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Słowo naczelnego
„A jednak się kręci”
Powyższe słowa według legendy wypowiedział szeptem Galileusz w roku 1633, gdy stanął przed sądem
inkwizycji rzymskiej. W ten sposób wyraził przekonanie, że to Ziemia krąży wokół Słońca, chociaż wcześniej
musiał publicznie wyrzec się swoich poglądów.
Nawiązując do mojego wstępniaka z poprzedniego numeru, ja również odwołuję moje słowa dotyczące
zaplanowanych wyjazdów wakacyjnych. Decyzja, że akcji letniej tego roku nie będzie, przeszła do historii.
I bardzo dobrze, chociaż przyznam się (a raczej nie należę do ludzi małej wiary), nie wierzyłem w taki obrót
sprawy. Na szczęście stało się inaczej.
Oczywiście, obozy odbędą się z zachowaniem szczególnych przepisów i wytycznych dotyczących ochrony
zdrowia. Na obozach będzie panował zaostrzony reżim, jak np. stosowanie masek, przyłbic, rękawiczek
czy płynów dezynfekujących. Częste mycie rąk, kontrolne pomiary temperatury ciała, przestrzeganie
odpowiednich dystansów pomiędzy uczestnikami będą zapewne nieodłącznymi atrybutami tegorocznych
obozów. Najważniejsze jednak, że w takiej czy innej formie HAL 2020 się odbędzie.
I na koniec, jako że wakacje tuż, tuż, chciałbym wszystkim, którzy na nie wyjadą, życzyć udanego pobytu,
wielu miłych i niezapomnianych przeżyć obozowych oraz oczywiście szczęśliwego i zdrowego powrotu.

hm. Jacek Czajka
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Temat miesiąca
Harcmistrzyni Maria
Sychowicz - wspomnienie
Druhnę Marię Sychowicz poznałem bliżej na
początku lat 80. ubiegłego stulecia, gdy jako
pełnomocnik komendanta hufca ds. Akcji Letniej
i Zimowej nadzorowałem organizację harcerskiego
wypoczynku w naszym hufcu.
Była już w tamtym okresie komendantką Szczepu
82 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. mjr. Henryka Sucharskiego, wiekiem oraz
stażem harcerskim i instruktorskim przewyższającą
mnie młokosa o prawie dwa pokolenia. Osobą
z ogromnym dorobkiem pedagogicznym i jeszcze
większym autorytetem łączącym się z jej bojową,
wojenną działalnością partyzancką w Armii Krajowej.
Ja natomiast – wprawdzie po prawie dziesięcioletniej
służbie na funkcji komendanta szczepu i poprowadzeniu
kilku obozów letnich i zimowisk – miałem nadzorować
i kontrolować jej pracę w tym zakresie. Przecież jeszcze
wtedy mogłem się wiele od niej nauczyć, a z całą
pewnością czułem w obowiązku zachować odpowiedni,
należny jej dystans i szacunek. Od samego początku
odczułem jednak ogromne ciepło i sympatię ze strony
druhny Marii, która ten dystans pomogła mi swoją
postawą pokonać.
Przez kilka kolejnych lat mogłem z bliska ocenić
znakomitą jakość poprowadzonych przez nią
obozów i zimowisk. Poznać, jakim jest fachowcem
w tej dziedzinie, podziwiać kunszt organizatorski
i programowy.
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Potem, już jako zastępca komendanta hufca a następnie
jego komendant miałem wielokrotnie okazję odwiedzić
jej środowisko harcerskie, odwiedzić szkołę, w której wiele
lat prowadziła szczep, należący przez lata do najlepszych
jednostek harcerskich w hufcu. Miałem okazję rozmawiać
z dyrekcją szkoły, zawsze i niezmiennie bardzo wysoko
oceniającą działalność społeczną druhny Marii na terenie
swojej placówki.
Cieszyła się druhna Maria ogromną sympatią
i szacunkiem swojej kadry instruktorskiej, której
wychowała kilka pokoleń. Niestety ich drogi się rozeszły,
gdy część najmłodszej kadry instruktorskiej zdecydowała
się opuścić szeregi Związku Harcerstwa Polskiego
i rozpocząć swoją służbę w nowo powstałym Związku
Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918, a następnie
w ZHR. Ogromnie przeżyła podział harcerstwa i to
rozstanie. Uznając je, moim zdaniem niesłusznie, jako
swoją porażkę pedagogiczną i instruktorską.
Druhna Maria, harcmistrzyni PL, pozostała wierna
Związkowi Harcerstwa Polskiego, w którym zaczynała
swoją działalność i osiągnęła tak wiele. Przez lata była
członkinią Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy”.
Za swoją działalność społeczną i pedagogiczną została
odznaczona Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową
Odznaką „Za zasługi dla Warszawy”, Złotym Krzyżem
„Za Zasługi dla ZHP”, Honorowym tytułem „Instruktor
– Senior ZHP”. Jej działalność wojenna nagrodzona
została Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej,
Medalem Wojska (Londyn), Odznaką Akcji Burza.
Odeszła na wieczną wartę 14 czerwca 2020 r.
w wieku 98 lat. Spoczęła na Starych Powązkach
w Warszawie, w kwaterze 299, rząd 5, grób 14.
Pogrzeb odbył się z honorami wojskowymi,
z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej WP i salwą honorową w asyście pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli środowisk nauczycielskich, kombatanckich
i harcerskich. W ostatniej drodze towarzyszyli jej
zgromadzeni zarówno w kościele, jak i przy grobie,
instruktorzy naszego hufca.

