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Słowo naczelnego
Ersatz*

Od początku powstania ruchu skautowego a potem harcerskiego, niezmiernie ważnym fragmentem pracy każdej gromady  
i drużyny jest akcja letnia. Pełni ona istotną rolę w pracy harcerskiej, ponieważ jest zwieńczeniem i podsumowaniem 
całorocznej pracy. Obóz harcerski czy kolonia zuchowa są przecież niezwykle ważnymi elementami podejmowanych przez  
nas – instruktorów działań wychowawczych.

Dzięki temu, że obóz trwa ok. trzech tygodni, możemy zorganizować w tym czasie zajęcia odpowiadające w przybliżeniu ok. 
100 zbiórkom harcerskim. Większość umiejętności harcerze zdobywają więc na obozie. Ale obóz to przede wszystkim ogromne 
przeżycie zapamiętywane często do końca życia. Panujący na obozach specyficzny nastrój i atmosfera codziennego życia 
stwarzają niepowtarzalne sytuacje, gdy mamy szanse zaprzyjaźnić się z kolegami z zastępu czy drużyny. Drużynowemu – 
instruktorowi obóz daje lepszą niż gdziekolwiek indziej okazję do bliższego poznania swoich podopiecznych a także do lepszego 
budowania swojego autorytetu.

Niestety, w związku z panującą obecnie pandemią koronawirusa komenda naszego hufca postanowiła odwołać zaplanowane  
w tym roku wyjazdy wakacyjne – kolonię zuchową, obozy harcerskie zarówno stacjonarne, jak i wędrowne. 

No cóż, jest to wielka strata dla pracy harcerskiej, ale w trosce o zdrowie dzieci i kadry musimy działać zgodnie z literą prawa  
i zwykłego ludzkiego rozsądku. Po opublikowaniu wszystkich aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego pozostaje nam uznać powyższą decyzję komendy za wiążącą.

Cóż więc czynić w najbliższe wakacje? Myślę, że przede wszystkim należy starać się być blisko dzieci, aby czuły, że ich drużynowa 
czy drużynowy o nich pamiętają, troszczą się i są im gotowi pomóc na różne sposoby. Piszmy do nich maile, sms-y, rozmawiajmy 
przez telefon, ale także i w realu podczas spacerów, zachowując oczywiście wszelkie formy bezpieczeństwa.

Może w te nadchodzące wakacje uda się zorganizować jakieś spotkania, gry, zabawy, taki ersatz Nieobozowej Akcji Letniej?  
Musicie drodzy drużynowi być czujni i gotowi na taką ewentualność. Dobrze jest więc przypomnieć sobie organizowanie zajęć  
w terenie: w parku, lesie czy na boisku szkolnym.

Ja wiem, że są to „gdybania”, ale zobaczymy, jak to będzie. Czas pokaże. Oby było po waszej i mojej myśli.

hm. Jacek Czajka

*Ersatz – wyraz pochodzący z języka niemieckiego, synonim wyrazu surogat – rzecz o charakterze zastępczym, używana jako 
namiastka, substytut innej rzeczy, także podróbka. W języku polskim piszemy także erzac (czyt.: erzac).
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Władzę nad drużynami objęła Komenda Skautowa 
z naczelnikiem Kazimierzem Wyrzykowskim na 
czele, która już w grudniu przekształciła się  
w Związkowe Naczelnictwo Skautowe. 

Z inicjatywą zorganizowania polskiego ruchu 
skautowego wyszedł Andrzej Małkowski, który 
wcześniej już prowadził działalność społeczną  
w organizacjach sokolskich. W Sokole Macierzy 
we Lwowie prowadził kursy instruktorskie na 
terenie Małopolski i wygłaszał liczne odczyty. 
Dla oddziałów skautowych Andrzej Małkowski 
przetłumaczył publikację Roberta Baden-Powella, 
która została wydana pod polskim tytułem 
„Scouting jako system wychowania młodzieży”. 
We współpracy z Ignacym Kozielewskim Andrzej 
Małkowski redagował także pismo „Skaut”. 

Stopniowo ruch skautowy rozszerzył się na ziemie 
polskie zaboru pruskiego i rosyjskiego. W okresie 
I wojny światowej drużyny skautowe odegrały 
dużą rolę w walce o niepodległość. W 1918 r. 
drużyny skautowe i drużyny harcerskie połączyły 
się, tworząc Związek Harcerstwa Polskiego.

Źródło:
https://muzhp.pl/pl/e/1206/
Fotografie: archiwum.harcerskie.pl

Temat miesiąca

109 rocznica powołania we 
Lwowie pierwszych drużyn 

skautowych

22 maja 1911 r. rozkazem dziennym podpisanym 
przez Andrzeja Małkowskiego zostały powołane 
pierwsze cztery drużyny skautowe. 

Ich kierownictwo objęli:
1 lwowskiej naczelnika Kościuszki - Czesław 
Pieniążkiewicz
2  lwowskiej naczelnika Chodkiewicza - Franciszek 
Kapałka
3 lwowskiej pułkownika Platerówny (żeńskiej) - 
Olga Drahonowska
4  lwowskej Mohorta - Andrzej Baternay.
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Heblowanie

Harcerstwo przyszłości

Ponoć koronawirus ma się na świecie pojawiać 
co roku. Nie wiadomo oczywiście, czy skala 
zachorowań będzie taka sama jak obecnie. 
Żyjemy jednak w czasach na tyle nie stabilnych, 
że prawdopodobne jest pojawienie się jakiegoś 
innego wirusa - może jeszcze groźniejszego.  
Jesteśmy harcerzami, więc łatwo przychodzi  
nam przystosowanie się do nowych realiów.  
Nasza elastyczność i pomysłowość jest na  
wyższym poziomie niż wśród ludzi, którzy  
harcerzami nie są. 

Wyobrażam sobie sytuację, kiedy w przyszłości 
będziemy musieli częściej robić zbiórki on-line 
i odwoływać akcję letnią. Można powiedzieć, 
że dzięki temu, jak działamy przez ostatnie trzy 
miesiące, będzie nam w przyszłości łatwiej, gdy 
taka sytuacja znowu się powtórzy. Jednak nie 
jestem do końca przekonany, czy „harcerstwo 
internetowe” ma sens. Każdy z nas na pewno 
przyzna mi rację, że jednak ognisko wirtualne 
nie zastąpi tego prawdziwego. Nawet trzy zbiórki 
zdalne w tygodniu nie zastąpią tej jednej, kiedy 
spotykamy się w harcerskim kręgu. 

Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy musimy 
całkowicie przenieść się do internetu, kiedy 
harcerstwo, jakie znaliśmy do momentu 
wybuchu pandemii, całkowicie znika. Wiem, 
że pewnie każdy teraz uśmiechnie się pod 
nosem i pomyśli, że taka sytuacja jest mało 
prawdopodobna, ale jednak z tyłu głowy 
cały czas musimy o niej pamiętać.

Przyznam szczerze, że prowadzenie szczepu 
zdalnie nieco mnie męczy. O wiele bardziej 
wolę to robić w starej formule. Niby przez 
koronawirusa mam więcej czasu wolnego, 
a jednak czuję, że pewien ład w moim życiu 
został zaburzony. Każdy z nas działał do tej 
pory w pewnym rytmie, było wiadomo, że 
trzeba się spotkać, bo zbliża się następna 
harcerska impreza. Każdy komendant 
szczepu i drużynowy czekał na możliwość 
kolejnego wspólnego spotkania i przeżycia 
nowej harcerskiej przygody. Najcięższe dla 
mnie było odwołanie akcji letniej. Wiem, że 
inne ustalenia byłyby nieodpowiedzialne 
i w sprawie HAL tylko taka decyzja mogła 
zapaść. Jednak mając świadomość, że  
w tym roku obóz i kolonia się nie odbędą, 
czuję pewną pustkę. 

Nie sądziłem, że dożyję takich czasów  
i ciężko było mi sobie wcześniej wyobrazić, 
że tego rodzaju sytuacja może nastąpić. 
Fakt jest taki, że harcerstwo, które znaliśmy 
do tej pory, może nie być już takie samo. 
Już teraz musimy być gotowi na każdą 
ewentualność i zrobić wszystko, co w naszej 
mocy, żeby zuchy i harcerze czuli nadal 
wsparcie, jedność i braterstwo. Dlatego,  
o ile to możliwe, starajmy się spotykać  
- może na razie w mniejszym gronie, może 
tylko w gronie kadry, ale spróbujmy wrócić 
do tego, co było. Oczywiście zachowujmy 
wszelkie środki ostrożności, ale jednak 
pokażmy, że „harcerstwo przyszłości” albo, 
jak kto woli, „harcerstwo internetowe” wcale 
nie jest takie fajne jak nam  się wydaje.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Rozważania o 
cnocie (1)

Zdaniem Mistrza z Czarnolasu 

W wydanej kilka lat temu książce „Zapomniane 
słowa” znalazło się bardzo bliskie wszystkim  
harcerzom słowo cnota. Tak, „nasza” cnota, ta, 
która została przez nas dawno temu przejęta 
z Mickiewiczowskiej pięknej filomackiej triady 
„Ojczyzna, Nauka, Cnota”. Pamiętamy więc o 
niej, przypominają nam ten fakt literki ONC, 
widniejące na harcerskiej lilijce.

Cnota to w społeczeństwie słowo zapomniane. 
A może nie tyle zapomniane, ile, jak to bywa 
z językiem, zmieniło ono znaczenie. Nie będę 
jednak pisał tu o współczesnej cnocie, lecz  
o tej, która jest „nasza”, ta tradycyjna, sprzed lat. 

Sięgnijmy do renesansowego autorytetu. Jak 
rozumiał cnotę Jan Kochanowski? Tak, to 
wiek XVI, dawne czasy. Oczywiście zajmiemy 
się Pieśnią XII ksiąg wtórych, zwanej „Pieśnią  
o cnocie”. Wielki poeta renesansu napisał:  
A jesli komu droga otwarta do nieba - / Tym, 
co służą ojczyźnie. Tak, człowiek cnotliwy to 
patriota. Ten, który służy ojczyźnie! 

