odbędą się żadne zbiórki, spotkania zespołów instruktorskich hufca, ograniczona zostanie także działalność 
biura hufca. W sprawach pilnych należy się kontaktować bezpośrednio z odpowiednimi członkami komendy hufca. 

Kontakt do komendy hufca:
• komendant - hm. Piotr Piskorski - piotr.piskorski@zhp.net.pl - tel. 506 264 096
• zastępczyni ds. organizacyjnych - phm. Anna Bodzińska - anna.bodzinska@zhp.net.pl
• skarbnik - hm. Zuzanna Pacholczyk - zuzanna.pacholczyk@zhp.net.pl
• członkini ds. kształcenia i pracy z kadrą - phm. Justyna Piwowar - justyna.piwowar@zhp.net.pl

2. Nowe zasady bezpieczeństwa wprowadzone przez władze państwowe.

Od 25 marca do 11 kwietnia włącznie na terenie całego kraju, nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami 
bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

• dojazdu do pracy i udania się po zakupy artykułów potrzebnych do wykonywania pracy. wolontariatu, jeśli działasz narzecz 
walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom starszym, chorym, które nie 
powinny wychodzić z domu.

• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, 
wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. Ważne! Przemieszczać się będzie można 
jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

• w autobusie, tramwaju, metrze itp. Może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących.
• obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Można się jednak spotykać z najbliższymi.
• ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze 

religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło 
uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zachęcamy jednak do uczestnictwa 
w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