hm. Andrzej Sadłowski
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Heblowanie
Co dalej?
W końcu została zniesiona część restrykcyjnych zasad reżimu
sanitarnego, które dwa miesiące obowiązywały w naszym
kraju w związku z koronawirusem. Pod koniec czerwca udało
się nam wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania.
Z ogromną radością, ale też ciekawością, czwartek poświęciłem
na zakończenia roku harcerskiego, których tego dnia miałem
aż trzy. Najpierw udałem się do parku Polińskiego, gdzie swój
rok kończyła jedna z gromad zuchowych z mojego szczepu. Od
razu w oczy rzuciła mi się marna frekwencja. Była niestety tylko
dziesiątka zuchów. Ponoć zdecydowana większość rozjechała
się już z rodzicami na wakacje, dlatego przyszło ich tak mało.
A może część jednak boi się nadal koronawirusa? Ciężko
jednoznacznie stwierdzić, jaki był powód. Ludzi wtedy w parku
było naprawdę dużo i nie widziałem nikogo w maseczce. Nie
zauważyłem też, żeby był zachowany dystans dwóch metrów.
Sami niestety chyba z powodu euforii, że mogliśmy się wreszcie
spotkać, zapomnieliśmy o zasadach, których bezwzględnie
powinniśmy się trzymać. Ale z drugiej strony jaki ma sens
zachowanie dystansu dwóch metrów czy noszenie maseczki
w komunikacji miejskiej albo sklepie, jeżeli po wyjściu z niego
można jej już nie nosić. Mam wrażenie, że te wszystkie przepisy
i obostrzenia to bardziej „pic na wodę”, zabieg, który ma
pokazać, że państwo dba o obywateli.

Kontynuując czwartkowy maraton udałem się do byłej
siedziby naszego hufca przy Wale Miedzeszyńskim na
kadrowe zakończenie roku. Znowu w oczy rzuciła mi się marna
frekwencja – było nas może w sumie jakieś dwadzieścia osób.
Tylko tyle w hufcu, który jest jednym z największych w Polsce.
Zapewne było to spowodowane przeniesieniem imprezy
z wtorku, ale też zakończeniem roku w jednostkach w tym
samym dniu, jak na przykład w moim szczepie. O ile jestem
w stanie zrozumieć nieobecność pracujących instruktorów,
o tyle ciężko mi zrozumieć, jak mogło nie być młodej kadry.
Był to czas, kiedy w szkołach nic się już nie działo, było po
maturach, a jednak nie pojawił się praktycznie nikt. To trochę
martwi, że nasza najmłodsza kadra niechętnie uczestniczy
w takich wydarzeniach.