Ów utwór tak naprawdę powinien być nazwany 
pieśnią o zazdrości. Gdyż poeta twierdzi, że 
ludzie, będący wzorcami osobowymi, budzą 
powszechną zazdrość. Tak jak za człowiekiem 
wędruje jego cień, Tak za cnotą w też tropy 
zazdrość postępuje. To zupełnie współczesna 
refleksja. Wydaje mi się, że nie jest nam dziś,  
w dzisiejszym społeczeństwie, obca. Poeta 
jednak stwierdza: Ale człowiek, który swe 
Pospolitej Rzeczy / Służby oddał, tej krzywdy 
nie ma mieć na pieczy. Przekładając na 
bardziej współczesny nam język – jeżeli 
jesteś patriotą, nie przejmuj się poglądami 
tych, którzy cię krzywdzą. No i jeszcze jedna 
myśl z owej pieśni: Cnota (tak jest bogata) 
nie może wziąć szkody / Ani sie też ogląda na 
ludzkie nagrody; / Sama ona nagrodą i płacą 
jest sobie… To ciekawa myśl – ów patriota 
nie liczy na nagrody za swą postawę, za swą 
działalność. Bycie człowiekiem cnotliwym 
samo w sobie jest nagrodą. Jak bliskie jest to 
naszym harcerskim ideałom.

Lecz Mistrz z Czarnolasu pisze o cnocie 
więcej. W „Wykładzie cnoty” czytamy: Cnotę  
i w nieprzyjacielu, i w nieznajomych miłujemy. 
Ale to słowo „cnota” wiele w sobie zamyka. 
Naprzód mądrość, która czego szukać, a czego 
się chronić, uczy. Po tym sprawiedliwość, która 
każdemu, co jego jest, dać każe. Trzecia, wielkość 
umysłu, która na wzgardzeniu rzeczy doczesnych 
zależy. Czwarta, skromność - tak w mowie, jako  
i w uczynkach.

Zatem człowiek cnotliwy, zdaniem poety, jest 
mądry, sprawiedliwy, nie dążący do zdobywania 
środków materialnych  i skromny (tak w mowie, jak  
uczynkach – przypomnijmy tutaj wszystkim  
o bardzo istotnym i kluczowym renesansowym  
„złotym środku”).
 

 
Jeżeli już zastanawiamy się, kim jest cnotliwy 
człowiek epoki oświecenia, dochodzimy do 
wniosku, iż to chodzący wzorzec osobowy 
– dla nas także. Czy nie warto zacząć szerzej 
promować tamto dawne znaczenie zapomnianego 
ponoć słowa? Czy nasi harcerze, a i my sami nie 
powinniśmy być cnotliwi zgodnie z dawnymi  
XVI-wiecznymi regułami? Pomyślmy. 

hm. Adam Czetwertyński 

PS Jeżeli ktoś pamięta jeden z trenów, w którym 
Kochanowski cytuje Brutusa, niech zauważy, że utwór 
napisany został po śmierci Urszulki. I jest to tren XI. 
Jeżeli nie pamiętacie, w czym rzecz, mogę wam przy 
okazji objaśnić. 

Zapomniane słowa, pomysł i red. Magdalena Budzińska, 
wyd. „Czarne”, Wołowiec 2014
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Czy da się 
zaplanować 
katastrofę?

Anthony Quinn w wartym obejrzenia filmie 
„Grek Zorba” widząc, jak wznoszona przez 
niego budowla wali się w gruzy, zawołał do 
szefa: „Widziałeś kiedyś taką piękną katastrofę?”.  
W pewnym sensie Aleksy Zorba może być uznany  
za archetyp wędrownika. Głosząc tę herezję mam 
na celu nie tylko namówienie Was do zapoznania  
się z klasyką kina, lecz także chcę spojrzeć na 
tytułowego bohatera przez pryzmat jego cech. 
Wszak Zorba to człek, który czerpie radość  
z otaczającej go rzeczywistości, żyje w ścisłym 
związku z naturą i poddaje się jej prawom 
odczuwając intuicyjnie istnienie ziemi, wody, 
zwierząt czy Boga, zaś tańcem wyraża swoją 
radość, zachwyt, ból, cierpienie – swoją filozofię 
życia. Nawet wspomniana katastrofa go nie 
przeraża. Na pytanie, czy była elementem planu, 
każdy musi odpowiedzieć sobie sam. 

My w planowaniu pracy śródrocznej  i obozowej 
oczywiście wszelakich katastrof chcemy unikać, 
a obecna – związana z zarazą  – nie jest wytworem  
naszych założeń. Natomiast stanowi doskonały 
przyczynek do różnych rozważań dotyczących 
elastyczności planowania, reagowania na zmiany 
oraz użyteczności w tym kontekście różnych 
„jedynie słusznych” technik, metodyk i innych 
mądrości. W poprzednim odcinku starałem się 
wskazać zalety  i słabości (ograniczenia) techniki 
S.M.A.R.T. Dziś na początek zajmiemy się tzw. 
cyklem Deminga. Cykl Deminga jest ilustracją 
koncepcji zarządzania jakością na podstawie 
zasady nieustannego ulepszania (doskonalenia), 
co pokazuje rysunek.

Prawdopodobnie nie od razu uświadomimy 
sobie, jak często działamy zgodnie z tym 
schematem. Zwrócę waszą uwagę, że postulat 
ciągłego doskonalenia jest wpisany już  
w cel (ideę) istnienia harcerstwa, bowiem 
znajdziemy go w Prawie Harcerskim  i Prawie 
Zucha – popatrzcie na ich ostatnie punkty. 
Natomiast wracając do planowania podam kilka 
przykładów z życia. Mało kto tworząc program 
pracy obozu ma z góry zaplanowane wszystkie 
codzienne zajęcia na suchą i mokrą aurę. 
Wydaje się, że to niepotrzebna strata czasu, 
choć na kursach przecież ostrzegają… Dopiero 
gdy przyjdzie deszczowe lato i pogodnych dni 
będzie pięć (np. 1987 czy 2011 r.), to pojawi 
się program na niepogodę. Co więcej – nie 
tylko program, ale również wyposażenie, np. 
nagrzewnice gazowe do stworzenia efektywnej 
suszarni lub świeżo zaimpregnowane namioty. 

Kilka lat temu na apelu „Olszynki Grochowskiej” 
objawił się brak nagłośnienia i… w następnych 
edycjach ten mankament już nie wystąpił. Zatem 
mniej lub bardziej świadomie cykl Deminga 
stosujemy. Sprawdza się także w ulepszaniu 
przedsięwzięć scenariuszy gier, harców czy 
innych powtarzalnych projektów. Co więcej  
– pozwala niwelować dostrzeżone słabości pracy 
śródrocznej – przykładowo w „zasiedziałej”  
w harcówce drużynie proponuje przeniesienie 
zajęć „w teren”. Niestety podobnie jak S.M.A.R.T. 
cykl Deminga nie jest uniwersalnym lekiem na 
wszystko. Pracy drużyny jako całości nie da się 
skutecznie udoskonalać bez przerwy. Wzloty  
i słabości pracy drużyny przypominają bardziej 
sinusoidę niż krzywą wykładniczą. Najbardziej 
oczywiste, choć nie jedyne przyczyny związane 
są z fluktuacją składu – zarówno harcerzy, jak  
i kadry – ich wiedzy, zaangażowania, możliwości 
czasowych, aktualnych potrzeb itd. Wystarczy 
błąd w wyznaczeniu celów na rok harcerski  
i cykl Deminga rozpoczynamy w punkcie o kilka 
poziomów niższym niż poprzedni. Zatem 
przestrzegam przed doktrynalnym założeniem, 
że program pracy drużyny musi być za każdym 
razem bardziej doskonały niż ubiegłoroczny. 
To jest pułapka. Naświetlenie drugiego aspektu 
planowania poprzedzę wtrętem historycznym. 
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Lord generał Baden-Powell opisując założenia 
skautingu bazował na własnych doświadczeniach 
dowódczych i zwiadowczych z okresu służby 
wojskowej. Jak pokazują doświadczenia nie tylko 
Skauta Naczelnego, dobry zwiadowca wykazuje się 
wytrwałością i hartem ducha, spostrzegawczością 
oraz elastycznością lub zwinnością ciała i umysłu. 
Stąd w harcerskich programach pracy od zarania 
przewijają się różnorakie harce i podchody czy 
sięgająca dziesiątek (a  może setek) odmian gra Kim.  
W nawet najprostszej postaci polega ona na 
poprawnym wymienieniu oglądanych przez krótki 
czas przedmiotów. W kolejnych wariantach można 
wskazywać przedmioty, które są określonego 
koloru, są wykonane z określonych materiałów 
itd. Odmianą Kima były także zadania polegające 
na policzeniu kotwic Polski Walczącej na trasie  
przemarszu czy samochodów z rejestracją np. WF.  

Elastyczność omówimy ponownie w kontekście 
planistycznym. Końcowe dni obozu to starania, 
aby zwinąć go sprawnie i na sucho. W sytuacji, 
gdy nie bardzo mamy możliwość wysuszenia 
namiotów po obozie tzw. antypionierka przebiega 
pod dyktando prognoz pogody sprawdzanych 
na smartfonach przez kadrę ze zwiększoną 
częstotliwością. Co zatem zrobić, jeśli słońce jest 
przewidywane na czas zaplanowanej gry końcowej 
zgrupowania a deszcz ma przypaść na zwijanie 
namiotów? Kwatermistrz powie – zwijamy na sucho,  
więc przekładamy grę, programowiec zasłoni się 
zatwierdzonym przez niego harmonogramem. 
Właśnie, harmonogram! Czasami bywa nazywany 
żargonowo „kratką”. Mam wrażenie, że dla 
niektórych stanowi nienaruszalną świętość a nie 
narzędzie sprawnej pracy. Dla jeszcze innych 
jest jedynym elementem programu pracy, 
który należy opracować i zapisać. Czy zatem 
wyobrażacie sobie program obozu bez owej 
„kratki”? Ja tak, bo mając przemyślane   dobrze 
opisane założenia wychowacze i organizacyjne 
obozu takowy program napisałem i co  więcej, 
zatwierdziłem w onegdaj w komendzie hufca. 

Mówiąc w dużym skrócie – w czasach bez telefonów 
komórkowych (a nawet stacjonarnych), bez map  
i zdjęć satelitarnych oraz przy otaczającym braku 
wszystkiego, nasz obóz zmienił lokalizację, czas 
trwania oraz komendę zgrupowania na dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem. Jechaliśmy w ciemno, nie 
mając pojęcia o warunkach, słabe o ukształtowaniu 
terenu – bieszczadzkie mapy turystyczne nie 
grzeszyły dokładnością i wiedząc doskonale, co 
chcemy osiągnąć. Każdy etap obozu szczegółowo 
planowaliśmy na miejscu, dogadując się z komendą 
stanicy. Moją komendę kosztowało to mnóstwo 
wysiłku, ale swoje zamierzenia zrealizowaliśmy. 
Nawet z lekkim naddatkiem, bo bliskich spotkań  
z dzikami, misiami i wilkami nie planowaliśmy. 

Po ponad dwóch dekadach uświadomiłem sobie, 
że nasze planowanie odpowiadało założeniom 
tzw. metodyki zwinnej – ach ta zwinność skautów! 
Jakkolwiek „programowanie zwinne” (ang. agile 
software development) to generalnie grupa metod 
wytwarzania oprogramowania, która objawiła 
się około 2001 r., to od mniej więcej dziesięciu 
lat pewne postulaty przenoszą się na szerszy 
obszar zarządzania. Najważniejszym założeniem 
metodyk zwinnych jest przyjęcie do wiadomości, że 
wymagania odbiorcy podlegają częstym zmianom 
(ewoluują) podczas trwania projektu. 

Tym samym zmieniają się założenia, którym musi 
sprostać zespół wykonawczy. Zatem zakłada się 
dosyć częste weryfikacje (inspekcje) wymagań  
i rozwiązań połączone z procesami adaptacji. 
Kolejne etapy wytwórcze zwane są iteracjami, 
przy czym zawsze przeprowadza się testowanie 
już wytworzonego kodu, zebranie wymagań, 
planowanie rozwiązań itd. Taki mikro cykl  liczony 
bardziej w dniach czy tygodniach niż miesiącach, 
kwartałach lub latach. Najciekawsze, że to działa. 
Oczywiście programowanie zwinne nie  jest receptą 
na wszystko. Duże, długotrwałe projekty też są 
potrzebne. Natomiast proponuję się zastanowić, czy 
taki wzorzec na przykład kwartalnej oceny programu 
drużyny i jego możliwej zmiany (adaptacji) nie jest 
wart przemyślenia. Może stosując podejście zwinne  
i przestając być „niewolnikami” raz ustalonego planu 
rocznego unikniemy wpadek wynikających np. ze 
zbyt późnej reakcji na pojawiające się w drużynie 
zjawiska. Wszystkim „odmrażającym” się po zarazie 
drużynowym proponuję, zastanówcie się, co 
jeszcze z tego roku harcerskiego da się programowo 
uratować. 

Wytarzany w leśnej ściółce pozdrawiam
 z Puszczy Bolimowskiej

hm. Krzysztof Rudziński „BREDIS” HR
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Wspólna sprawa, 
o promocji słów 

kilka, czyli…

…statystyki

Nasz hufiec jest jednym z największych hufców 
na terenie Warszawy, który działa w ramach 
Związku Harcerskiego Polskiego. Zgodnie  
z dostępnymi informacjami, przedstawionymi 
na stronie Harcerskiego Instytutu Badawczego, 
nasza organizacja na dzień 1 stycznia 2020 r. 
liczyła sobie ok. 108 000 członków w całej 
Polsce. Nie jest to też tajemnicą, że nasza  
liczebność jest największa  ze wszystkich  
organizacji harcerskich, działających na  
terenie kraju. Dla porównania bratnia naszemu  
Związkowi Harcerstwa Polskiego organizacja,  
czyli Związek Harcerstwa  Rzeczypospolitej, liczy 
sobie ok. 17 500 harcerzy i harcerek

Analizując dane HIB dotyczące naszej Chorągwi 
Stołecznej, warto wskazać, że na jej terenie 
działa 1399 instruktorów w aż 24 hufcach, co 
daje w przybliżeniu ok. 60 instruktorów na jeden 
hufiec. Ta liczba oznacza 60 osób, które znają 
metodę harcerską, mają praktykę instruktorską 
i poświęcają wolny czas na działania służące 
naszej organizacji. Na podstawie tych samych 
danych HIB, na terenie Chorągwi Stołecznej 
zrzeszamy 9 982 młodych ludzi (od zucha 
do wędrownika). Na podstawie tych danych 
można posunąć się do sformułowania, że na 
jednego instruktora w hufcu przypada ok 166 
członków naszej organizacji (w rzeczywistości 
nieco ponad 7 – red.). Oczywiście jest to duże 
uproszczenie, albowiem nasza rzeczywistość 
jest trochę inna i wszyscy doskonale wiemy, że  
w naszych drużynach lub gromadach średnio 
jest ok. 15- 20 osób pod wodzą drużynowego. 
Niemniej liczby pokazują potencjał naszej 
organizacji, który to nie jest wykorzystywany  
w pełni.

…problemy i inicjatywy

Przechodząc do harcerskiego życia w naszym 
hufcu, można więc zauważyć, że powyższe 
statystyki HIB nie mają wiele wspólnego  
z frekwencją dzieci i młodzieży, jaka towarzyszy 
nam na obozach, rajdach czy śródrocznych 
zbiórkach. Dlaczego tak jest?

Może to być kwestia prozaiczna, wynikająca po 
części z zaangażowania kadry instruktorskiej, 
która w ostatnich latach odpływa z naszego 
hufca. Szkolimy też ludzi, którzy potem 
ze względu na różne zobowiązania nie są  
w stanie pogodzić harcerskiej służby ze swoimi 
sprawami. Znów pojawia się pytanie, dlaczego 
tak się dzieje? W moim odczuciu może to być 
efekt tego, że organizacja w ich mniemaniu 
nie daje im nic więcej poza pełnioną funkcją  
i stopniem instruktorskim. Ponownie jest to 
spore uproszczenie  i domniemanie, lecz prawda 
jest taka, że jedynie znikoma część naszych 
instruktorów angażuje się w działania poza 
środowiskiem, które mają miejsce na szczeblu 
chorągwianym czy ogólnopolskim. A nawet jeśli 
są takie osoby, to nie mówi się o ich pracy i nie 
promuje tego, co robią poza hufcem. A szkoda, 
bo ZHP to miejsce, gdzie każdy może spełniać 
swoje aspiracje czy uczyć się nowych rzeczy, 
nawet gdy już przestanie być drużynowym.  

Nasza organizacja zapewnia całą masę szkoleń, 
kursów, warsztatów oraz konferencji. Część  
z nich jest bardzo ciekawa i pomocna w naszej 
codziennej pracy. Ja sam mam wiedzę o co 
najmniej dwóch takich inicjatywach, które miały 
miejsce w ostatnich miesiącach. Pierwsza to 
konferencja „Oblicza depresji”, zorganizowana 
na jesieni 2019 r., gdzie gościli psychologowie, 
psychiatrzy jak i też terapeuci, opowiadający  
o problemach depresyjnych wśród młodzieży. 
To tam właśnie się dowiedziałem, że wzrasta 
liczba dzieci w wieku zuchowo-harcerskim, 
 które popełniają samobójstwa.

Dlaczego tutaj o tym wspominam? Gdyż sama 
konferencja dotyka zagadnienia, z którym 
każdy z naszych drużynowych może się spotkać 
każdego dnia. Z naszego hufca spotkałem na tej 
konferencji jedynie siostrę Jordanę, pracującą 
z drużyną NS. Wniosek? Brak należytej promocji 
wydarzenia na szczeblu hufca. Innym przykładem 
ciekawej inicjatywy odbywającej się w ZHP to 
warsztaty „Nic o nas bez nas”, gdzie w ramach 
różnych paneli tematycznych prowadzone są 
przez profesjonalistów zajęcia z zarządzania czy 
finansów i rachunkowości. Znów dostajemy porcję 
fachowej wiedzy, którą możemy wykorzystać  
w naszych harcerskich działaniach, ale również  
w życiu prywatnym. Ja o takich warsztatach 
dowiedziałem się pocztą pantoflową przez 
przypadek. Innym wydarzeniem wartym uwagi, 
a także chyba mało rozpowszechnionym, 
jest konferencja „Metodyk”, mająca miejsce 
w tym miesiącu. Wniosek? Działania naszej 
organizacji nie są należycie promowane wśród 
instruktorów hufca. 
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Hufiec nie kończy się na instruktorach, gdyż 
jego fundamentem są nasi podopieczni, którzy 
z roku na rok tracą zainteresowanie harcerskim 
światem. Kiedyś nasz druh Namiestnik popełnił 
pewien felieton o tym, że warto w nasze działania 
włączyć trochę nowości technologicznych, aby 
tworzyć jakiś program odpowiadający potrzebom 
współczesnej młodzieży. Zgadzam się z tym, 
albowiem ile można uczyć harcerzy alfabetu 
Morse’a lub opowiadać o historii harcerstwa.  
Z pewnością większość z naszych instruktorów, 
w tym drużynowych, tworzy ambitne i ciekawe 
propozycje programowe. Skoro tak, to dlaczego 
mamy mniejsze zainteresowanie, skoro jesteśmy 
organizacją o tak wielkim potencjale liczebnym  
i z wysokimi statystykami? Ponownie pojawia się 
kwestia promocji. Skąd się to bierze?

…diagnoza

W ostatnim czasie uczestniczyłem w szkoleniu 
z zakresu promocji, organizowanym przez 
Chorągiew Stołeczną. W trakcie tego szkolenia 
przyglądaliśmy się uważnie budowie głównej 
strony ZHP i analizowaliśmy umieszczane tam 
treści. Byłem bardzo zaskoczony, gdy się okazało, 
że głównym adresatem informacji nie są rodzice 
czy potencjalni nowi członkowie organizacji, lecz 
instruktorzy oraz harcerze należący już do ZHP.  
O czym to świadczy? Może o tym, że nie potrafimy 
się chwalić na zewnątrz tym, co robimy każdego 
dnia. Umiemy chwalić się jedynie przed nami 
samymi. Potencjalnie zainteresowany laik, który 
poszukuje informacji o naszych działaniach, nie 
dowie się w szybki i prosty sposób, dlaczego warto 
do nas przystąpić. Zmieńmy to! Zacznijmy głośno 
mówić o tym, co robimy i czemu akurat z nami 
warto zawierać nowe znajomości i przeżywać 
przygody  trwające całe życie! Zajmijmy się 
promocją!
 

…Zespół Promocji i Informacji!