Nie pojawił się też nikt z naszych seniorów – to też zastanawiające, zważywszy na fakt, że większość jest już na emeryturze
i raczej dysponuje wolnym czasem. Mam nadzieję, że przy
okazji kolejnego takiego spotkania będzie nas zdecydowanie
więcej. Co do samego wydarzenia, to cieszę się, że mogliśmy
spotkać się przy ognisku, pośpiewać (m.in. hity Varius Manx
– dzięki Stasiu za wsparcie), zjeść tort i pogadać. W pewnym
momencie zostały przyznane nagrody w postaci voucherów
do escape roomu dla kadry dwóch gromad zuchowych
z mojego szczepu za prowadzenie w czasie pandemii zbiórek
on-line. Czy dobrze zrozumiałem, że były to jedyne dwie
gromady, które miały zbiórki zdalnie? Czy to znaczy, że reszta
drużynowych zrobiła sobie wolne korzystając z okazji? Jeśli tak,
to jest przerażające, że mając więcej czasu niż zwykle i siedząc
w domu nie umieli zapewnić zuchom alternatywnych zajęć.
Może warto zastanowić się, czy osoby będące drużynowymi są
na właściwym miejscu.

Na godzinę dwudziestą udałem się pod most Łazienkowski
na zakończenie roku przez moich harcerzy. To oni w tym dniu
uratowali harcerski honor, ponieważ stawili się licznie w liczbie
dwudziestu osób. Było mi naprawdę bardzo miło zobaczyć
ich wszystkich i widziałem, że brakowało im harcerstwa
w tradycyjnym wydaniu. Sporo dopytywali też o nasz
sierpniowy biwak, co też dobrze rokuje. Co będzie dalej? Tego
nie wie nikt. Pandemia może wrócić, obowiązkowa kwarantanna również. Niby jesteśmy bogatsi o doświadczenie
działania w Internecie, ale jak można przeczytać wyżej,
chyba nie wszyscy. Czy długo będzie trwała sytuacja,
w której normalne harcerskie wyjazdy będą wiązały
się z obostrzeniami? Czy uda nam się wrócić do
normalnego trybu prowadzenia zbiórek? Pytań jest wiele,
a odpowiedzi nie widać. Harcerstwo przetrwało już wiele,
więc jestem pewien, że przetrwa też koronawirusa, ale czy tak
się stanie, zależy to tylko od nas. Sądząc po tym, co widziałem
w czwartek, można mieć pewne wątpliwości. Druhny
i druhowie, obudźcie się, pora wstać wyjść z domów i zacząć
działać - czas ferii się skończył.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Druh Adam
ma głos

Rozmiar ma znaczenie

Mickiewiczowska cnota

Trudno nie zgodzić się ze zdaniem, że nie liczy się różdżka, tylko
czarodziej. Wszak Ten-Którego-Imienia-Nie-Wolno-Wymawiać
(antagonista Harrego Pottera) posiadał czarną różdżkę (tę
najpotężniejszą) i przegrał, gdyż nie był w stanie dobrze władać
swoim narzędziem. Zastanówmy się więc dziś, czy dobrze jest
mieć większy hufiec od innych… kolegów.

Gdybyśmy mieli mówić o cnotliwości Adama Mickiewicza
w dzisiejszym popularnym rozumieniu tego słowa, musielibyśmy powiedzieć, że nasz wielki poeta romantyczny był
zaprzeczał wielu zasadom związanym z cnotliwością – zwykłą
ludzką moralnością. Z jednej strony wielka i prawdopodobnie
platoniczna miłość do niezbyt pięknej (jak wynika z zachowanych
portrecików) Maryli Wereszczakówny, a z drugiej strony związek
z piękną i starszą od poety doktorową Kowalską. Opowieści o tym,
jak nauczyciel gimnazjum kowieńskiego czekał, aż pan doktor
wyjedzie swym powozikiem do chorego i poeta będzie mógł
pobiec (dosłownie) do ślicznej kochanki, słuchać można, jakby był
to fragment scenariusza filmu pornograficznego. Jednak nie ta
cnota czy cnotliwość nas interesuje.