W tym roku komenda hufca postanowiła 
reaktywować i postawić na nowy Zespół 
Promocji i Informacji. Jest to bardzo dobry 
pomysł, wpisujący się w nową jakość, którą 
możemy obserwować od ostatniego zjazdu 
naszego hufca. Nowe ZPI stawia na współpracę 
ze wszystkimi. Będzie to medium, które z jednej 
strony ma na celu działania związane z jednolitą 
i rzetelną promocją naszych działań, w tym 
wszystkich środowisk, z drugiej strony miejsce 
spotkań, wymiany informacji i wiedzy. 

Jako zespół chcemy, aby działania naszych 
instruktorów i podopiecznych były dostrzegane 
przez rodziców, szkoły, instytucje publiczne czy 
inne środowiska harcerskie. Zespół to też kuźnia 
nowych umiejętności i doświadczeń. W planach 
zespołu jest organizowanie różnego rodzaju 
warsztatów i szkoleń. Jako najciekawsze z nich 
wskazać należy:

• warsztaty dziennikarskie
• warsztaty graficzne
• warsztaty fotograficzne
• szkolenie z tworzenia stron internetowych  

i prowadzenia social media
• sztuka autoprezentacji.

Nowe ZPI to również kontakt ze światem 
zewnętrznym, czyli informacje o tym, co się 
dzieje w ZHP. Chcemy, aby każdy z wędrowników 
i instruktorów dobrze wiedział, gdzie odbywa się 
najciekawszy rajd, kurs czy konferencja. Dlaczego? 
Bo ZHP to przede wszystkim ludzie i wzajemna 
wymiana doświadczeń i informacji! 

Zespół obecnie liczy trzy osoby, lecz w najbliższym 
czasie powiększy się o co najmniej trzy kolejne. 
I na tym nie koniec! Szukamy wędrowników  
i instruktorów, którzy razem z nami chcą tworzyć 
nowe miejsce wymiany informacji. 

Druhno i Druhu, jeśli chcesz się nauczyć czegoś 
nowego lub podzielić się swoim hobby albo 
doświadczeniem - skontaktuj się z naszym 
zespołem. By zacząć z nami współpracę, wystarczą 
jedynie dobre chęci. W zamian odwdzięczymy się 
wszystkim tym, co wiemy i potrafimy najlepiej. 

Pomóż nam stworzyć całkiem nową przestrzeń  
w naszym hufcu, dzięki której będzie głośno o nas, 
a nasze drużyny i gromady będą najliczniejsze 
w całej chorągwi dzięki kadrze szkolącej się na 
konferencjach i jeżdżącej ze swoimi jednostkami 
na najlepsze imprezy w całym ZHP!

Chętnym prosimy o przesłanie zgłoszenia na 
adres: zpi@pragapoludnie.zhp.pl

pwd. Wojciech Kowalówka HO
Szef Zespołu Promocji i Informacji

PS Kto z Was wiedział wcześniej, że istnieje w ZHP 

Harcerski Instytut Badawczy?
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Gdzie jest 
opiekun?

Kontynuuję wypowiedź z poprzedniego 
numeru Praskiego Świerszcza. Pisałam tam 
o dylematach, które utrudniają życie  
członkom KSI i bywają przyczyną starć jak 
i nieporozumień na linii komisja – osoba  
zdobywająca stopień i opiekun. Przytoczy-
łam proste dylematy, np. czy przymknąć 
oko na niedostarczenie na czas wniosku o 
otwarcie próby lub brak opinii przełożone-
go. Mam nadzieję, że takich problemów nie 
będziemy sobie stwarzać, zwłaszcza że sto-
sunkowo łatwo im zapobiec. Widać, co jest 
nie tak i co trzeba natychmiast naprawić lub 
uzupełnić. Gorzej,  gdy problemu nie da się 
tak łatwo zmierzyć.

Administratorka  wspólnoty  mieszkaniowej, 
do której należę, od czasu do czasu przysyła 
maila, który podnosi mi ciśnienie. A styl 
ma kwiecisty. Jak Państwu wiadomo, 
na terenie naszej wspólnoty wykonywanie 
hałaśliwych prac domowych może  
odbywać się wyłącznie od godziny 9.00 
do 19.00 z wyłączeniem niedziel i świąt.  
Niestety, docierają do mnie informacje… 
tu ciśnienie mi się podnosi, bo widzę, jak 
moje odkurzanie po 22.00, które zdarza się, 
gdy coś rozsypię, zostaje niemal publicznie  
napiętnowane, czytam dalej… że osoby 
remontujące mieszkania pracują również  
w niedzielę. Uff, czyli to nie o mnie i nie 
do mnie. Uspokajam się, skoro są tacy, co  
wiercą i kują ściany w dni świąteczne,  
czymże jest moje niewinne odkurzanie 
po nocach. Ale już po chwili nowy skok  
ciśnienia. Naganne jest zachowanie miesz-
kańców, którzy prowadzą głośne rozmowy  
na klatkach schodowych (tu oddech mi 
przyśpiesza), a szczególnie na klatce 
V (czuję serce w gardle – to moja klat-
ka), gdzie po spotkaniach pozostaje ślad  
w postaci  pustych butelek po alkoholu - uff! 
To przecież nie ja, czyli nie jest ze mną tak źle.  

Dlaczego o tym piszę? Bo spodziewam się 
podobnych emocji wśród czytelników tego 
tekstu. Każdy z nas jest opiekunem próby 
lub nim będzie. Opiekunowie to nasz skarb, 
ale jednocześnie niesforna część naszej 
hufcowej wspólnoty. O ileż łatwiej by się  
nam żyło, gdyby opiekunowie zawsze  
wykonywali sumiennie swoje obowiązki. 
Tymczasem tak nie jest. Zaraz rozwinę temat 
– każdy z was po własnych skokach ciśnienia  
i przyśpieszonym biciu serca będzie 
mógł poznać, co jego sumienie ma do  
powiedzenia na ten temat.

Można dyskutować, czy opiekun próby  
powinien dla podopiecznego być  
autorytetem, wodzem, niedoścignionym 
wzorem, czy raczej powiernikiem, doradcą, 
dyskretnie podtrzymującym motywację 
podopiecznego, monitorującym przebieg 
próby z dystansu. Można się też spierać,  
która z tych postaw zagwarantuje lepsze  
efekty w rozwoju osobowości jego  
podopiecznego z jednej strony i realizowa-
niu konkretnego planu działania z drugiej. 
Biec przed podopiecznym, pociągać go 
swoim przykładem, czy iść krok za nim, by 
w razie potrzeby służyć mu pomocą? 

Jednak niezależnie od realizowanego 
modelu relacji opiekun-podopieczny są 
sprawy fundamentalne, których trzeba 
dopilnować. Jeśli osoba zdobywają-
ca stopień o nich nie pomyślała, to musi  
o nie zadbać opiekun. Co to za podstawy? 
Korzystanie z obowiązującego ogólnego 
Systemu Stopni Instruktorskich, a więc  
w szczególności z aktualnego katalogu 
wymagań próby na dany stopień,  
ułożenie próby, w której wszystkie wymaga-
nia zostały wzięte pod uwagę, przełożenie 
wymagań na rzeczowe zadania, nie  
dowolne, które nam się kojarzą  
z wymaganiami, ale takie, które wnika-
ją w sedno tych wymagań, a dodatkowo 
są spójne z ideą stopnia, sprawdze-
nie, czy zostały spełnione warunki  
otwarcia próby, przygotowanie wyma-
ganych wniosków i spełnienie warunków   
formalnych.
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Zdarza się, że nasza komisja dostaje  
próbę słabej jakości. Rozmawiamy z autorem 
tej próby, wyciągamy go za uszy z bagna,  
w którym zaczyna się pogrążać. Nic się nie 
zgadza – w programie próby pełno błędów, 
zadania sformułowane w taki sposób, że nie 
wiadomo, jaką rolę w ich realizacji ma nasz 
kandydat, gdyż coś powstanie, coś będzie, 
coś się wydarzy…. Dalej, coś nasz bohater 
zrealizuje, ale nie wiadomo, jak to ocenić, bo 
nie wiemy, z jakiego pułapu będzie startował 
do egzaminu C1 z hiszpańskiego i wykonania 
siedmiu piosenek na ukulele (może sześć 
już potrafi zagrać?). Zadania niemierzalne  
– zmora prób początkujących instruktorów. 

Albo działania, których końcowy 
efekt rozpłynie się we mgle, zamiast  
zmaterializować się w ciekawej formie  
– pożytecznej dla zdobywającego  
stopień i dla jego środowiska. Więc siedzimy  
i rozmawiamy, wałkujemy zadanie po 
zadaniu. Boże, jakie to jest żmudne  
i przykre dla obu stron. I wtedy  
podnosi się i zawisa w powietrzu pytanie,  
i ciśnie się na usta, ale trudno nam je zadać, bo  
nie wypada: gdzie był opiekun?! Czy opiekun  
w ogóle widział program próby? Dlaczego 
pozwolił swemu podopiecznemu pozostawić 
widoczne gołym okiem mankamenty? 

Rola opiekuna jest bardzo ważna. Może to  
kontrowersyjne, ale uważam, że jeśli 
opiekun nie będzie wodzem i autorytetem, 
ani nie będzie towarzyszył krok w krok 
podopiecznemu, to jestem gotowa mu 
to wybaczyć. Jednak musi obowiązkowo 
zrealizować tę jedną rzecz, to prawda,  
niełatwą: pomóc młodemu człowiekowi  
w skonstruowaniu dobrej, logicznej, peł-
nej i indywidualnej próby. To jest  podstawa. 
Dobrze zaplanowana próba jest jak  
droga, po której dojdziemy do celu. Im  
lepsza, tym mniej będziemy potrzebować 
wsparcia i tym bardziej będziemy unieza-
leżnieni od chwilowych załamań i spadku 
formy. Dlatego tak ważne jest otwieranie 
próby. Bo to jest ostatni moment, żeby 
 stworzyć i zaakceptować plan działania  
przyszłego przewodnika czy podharcmistrza 
na rok  – półtora – dwa lata.

Dlatego drodzy wybitni instruktorzy i dro-
gie wybitne instruktorki, podejmujący się  
trudnej  roli opiekuna próby instruktorskiej, 
za co jesteśmy wam wdzięczni, zadajcie sobie 
ten trud i popracujcie rzetelnie z podopiecz-
nymi przed wysłaniem programu próby do 
KSI. Im lepszą próbę wspólnie przygotujecie, 
tym przyjemniejsze będzie nasze spotkanie  
i  większa  satysfakcja  waszych  podopiecz-
nych. Oni zasługują na to, żeby dowiedzieć 
się o zasadach planowania tej próby od 
was, żebyście to wy pokierowali nimi oraz  
pomogli im i popracowali z nimi w jak  
najbardziej komfortowych warunkach,  
zamiast odsyłać na nieformalne korepetycje 
do KSI.

A wracając do przykładu z moją 
administratorką, jak wam się czytało?  
Zburzyłam wam spokój czy mogliście  
odetchnąć z ulgą: uff, mnie to nie dotyczy, 
może nie jestem idealnym opiekunem, ale aż 
tak źle ze mną nie jest?

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
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Historia powstania 

plakietki-godła hufca

Po reaktywacji harcerstwa w 1956 r. hufce 
warszawskie realizowały zadania programowe 
„Bohater” i przyjmowały różne nazwy dla 
swoich środowisk. Nasz hufiec wybrał bohatera 
zbiorowego – 1 Dywizję Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki, która m.in. we wrześniu 1944 r. 
wyzwoliła prawobrzeżną Warszawę. Zaistniała 
wówczas potrzeba zamiany herbu Warszawy 
- Syrenki, którą nosiliśmy na lewym rękawie 
munduru, na plakietkę-godło hufca. 

Nawiązaliśmy też kontakt z kościuszkowcami. 
Jednym z nich był artysta malarz, podporucznik 
Marian Zieliński, który zaprojektował naszą 
plakietkę oraz wykonał matrycę do jej produkcji.  
Należy zaznaczyć tu, że w tamtych czasach 
wykonywana ona była zupełnie inną niż obecnie 
techniką graficzną. Nie było też komputerów  
i techniki cyfrowej. Wszystko więc rysowało się 
ręcznie tuszem i piórkiem. 

Marian Zieliński urodził się dnia 28.08.1913 r.  
w Wadowicach, gdzie spędził swe dzieciństwo  
i gdzie spoczywa w starym rodzinnym grobowcu, 
położonym w środku tamtejszego cmentarza. 
Młodość spędził we Lwowie. Tam ukończył studia 
w Państwowej Szkole Technicznej na wydziale 
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. 
Następnie przeniósł się do Krakowa i studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych. Uprawiał malarstwo 
sztalugowe w technice olejnej, do tego grafikę 
użytkową, wystawiennictwo oraz konserwację.  
W latach przedwojennych i po wojnie zajmował 
się konserwacją na Wawelu, m.in. krypty św. 
Leonarda i kurdybanów wawelskich. 

Wojna zastała go we Lwowie. Na wiosnę  
1940 r. wraz z żoną i dwumiesięcznym synkiem 
został wywieziony na Syberię. Tam pracował 
w tajdze przy wyrębie drzew, przebywając 
tygodniami, dzień i noc w nieludzkich 
warunkach. Na Syberii urodził mu się drugi syn. 
Kiedy do obozu dotarła wiadomość o tworzeniu 
armii polskiej w Sielcach nad Oką, bez wahania 
postanowił walczyć za ojczyznę wraz z innymi 
Polakami. Kiedy przybył do obozu, został 
mianowany na stopień chorążego i przydzielony 
do 3 Pułku Piechoty jako dowódca plutonu 
moździerzy wz.1937, kalibru 82 mm. Tę ciężką 
broń nosił bardzo często na swoich barkach. Po 
złożeniu przysięgi wojskowej przeszedł chrzest 
bojowy w bitwie pod Lenino.

Tak wspomina tamte trudne czasy:  
[…] Podeszliśmy z baterią wcześniej niż nasza 
piechota, zajęliśmy stanowiska zwolnione 
przez radzieckich moździerzystów. Potem bitwa  
i wsparcie ogniowe naszych wojsk. Potem zmiana 
stanowisk i walka pod bombami Niemców.  
Z mojego stanowiska widziałem nasze czołgi 
usiłujące przejść przez bagna Mierei i nasze 
tyraliery piechoty, uparcie wgryzające się  
w pozycje niemieckie. Wspieraliśmy je ogniem 
ile sił. Chyba zrobiliśmy to nieźle. Po bitwie 
pod Lenino zostałem odkomenderowany do 
samodzielnego batalionu narciarskiego, nadal 
jako dowódca baterii moździerzy. Następnie 
byłem w zwiadzie artylerii ciężkiej. Na wiosnę 
1944 roku przeszedłem do organizującej się 
Brygady Kawalerii. W brygadzie a później  
w dywizji kawalerii walczyłem już do końca, 
kiedy zostałem ciężko ranny w bitwie na 
Wale Pomorskim. Dlaczego byłem w artylerii, 
ponieważ jako artysta z zawodu miałem dobre 
oko i potrafiłem wyrysować szkic ogniowy, 
który jest bardzo ważny w prowadzeniu ognia. 
Czasem gdy nie było mapy, wszystko trzeba 
było robić samemu „na oko”. Szkic ogniowy 
był zawsze moją najmocniejsza stroną i wiele 
razy pozwolił na położenie bezbłędnie celnego 
ognia baterii.
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Z dywizją kościuszkowską przeszedł szlak 
bojowy od Lenino przez naszą Pragę, Warszawę, 
Bydgoszcz i Wał Pomorski. Zakończył swój udział  
w walkach o Polskę w wielkiej bitwie pod Sośnicą 
(obecnie województwo zachodniopomorskie). 
Tam właśnie, 19 lutego 1945 r. został ciężko 
ranny, trafiony przez niemieckiego snajpera. Kula 
przeszła dwa centymetry obok serca. Przeżył. 

Po zakończeniu wojny wrócił na krótko do Wadowic 
a następnie przeniósł się do Warszawy. Wrócił 
do malowania. Przeżycia wojenne przedstawił 
w pracach batalistycznych: „Bitwa pod Lenino”, 
„Zdobycie Pragi”, „Warszawa wolna”, „Śmierć Anieli 
Krzywoń”, „Ranni pod Lenino”. Znajdują się one  
w Muzeum Braterstwa Broni w Lenino, w Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie oraz w Muzeum 
w Kołobrzegu. Jednak ulubionymi tematami jego 
prac były pejzaże, kwiaty i portrety. Wystawiane 
były wielokrotnie na wystawach indywidualnych, 
jak i zbiorowych w kraju i za granicą.

Marian Zieliński (na zdjęciu w wagonie 
pierwszy z prawej strony) był moim wujem  
i w cyklu programowym „Bohater” bardzo nam 
pomógł. Był też wykonawcą scenografii w Sali 
Kongresowej na galowej imprezie, podczas której 
naszemu hufcowi nadano obecne imię. Miało to 
miejsce 17 stycznia 1967 r. 

Marian Zieliński zmarł w Wadowicach w 1997 r.

hm. Róża Karwecka
przewodnicząca IKP „Romanosy”

Świat okiem 
kamienia

Jacy wyjdziemy z tego lasu?

Moje kroki z każdą mijającą sekundą stawały się 
coraz wolniejsze, a ja zamiast utrzymać dobre tempo  
marszu i skupiać się na moim oddechu, obserwowałem 
las wokół mnie.
  
W końcu załamałem się i przystanąłem chłonąc klimat 
rezerwatu Olszynki Grochowskiej, nasuwającego mi 
myśli o obozie, którego pewnie nie będzie. Słońce 
prześwitywało między gałęziami drzew, te poruszane 
wiatrem szumiały przyjemnie dla ucha, po niebie 
przetaczały się białe obłoki, a ptaki przekrzykiwały 
się w uroczym śpiewie. Zatrzymałem się i usiadłem 
pod drzewem chłonąc ten moment. Na gałęzi drzewa 
stojącego blisko mnie usiadła sójka i zaczęła świergotać – 
pierwszy raz widziałem tego ptaka w trakcie jego trelów. 
Wtem inny przedstawiciel ptasiego gatunku wleciał 
na gałąź i uderzył w pierwszego gospodarza, który po 
chwili szamotaniny odleciał. Nowy gość siedział tam, ale 
dziwienie się kręcił. 

Przyjrzałem się mu i po chwili obserwacji stwierdziłem, 
iż jest to myszołów, przynajmniej tak wyglądał od tyłu. 
Tenże szamotał się coraz bardziej, czyżby spożywał 
upolowaną przez siebie zdobycz? Nagle coś upadło, 
ale nie z przedniej części myszołowa, tylko z tej 
drugiej.  Aha, czyli nie jadł – pomyślałem, ruszając dalej  
i kontemplując piękno przyrody.

Chcąc, nie chcąc, trudno mi napisać o czymś innym. 
Będzie o naszej sytuacji pandemicznej, no bo o czym 
innym? Świat naokoło jest bardzo niepewny, więc po co 
spekulować, gdy można pomyśleć o nas? 

W ostatnim numerze napisałem, że czas pandemii jest 
naszą pustynią, dziś bardziej optymistycznie pragnę 
napisać, że jest lasem, do którego wbiegliśmy. Może tak jak 
ja wbiegliście tu zamyśleni i ze słuchawkami na uszach. 
Mam nadzieję, że tak jak ja zdjęliście je wśród spokoju 
otaczającej was przyrody, zatrzymaliście się na chwilę  
i się nią cieszyliście. Że jak ja znaleźliście czas dla siebie 
i poszerzanie swoich horyzontów, pasji, zainteresowań. 
I mam nadzieję, że tak jak ja jesteście pełni nadziei, że 
ten stan utrzyma się, gdy świat wróci do normalności.  
A może to my zostaniemy normalni, kiedy on znów ruszy 
biegiem naprzód? 

To jak, jacy wyjdziemy z tego lasu?

Wasz namiestnik
Stanisław Matysiak
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Tipi – najnowsza
ewidencja

Do trzech razy sztuka

1 czerwca System Ewidencji Harcerskiej, który od 
dłuższego czasu podnosi nam ciśnienie, zastąpi Tipi. 
Tipi to system stworzony przez firmę, współpracującą 
ze światowym biurem skautowym, Samo Tipi jest już 
dziś wykorzystywane przez wielu słowackich skautów, 
więc jest sprawdzonym systemem z profesjonalnym 
wsparciem technicznym, a zatem tym razem może 
będzie działać.