Od wielu lat lubimy jako hufiec podkreślać, że jesteśmy jednym
z większych hufców. Jest to oczywiście prawda i ze względu na
aspekty, w których się sprawdzamy, jest też to powód do dumy.
Mamy na przykład Ocypel i Stężycę, ośrodki budowane praktycznie przez pokolenia Instruktorów, sporą ofertę programową, KSI
z uprawnieniami do prowadzenia prób phm., zespół historyczny
posiadający bogate materiały sprzed lat czy zespół kształcenia
prowadzący kursy, na które co roku przyjeżdżają osoby z całej
Polski. Powodów do domy jest więcej, ale są też i problemy.
Bo u nas ciągle się coś dzieje i poniekąd bardzo mocno
eksploatujemy kadrę, która musi stawiać się na wiele wydarzeń,
nie znamy się wszyscy i nie stanowimy bardzo mocnej wspólnoty,
jak np. w szczepach – od zawsze wiemy, że mniejsze grupy są
najlepsze. Z kolei praca komendy i komisji rewizyjnej skupia się
głównie na kwestiach formalnych, finansowych i statutowych,
dziedzinach zdecydowanie mniej atrakcyjnych dla młodych
ludzi. Dziś jesteśmy już duzi i radzimy sobie z naszym rozmiarem,
ale zastanówmy się, czy dobrze by było, gdybyśmy byli więksi.
Pozwolę sobie tu na pewną metaforę, za którą z góry przepraszam
osoby o wykształceniu fizycznym, a szczególnie astronomicznym,
gdyż pozwolę sobie na mocne uproszczenia.
Słońce działa poprzez reakcje termojądrowe zachodzące w jego
wnętrzu, a gdy paliwo się skończy, zapada się pod wpływem
własnej masy i staje się białym karłem lub czarną dziurą. Po
drodze do tego etapu może też maksymalnie rozszerzyć się
i wejść w fazę czerwonego olbrzyma, pochłaniając okoliczne
planety (ciekawostka: w przypadku naszego Słońca będą to
Merkury, Wenus, Ziemia i Mars), a następnie zapadają się pod
własnym ciężarem. Czyż duży hufiec, pochłaniający coraz więcej
i rozszerzający swoje granice nie jest hufcem zbliżającym się do
upadku (zapadnięcia) i pozostawienia po sobie karła, karykatury
swojej wielkości albo czarne nic?

Zostawmy z boku Mickiewiczowski życiorys, zajmijmy się jego
poezją. W filomacki wiersz wpisuje on „naszą” triadę: Ojczyzna,
Nauka, Cnota. Czytamy: Pomni na przysięgę swoją / I w każdej
chwili żywota / Niechaj mu na myśli stoją: / Ojczyzna, nauka, cnota.
/ Dojdziemy, choć przykrą drogą, / Gdy brat bratu rękę poda, / Bo
nam i nieba pomogą, / I męstwo, praca i zgoda! Cóż – braterstwo
nie jest nam także obce. Cnotą jest męstwo, jest praca, ale także
współpraca studentów Wileńskiego Uniwersytetu.
Ale, co oczywiste, o cnocie jako postawie człowieka Mickiewicz
pisze częściej. Nie będę tu analizował licznych odniesień do cnoty
w „Dziadach” czy istotnych sformułowań w „Księgach pielgrzymstwa i narodu polskiego”. Zajmę się tylko jednym utworem.
Przypomnę – cnota to prawość i wiele cech z tym pojęciem
związanych. W poprzednim felietonie przypomniałem zgodnie
z Kochanowskim, iż z cnotą często w parze chodzi zazdrość. Ale
to zazdrość innych osób.
Mickiewicz zaś pisze tak: Szczęśliwy, czyjej przewodniczą łodzi
/ Cnota i Piękność, niebieskie siostrzyce! / Gdy noc się zgęszcza,
wzmagają powodzi: / Ta puchar daje, ta odsłania lice, / Tamtej
widok oświeca, a tej nektar słodzi. / Szczęśliwy, samej kto ślubował
Cnocie! To fragment „Żeglarza”, który został napisany przez
młodego 23-letniego poetę. Żegluga przez życie – czytelny
motyw utworu. Ale zauważmy – cnocie towarzyszy piękno,
nazwane siostrą cnoty. Jedna postawa daje niebiańską nagrodę,
druga – ukazuje człowieka jako istotę doskonałą.

Ale czy nie tak samo było z Cesarstwem Rzymskim lub Imperium
mongolskim? Albo ze szczepami, które stawały się coraz większe,
zdobywały coraz więcej sprzętu, po czym upadały, a nawet znikały
z naszego praskiego gwiazdozbioru?
Czy dobrze jest więc mieć duży hufiec?