Tipi zastępuje nie tylko ewidencję, ale też moje.
zhp (jeśli ktoś nie pamięta, to wirtualna książeczka 
harcerska, z której nikt nie korzystał) i eDeklaracje oraz 
kajety, gdzie notujecie, kto zapłacił składki. Największą 
nowością systemu jest to, że nie tylko administratorzy 
mają do niej dostęp, ale też członkowie ZHP i ich 
rodzice. Oczywiście jeżeli wyślecie istniejącemu lub  
tworzonemu członkowi drużyny zaproszenie na 
jego (od 16 roku życia) lub jednego z rodziców adres 
elektroniczny. Ponieważ nie chodzi o administrację 
systemem, ich adres nie musi być w domenie zhp.net.
pl. Rodzic lub wędrownik po dokonaniu rejestracji może 
zmieniać adres zamieszkania, dane kontaktowe oraz 
zaznaczyć zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(dlatego granicą jest 16 lat, bo to jest minimalny wiek 
do podpisania deklaracji RODO, pomimo ograniczonej 
zdolności prawnej od lat 13). 

Oprócz tego można podejrzeć inne dane dziecka  
- stopień harcerski, sprawności, odznaczenia, nagrody, 
kursy. Rodzic czy harcerz nie mają dostępu do danych 
innych osób. Administratorzy ewidencji docelowo będą 
logować się swoim harcerskim kontem pocztowym tak 
jak do różnych usług kontem Facebooka lub Google. 
Jako że strona jest responsywna, można korzystać  
z systemu również na telefonie. Sporym ułatwieniem 
jest możliwość edycji wielu osób na raz: skreślenia ich, 
dodania stopnia, sprawności nagród itp. Po raz kolejny 
mamy zmianę filozofii dotyczącej przenoszenie ludzi.  
W pierwszym systemie nowi drużynowi ściągali 
członków z innych drużyn. W drugim starzy drużynowi 
wypychali swoich członków do innych drużyn. 

W Tipi natomiast przenoszeniem oraz nadawaniem 
przynależności zajmuje się tylko osoba, która jest 
ponad obiema jednostkami, czyli w naszym przypadku 
szczepu administrator szczepowy (w tym systemie ma 
większe uprawnienia niż w poprzednim), a między 
szczepami, samodzielnymi drużynami i w przypadku 
nadania dodatkowej przynależności drużynowemu 
(instruktorowi) administrator hufca. Przy dodawaniu 
lub zmienianiu danych ważne jest podanie rozkazu 
i nie będzie już tak, że gdy ktoś przyszedł, odszedł, 
poszedł dalej to wpisujecie b.d. i już, bo każdy rozkaz 
powinien mieć swoją unikalną nazwę i wszelkie takie 
zmiany powinny być sumiennie odnotowane. (I jest na 
to miejsce. We wzorze rozkazu drużynowego jest punkt 
5 – sprawy członkowskie).

Nie znaczy to, że musicie ustawiać harcerzy  
w dwuszeregu czy zuchy w srulku, żeby im przeczytać, że 
ktoś sobie poszedł. Takie rozkazy, gdzie zbiorczo ogłosicie 
zmiany osobowe, mogą być po prostu opublikowane 
i jeżeli będziecie wysyłać je do mnie lub biura hufca, 
to stworzymy dla nich miejsce na sharepoincie 
hufcowym, bo też dodając rozkaz do systemu oprócz 
numeru, daty i danych wydającego możecie dodać 
link do tego rozkazu. Nie jest to obowiązkowe, ale 
dostęp do ewidencji będzie miała komisja rewizyjna  
i może będzie chciała sprawdzić, jak prowadzicie 
dokumentację drużyny. 

Kolejną bardzo ważną zmianą Tipi jest rejestr składek. 
Jak argumentuje zespół do spraw tego systemu, chodzi  
o zminimalizowanie liczby baz danych, w których 
przechowywane są zdublowane dane tych samych 
osób. Informację, że konkretna osoba lub liczba osób ma 
opłacone składki, potrzebne są organizatorom imprez 
harcerskich, komisji stopni instruktorskich czy osobom 
analizującym informacje statystyczne,. Jako drużynowi 
odnotowujecie, że wasze zuchy, harcerze (muszą mieć 
wpisany adres zamieszkania, by to zrobić) zapłacili 
(lub są zwolnieni w przypadku NS) za dany kwartał,  
a skarbnik, administrator hufcowy (pomimo zarządzania 
przez szczepy mikrokontami) zatwierdza to zgłoszenie. 

Przygotowanie do zmian

12 maja odbyło się szkolenie, na którym było tylko 10 
osób, z czego cztery z 211. W przypadku środowisk, 
które swoich reprezentantów miały, mam nadzieję, że 
przekażą oni między drużynowych wiedzę o Tipi. Jeżeli 
chodzi o pozostałych, wysłałem wszystkim, których 
komendanci szczepów zgłosili, nagranie ze szkolenia, 
link do instrukcji oraz dałem im właściwy dostęp. 
Jeżeli potrzebujecie, by to wam jeszcze raz pokazać, 
skontaktujcie się ze mną. 

Gdy 1 czerwca Tipi zostanie uruchomione ponownie, 
zmiany, jakie będą wprowadzane, będą musiały 
odpowiadać faktom. Od tego dnia do 31 sierpnia 
będzie czas na sprawdzanie błędów w ewidencji. 
Ja jako administrator hufca będę mógł usuwać 
zdublowane wpisy czy ściągać wam dzieci przez 
przypadek zapisane w różnych częściach Polski. 
Zapraszam was do rychłego zapoznania się z systemem  
i życzę bezproblemowej pracy. 

pwd. Bogdan Ciechomski 
hufcowy administrator Tipi 

Przydatne linki:

https://tipi.zhp.pl - strona systemu Tipi
https://pomoc.zhp.pl/display/NE - instrukcja obsługi systemu
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Wycieczki 
„Romanosów” 

(odc. 1)
Utrwalona już dziś na stałe nasza tradycja 
wycieczkowania członków Instruktorskiego Kręgu 
Pokoleń „Romanosy” była pomysłem hm. Stefana 
Romanowskiego, który od początku powstania 
naszego kręgu był jego jedynym przewodniczącym  
a później komendantem aż do dnia swojej śmierci  
w 2018 r. 

Jak wiecie zapewne, Ośrodek Kolonijny „Słoneczna 
Republika” w Ocyplu był jego własnym harcerskim 
dzieckiem, autentycznym dziełem i prawdziwym 
oczkiem w głowie. Zależało druhowi Stefanowi, by 
działalność kręgu związać z coroczną obecnością 
starej wiary instruktorskiej w ośrodku, a tym 
samym działać na jego rzecz. Propagandowo  
i także rzeczowo.

Po transformacji w ZHP z upływem kolejnych 
lat funkcjonowanie Ocypla jako centralnej bazy 
sprzętowej, centralnego ośrodka obozowego  
i centrum dowodzenia całą Akcją Letnią hufca 
moim zdaniem malało na znaczeniu. Szczepy  
i drużyny samodzielne, wyrwane spod rygorów 
bardzo konsekwentnej polityki prowadzonej  
w tym zakresie przez druha Stefana i przeze mnie, 
jako jego późniejszego wybranego następcy, 
rozpoczęły szukanie nowych terenów obozowych  
i w tych nowych miejscach lokowały swoje obozy 
letnie. Część z nich słabła i w ogóle zaprzestała 
organizacji samodzielnie obozów harcerskich.

Potem na pewien czas władzę w hufcu 
przejęli instruktorzy, którzy nie byli aż w takim 
stopniu zainteresowani Ocyplem jako centrum 
obozownictwa, zresztą też wkrótce ostatecznie 
przeszli oni wraz ze swoimi szczepami i drużynami 
do nowo utworzonej organizacji – ZHP r. zał. 1918, 
a później Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Na szczęście bez Ocypla i zgromadzonego w nim 
sprzętu obozowego.

Kolejni już komendanci hufca: hm. Waldemar 
Kowalczyk, hm. Krzysztof Bąbel, hm. Piotr 
Olejniczak, a później phm. Krystyna Mamak 
zaczęli ponownie przywracać znaczenie Ocypla 
dla naszego środowiska. Organizowali w nim 
kolonie zuchowe. Obozy harcerskie też wróciły  
w okolicę i do samego ośrodka, a kadra przyjeżdżała 
na „startówki instruktorskie”. I tak jest na szczęście 
do dziś. 

Przez kolejne lata my, „Romanosy” jeździliśmy 
do Ocypla we wrześniu porządkować po HAL 
teren ośrodka i konserwować sprzęt obozowy. 
Ale i także zwiedzać okolice. Były wyprawy na 
grzyby do starych miejsc obozowych Bagienka 
i na Półwysep Ocypel, wyjazdy autokarem do 
Mermetu, do Trzebiechowa i nad Słone, trochę 
dalej aż do Starogardu Gdańskiego, Tczewa, 
Pelplina i także innych pobliskich miejscowości. 
Wieczorem przy ognisku czy kominku harcerskim 
wspominaliśmy w długich nocnych opowieściach 
minione czasy, to, co wtedy wspólnie przeżyliśmy, 
to, co składa się na historię naszego hufca. Wróciły 
stare wspomnienia prowadzonych przez nas 
przed kilkudziesięciu laty obozów i zgrupowań, 
wróciła atmosfera tamtych dni. Budowaliśmy tym 
sposobem atmosferę także i naszego kręgu. 

Z czasem, po wyczerpaniu pomysłów, gdzie 
jeszcze pojechać kręgiem i co zwiedzić, zrodziła 
się kolejna myśl: a może gdzieś dalej w Polskę? 
Może dalej w „las”? W końcu, przez te wszystkie 
długie lata czynnej działalności instruktorskiej, 
prowadzenia obozów letnich, mieliśmy poza 
zimowiskami mało okazji, by poznać Polskę inną 
niż tę widzianą podczas działań w harcerstwie. 
Najzwyczajniej mieliśmy wtedy mniej czasu,  
a w Warszawie czekała na nas po powrocie  
z tamtych wakacji inauguracja nowego roku  
harcerskiego i w dosyć oczywisty sposób nowe 
zadania z nim związane. I wtedy okazało się, 
że „złapaliśmy” bakcyla na podróżowanie i 
zwiedzanie nowych miejsc. Jako wybrany 
zastępca przewodniczącego kręgu otrzymałem 
jedno zadanie zorganizowania i przeprowadzenia 
pierwszej, w tym nowym już cyklu, wycieczki. 
Gdzie, miałem wymyślić sam…

Poprosiłem o pomoc hm. Magdalenę Wasilewską 
i tak się zaczęła nasza współpraca a moja nowa 
rola, którą pełnię w kręgu do dziś. O tym napiszę 
do kolejnych wydań „Praskiego Świerszcza”.

Postaram się tutaj opisać niektóre wycieczki,  
w miarę możliwości okrasić je wspomnieniami 
jej uczestników i zdjęciami, których przez te lata 
zrobiliśmy tysiące.

cdn...

hm. Andrzej Sadłowski
IKP „Romanosy”

komendant hufca w latach 1983-1988
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As wywiadowca

Po prostu prawo

Od kilku lat w mediach pojawia się temat 
LGBT i tego, w jaki sposób ZHP powinno na 
ten temat się wypowiadać. Czym jest ruch  
LGBT i jaki jest jego cel oraz w jaki sposób 
nasza harcerska organizacja powinna się wobec  
niego odnosić? 
 

Za początek LGBT uznaje się rok 1969. 
Wówczas w Nowym Jorku doszło do serii 
zamieszek, które spowodowane były likwidacją 
przez policję barów popularnych wśród 
mniejszości homoseksualnej. To właśnie ona  
stworzyła pierwszy ruch społeczny osób 
nieheteroseksualnych o nazwie Gay Liberation 
Front (GLF). Niedługo potem GLF przerodziło 
się w nieco szerszą organizację LGB (Lesbians, 
Gays, Bisexual), by po pewnym czasie stać 
się LGBT (t od transsexual). Za główny cel 
organizacja ta postawiła sobie przedstawianie 
osób o orientacji innej niż heteroseksualna jako 
zwykłych ludzi, którzy chcą być tolerowanymi. 
Wraz z rozwojem ruchu powstał popularny dziś 
skrótowiec LGBTQIAP2+. Jego kolejne litery 
określają daną orientację seksualną, jednak 
najbardziej znanym akronimem, określającym 
szeroko rozumiany ruch wspierający osoby 
nieheteroseksualne, pozostaje LGBT i tego 
skrótowca będę używał. W Polsce ruch LGBT 
popularność zdobył niedawno, bo de facto po 
roku 2000. Wraz z rosnącym znaczeniem tej 
grupy oraz wzmagającą się debatą publiczną 
w mediach zaczęły pojawiać się pytania „A co 
na to wszystko ZHP”?

Ostatnio nie jest brak petycji i apeli: „stop 
homopropagandzie w ZHP”. Nie będę tutaj  
o nich pisał, bowiem na ten temat powstało 
już wystarczająco dużo artykułów. natomiast 
za najważniejsze w całej sytuacji uważam to,  
czego uczy nas Prawo Harcerskie. Czwarty 
jego punkt jest jasny – „Harcerz  w  każdym 
widzi bliźniego, a za brata uważa każdego 
innego harcerza”. Jeśli więc rodzice naszych 
harcerzy spytają o kwestię szeroko rozumianej 
tolerancji, to właśnie czwarty punkt Prawa 
Harcerskiego byłby dla nich odpowiedzią. 
Równocześnie nie możemy od takich pytań 
uciekać, w końcu nie mamy się czego bać  
– mamy rzeczową odpowiedź, harcerstwo jest 
dostępne dla każdego, niezależnie od wyznania 
czy orientacji seksualnej. Oczywiście nie 
tylko rodzice, ale i dyrektorzy szkół lub innych 
placówek, w których działamy, mogą mieć 
wątpliwości, pytania, czy wręcz zastrzeżenia, 
jednak oparcia zawsze powinniśmy szukać  
w Prawie Harcerskim. Zresztą przecież w naszych 
kadrowych dyskusjach trochę brakuje rozmowy  
o Prawie Harcerskim „w praktyce”. Uważam 
również, że ZHP swoje stanowisko w debacie na 
temat mniejszości seksualnych powinno oprzeć 
właśnie na naszym dekalogu. 

Jednym z najważniejszych zadań ZHP jest 
wychowywanie młodzieży na świadomych 
obywateli. O takich problemach tolerancji, 
na przykładzie grupy LGBT, rozmawialiśmy 
podczas jednej zbiórki online 56 Warszawskiej  
Drużyny Wędrowniczej „Nieprzemakalni”, 
prowadzonej stale przez phm. Annę Rudzińską 
z Hufca Warszawa-Żoliborz. Zachęcam was do 
organizowania takich dyskusji w gronie kadry 
szczepów czy w drużynach wędrowniczych. W 
naszych drużynach starszoharcerskich również 
powinniśmy rozmawiać na temat tolerancji, 
gdzie problem LGBT może służyć jako jeden  
z przykładów. Dobra dyskusja poszerza 
horyzonty i na pewno jest potrzebna na początku 
okresu dojrzewania. Każdy z nas czasem musi 
się wygadać, a nie da się ukryć, że młodzież  
w wieku 13-16 często szuka okazji do trudnych 
rozmów. I dobrze, bo kształtują one charakter 
nas, „młodych gniewnych”.

HO Franciszek Pokora
przyboczny 295 WDH „Sulima”
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Modelarstwo 
kartonowe

Dziś opiszę pokrótce, na czym polega 
modelarstwo kartonowe. A więc do rzeczy. 

Modelarstwo kartonowe to jest taki rodzaj 
modelarstwa, gdzie jako głównego budulca 
używa się kartonu, brystolu i innych rodzajów 
papieru. Jest to też najpopularniejszy rodzaj 
modelarstwa redukcyjnego, ponieważ modele 
są tanie i łatwo dostępne w sprzedaży. Nie 
bez znaczenia jest również ich różnorodność. 
Często można spotkać modele drukowane 
na kartonach o standardowych formatach  
A4 lub A3. Są one bardzo często wzbogacane 
innymi materiałami, jak np. sznurkiem, drewnem, 
drutem stalowym i miedzianym czy tworzywem 
sztucznym. Stosując takie dodatkowe materiały 
można poprawić znacząco estetykę wykonanego 
modelu. Modelarze wykonując modele, korzystają 
z rysunków i planów. 

Do łączenia poszczególnych elementów stosuje 
się najczęściej kleje do papieru oraz drewna 
typu wikol i butapren. Czasami niezbędne są 
również kleje cyjanoakrylowe. Narzędzia, które 
są potrzebne do wykonania modeli, to ostry nóż, 
nożyczki, linijka, pinceta oraz skalpel modelarski. 

Najstarszym  jak i jednym z najlepszych polskich 
wydawnictw o tematyce modeli kartonowych jest 
„Mały Modelarz”. Inne podobne wydawnictwa 
to na przykład JSC (JD), „Modelik”, „Arsenał”, 
„Military Model”, GPM, WAK, „Wektor”. W wyżej 
wymienionych wydawnictwach można spotkać 
różne modele samolotów, pojazdów kołowych, 
różnego rodzaju wozów bojowych na czele  
z czołgami, a także okrętów oraz modele budowli.

Modele kartonowe w zależności od rodzaju 
modelu buduje się najczęściej (choć nie zawsze) 
w odpowiedniej skali. I tak:

• modele samolotów i śmigłowców 
 – w skali 1:33
• modele pojazdów wojskowych i cywilnych – 

w skali 1:25
• modele okrętów i statkówv w skalach 

 – 1:100 i 1:200
• modele kolejnictwa (pociągi i budynki)  

w skali – 1:87 (tzw. HO).

Uwieńczeniem prac modelarskich są zawody 
i konkursy modeli kartonowych (i nie tylko) 
licznie organizowane na terenie Polski, jak i za 
granicami państwa. Podczas takich zawodów 
i konkursów modelarze nagradzani są za 
swoje prace dyplomami, pucharami i innymi 
nagrodami, w tym pieniężnymi.

To tyle na temat modelarstwa kartonowego.  
Za miesiąc przedstawię tutaj modelarstwo 
plastikowe.

Wszystkich chętnych zapraszam oczywiście 
do naszej modelarni.

pwd. Jacek Włodarski
szef wyszkolenia specjalnościowego HOTiM

Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ

PS Przypominamy, 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. 
Telefon kontaktowy 503 724 901.
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Władysław Broniewski (1897-1962)

Urodził się 17 grudnia 1897 roku  
w Płocku. Poeta, przedstawiciel liryki 
rewolucyjnej, tłumacz, żołnierz Legionów 
Józefa Piłsudskiego, uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej. Za zasługi wojenne 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu 
Wojskowego Virtuti Militari i czterokrotnie 
Krzyżem Walecznych. Uważał się też 
za socjalistę. Jego poezja była silnie 
związana z własną biografią i przeżyciami, 
miała wyraźne akcenty rewolucyjne  
i  patriotyczne. W czasie II  wojny  światowej 
żołnierz armii gen. Andersa. Po wojnie 
najwybitniejszy poeta promujący ustrój 
socjalistyczny w Polsce. Zmarł 10 lutego 
1962 r. w Warszawie.

Monte Cassino

Nasze granice naszli znienacka,
słupy graniczne zewsząd zrąbali...
Idzie Kresowa, idzie Karpacka
w dymie eksplozji, w huku batalii.
Nasze granice?... - trzeba ich szukać
w rytmie kaemów, w chrzęście pancerzy.
My już to wiemy, stara nauka
polskich tułaczy, polskich żołnierzy.

Idzie Karpacka, idzie Kresowa,
walą armaty, trzeszczą spandau-y.
Tu nam nie ujdzie, tu się nie schowa
wróg uzbrojony w broń doskonałą.
Idzie Kresowa, idzie Karpacka,
każda bojowo chrzęszcząc maszyną.
My was znajdziemy, choć po omacku,
w Monte Cassino! W Monte Cassino!
Padnie nas wielu w pięknej Italii,
żywi umarłych grzebmy i liczmy,
potem pójdziemy dalej i dalej
stawiać, przestawiać słupy graniczne.
Nasze granice? – „Póki żyjemy”,
wszędzie, gdzie nasi walczą i giną.
Gniewnie idziemy, krwawo idziemy,
nasze granice w Monte Cassino.

Jan Lechoń (1899-1965)

Urodził się 13 marca 1899 r. w Warszawie 
jako Leszek Józef Serafinowicz herbu 
Pobóg w rodzinie o korzeniach tatarskich. 
Poeta, prozaik, krytyk literacki i teatralny, 
współtwórca grupy poetyckiej Skamander.
Absolwent gimnazjum Konopczyńskiego, 
dziś mieszczącego się na Saskiej Kępie 
Liceum im. Adama Mickiewicza. W okresie 
20-lecia wydał kilka tomików poezji. 
Przez długie lata miał kłopoty z własną 
psychiką. Po II wojnie mieszkał w Stanach 
Zjednoczonych. Współpracował z radiem, 
redagował wiele periodyków polonijnych. 
Zmarł śmiercią samobójczą 8 czerwca 
1956 r. w Nowym Jorku.

Marsz 2 Korpusu

Przez te same doliny, tymże Tybru brzegiem
Znów idą jak przed laty ściśniętym szeregiem,
I płynie ta, co tutaj kiedyś się zrodziła,
„Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła”.
Jakąż drogę odbyłaś, aby raźnym chórem
Znów dźwięki Twe zabrzmiały pod włoskim 
lazurem,

By mógł Cię żołnierz tułacz na nowo zanucić,
Przez ileż przeszłaś granic, ażeby tu wrócić?
Od śniegów szłaś Sybiru do pomarańcz gaju
I teraz z żołnierzami powracasz do Kraju,
I żadna siła złego ni przemoc olbrzyma,
Stająca Ci na drodze - dojść Cię nie powstrzyma.
Nowe kości się kładą na tych, co już leżą,
Przesiąknięta krwią ziemia krwią nasiąka świeżą, 

Ktoś upadł i do Kraju wyciąga swą rękę,
Lecz inni idą dalej, śpiewając piosenkę.
I kiedy trakt Cezara pod ich krokiem dudni,
Słyszą dzwonek na nieszpór i żuraw u studni
I niosą dniem i nocą sztandary niezdarte,
I przejdą, przejdą Tyber i Wisłę, i Wartę.

Marian Hemar (1901-1972)

Urodził się 6 kwietnia 1901 r. we Lwowie, 
jako Jan Marian Hescheles. Poeta, satyryk, 
komediopisarz, dramaturg, tłumacz 
poezji, autor tekstów piosenek. Kuzyn 
Stanisława Lema. Marian Hemar był 
autorem ponad dwóch tysięcy piosenek, 
m.in. takich szlagierów jak „Kiedy znów 
zakwitną białe bzy”, „Czy pani Marta jest 
grzechu warta”, „Ten wąsik”. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego też 
między innymi pracował w kilku 
najlepszych warszawskich kabaretach 
literackich. Po II wojnie światowej 
mieszkał w Anglii. Nadal był aktywny jako 
literat. Zmarł 11 lutego 1972 r. w Dorking.

Monte Cassino 1969
dla generała Władysława Andersa

Kogo pytać, jeśli nie tych trumien,
Gdzie rzędami pokładli się śpiąc?
Za nich nikt odpowiedzieć nie umie,
Ani wiersz, ani wódz, ani ksiądz.

Oni jedni wiedzą, co to znaczy.
Oni jedni mają prawo rzec,
Że nie można było inaczej
Tylko trupem na tym szczycie lec.

Na tej górze, na tej skale,
skąd Syzyfowy głaz znów się w dół toczy.
Ale ci, co tu wstaną na Sąd,
Będą mogli Bogu spojrzeć w oczy.

W kirach, w chmurach armatniego dymu,
On tę drogę Sam wyznaczył im:
Zawsze wiodła przez Polskę do Rzymu.
Zawsze wiedzie do Polski przez Rzym.

Kącik poezji
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Feliks Stanisław Konarski (1907-1991)

Urodził się 9 stycznia 1907 r. w Kijowie, 
ps. Ref-Ren. Poeta i pisarz oraz aktor 
i pieśniarz. Autor słów do słynnej 
pieśni polskiego kompozytora Alfreda 
Schütza „Czerwone maki na Monte 
Cassino”. Od 1941 r. był żołnierzem 
Armii Polskiej gen. Andersa. Do końca 
życia był aktywny twórczo, odwiedzał 
skupiska polonijne w wielu państwach. 
Po drugiej wojnie pozostał w Londynie, 
gdzie między innymi współpracował 
z Marianem Hemarem. W roku 1965  
przeniósł się do Chicago i tam zmarł 
12 września 1991 r.

Czerwone maki na Monte Cassino

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur!
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur!
I poszli szaleni, zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli, jak zwykle uparci,
Jak zawsze - za honor się bić.

Ref.
Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą,
Pozostaną ślady dawnych dni
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Runęli przez ogień straceńcy,
Niejeden z nich dostał i padł,
Jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Rokitny sprzed lat.
Runęli impetem szalonym
I doszli, i udał się szturm,
I sztandar swój biało-czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur.

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
Tu Polak z honorem brał ślub!
Idź naprzód - im dalej, im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
Bo wolność krzyżami się mierzy,
Historia ten jeden ma błąd.

Danuta Zasada

Urodzona w Sosnowcu, wychowana na 
Śląsku, ps. Nuta Niepokorna. Wyemigrowała 
do Szwecji. Jest autorką kilkudziesięciu 
piosenek do spektakli Teatru Polskiego Dzieci 
i Młodzieży w Sztokholmie. Prezentowała 
swoje utwory, akompaniując sobie samej 
na gitarze na wydarzeniach polonijnych  
w Malmö, Göteborgu, Sztokholmie, Wilnie, 
Brukseli i Rzymie oraz na spotkaniach 
literackich w Warszawie. Należy do 
Związku Polskich Autorów i Kompozytorów 
oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich  
w Warszawie. Jest też założycielką oraz 
prezesem Inkubatora Talentów Polonii 
w Szwecji oraz także imprez polonijnych 
promujących artystów i kulturę polską  
w Göteborgu.

Monte Cassino

Wzgórze klasztorne z widokiem na miasto
Wciąż nie pozwala spokojnie zasnąć
Tym co w okopach wtedy przyszło być
Puste menażki i łyk deszczówki
Zimno i głód trudno przed tym się ukryć
Śmierć zbiera żniwo Gniew strach i krzyk

A przecież Klasztor miał być azylem
Wielu cywilów przykrytych pyłem
Skarby z Klasztoru zdążył wywieźć wróg
Klasztornych ruin miejsca zdradzieckie
Wiatrem historii owiana przestrzeń
Jakże wiatr inny wtedy niż ten tu

Ref. Monte Cassino
Zobacz dziewczyno
Zobacz chłopaku
Czerwone jest od maków
Monte Cassino
Lata przeminą
Na zawsze będzie
W szkatułach polskich serc

Cztery tysiące czterysta grobów
Ciał danych ziemi - dusz danych Bogu
Synowie Polski leżą w nich do dziś
Kwiaty wyrosły na krwawych śladach
Lato z nich barwny dywan układa
Wzgórze od łez i rosy w słońcu lśni

Monte Cassino – piekła przedsionek
Wróg zajął ścieżki szanse znikome
Zbyt wiele ofiar przyjął już ten stok
A jednak Anders podjął decyzje
Z wami Polacy – w bój za Ojczyznę!
Flaga na szczyt! - Stąd niebo już o krok

Kazimierz Wierzyński (1894-1969)

Urodził się 27 sierpnia 1894 roku  
w Drohobyczu. Poeta, prozaik, eseista, 
dziennikarz. Jeden z członków grupy 
poetyckiej Skamander. Zdobywca złotego 
medalu w konkursie literackim IX Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie  
w 1928 r. za tomik wierszy „Laur olimpijski”. 
W dwudziestoleciu międzywojennym 
między innymi był redaktorem „Przeglądu 
Sportowego”. Został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
W 1943 r. był założycielem i głównym 
członkiem komitetu redakcyjnego 
„Tygodnika Polskiego” w Nowym Jorku.  
Po II wojnie światowej pozostał na 
emigracji. Zmarł 13 lutego 1969 roku  
w Londynie.

Litania na Monte Cassino (fragmenty)

Pocoście przyszli
Naruszać ich sen,
Nad którym klęczy
I twarz w dłoni chowa
Dolorosa Mogilna,
Aniołowie ciągnący
Żałobny tren,
Opowieść bolesną
Od Lwowa
I Wilna?
- Krzywda nasza
Jest taka, jak ich,
Co się kładli na skały
Pod ogień i ołów:
Wygnaliśmy z domu,
Gdzie czarny wicher
Przewrócił świece
I podarł mszały
Zabitych deskami

Kościołów.
Umilkli. I pochylili się.
Uklękli. I zamyślili się
Pielgrzymujący aniołowie.
I pochyliły się nisko
Skrzydła ich srebrne,
Ręce złocone,
Oczy doniebne
I modlą się razem
Pod Twoją obronę […]
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Rocznica bitwy pod Monte Cassino
18 maja 1944 r. oddziały 2. Korpusu Polskiego zdobyły wzgórze Monte 
Cassino. Tego dnia w samo południe na ruinach klasztoru na Monte 
Cassino zatknięta została biało-czerwona flaga, a plutonowy Emil Czech 
odegrał „Hejnał Mariacki”, symbolicznie oznajmiając światu odebranie 
przez polskich żołnierzy klasztoru z rąk Niemców.

Bitwa o Monte Cassino zwana także bitwą o Rzym, uznawana jest za 
jedną z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. Była najcięższą 
i najkrwawszą z walk zachodnich aliantów toczonych z niemieckim 
Wehrmachtem. W czasie walk zginęło 923 Polaków, 2931 zostało rannych, 
a 345 uznano za zaginionych.

Po wojnie na zboczach Monte Cassino powstał polski cmentarz wojskowy, który jest jednym z najważniejszych 
miejsc polskiej pamięci narodowej. Na cmentarzu spoczął też gen. Władysław Anders, który zmarł w Londynie 
w 1970 r. Na murze wokół cmentarza umieszczono sentencję: „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli 
wierni w jej służbie”. 

Co roku odbywają się tutaj uroczystości z okazji odniesionego zwycięstwa. Od wielu już lat w  oficjalnych 
uroczystościach państwowych biorą udział również polscy harcerze. W tym roku obchodziliśmy 76 rocznicę 
bitwy. Z powodu panującej światowej pandemii koronawirusa tegoroczne obchody były skromne, jedynie  
w gronie około 20 osób, wśród których byli m.in.: burmistrz Cassino Enzo Salera, opat klasztoru benedyktynów 
na wzgórzu Donato Ogliari, stały przedstawiciel RP przy ONZ Artur Pollok oraz córka generała Andersa 
– Anna Maria Anders. Mszę na cmentarzu na Monte Cassino odprawił ksiądz Jacek Staniek z polskiego 
kościoła w Rzymie. Po mszy odbyła się ceremonia złożenia wieńców.
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