Pamiętajmy, że poeta operuje przenośniami. Tak, to przecież
człowiek żegluje przez życie. Jeżeli będzie ono cnotliwe, będzie
piękne, będzie pełne sukcesów. Czy o takiej postawie – bycia
człowiekiem prawym – myślimy, gdy mówimy: ojczyzna, nauka,
cnota? Czy uczymy harcerzy być ludźmi cnotliwymi?

Wasz namiestnik

hm. Adam Czetwertyński

Stanisław Matysiak
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Zastęp, zastępy,
zastępami
Nie wiem, czy pamiętacie, że przed laty i dziś w harcerstwie wychowujemy metodą zastępową. Wiem, wiem. Pamiętacie. Wiecie, że typowy
zastęp to siedmioro harcerzy plus zastępowy. Szczęśliwa siódemka.
A może ósemka. Taką siódemką dobrze się kieruje. Siedem harcerek
lub harcerzy może się dobrze poznać, a zastępowy może ze swoimi
harcerzami pracować indywidualnie. Taka ósemka razem stanowi pewną
siłę. W każdym zastępie można sobie powiedzieć: „jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego”.
Zastęp – najmniejsza jednostka programowa i organizacyjna. Siedmiuośmiu harcerzy z jednego zastępu w namiocie, taki zastęp świetnie
podejmie się najtrudniejszych zadań. A jak jest w drużynie? Zastępowi
wraz z przybocznymi i drużynowym to siedmio-, ośmioosobowa rada
drużyny. Po prostu zastęp. Optymalny. W drużynie cztery zastępy,
czasami pięć. Bo drużyna powinna liczyć co najmniej trzydzieści dziewcząt lub chłopców. Dlaczego tyle? Odpowiedź może być długa, ale jeden
z powodów jest banalny. Normalna drużyna stanowić powinna na obozie
jeden podobóz.
Drużyny i gromady łączą się w szczep. Najlepiej, by jednostek było pięć.
Na przykład dwie gromady zuchów, dwie drużyny harcerskie, jedna
starszoharcerska. No, może czasem wędrownicza. Rada szczepu to zastęp
– drużynowi, komendant szczepu, może skarbnik, może kwatermistrz.
Policzmy – szczep liczy co najmniej 100 członków, a najlepiej, by liczył
150. To szczep odpowiada za zorganizowanie obozu stałego dla swoich
prawie 100 harcerzy. Samodzielnego obozu. To w szczepie prowadzony
jest kurs zastępowych, zimowisko, obóz wędrowny. Tak – taki większy
150-osobowy szczep jest najlepszy. Ale prowadzony – powtórzę – przez
zastęp, którym kieruje szczepowy.
Siedem szczepów daje razem około 1000 zuchów, harcerek i harcerzy oraz
kilkudziesięciu instruktorów. To optymalny hufiec. Z siedmiu szczepów
co roku trzeba przeszkolić co najmniej 14 instruktorów zuchowych i 21
harcersko-starszoharcerskich. W hufcu działa poza siedmioma szczepami
„zielonymi” (a może jeden z nich jest żeglarski?) jeszcze szczep, będący
zarazem namiestnictwem NS. Oczywiście składający się z pięciu gromad
i drużyn. Nie dominujący w hufcu, lecz będący ważną jego jednostką.
Policzmy: siedem-osiem szczepów plus kręgi seniorów lub starszyzny
oraz instruktorzy hufca to razem około 1200 członków. Hufiec idealny.
Siedmio-, ośmioosobowa rada szczepowych ma swojego przewodniczącego wchodzącego w skład komendy hufca.
W hufcu działa kilka ważnych zespołów: pięć namiestnictw (uwaga,
pracują one zastępami!), odpowiedzialnych za pracę z drużynowymi
i będących zarazem zespołami programowymi, zespół kształcenia,
zespół historyczny. Może jeszcze wychowania duchowego? Może
specjalnościowy? Szefowie tych zespołów to zastęp konsultacyjny
pracujący przy komendancie hufca.
No i jeszcze komenda hufca, która jest oczywiście zastępem.
Taką komendą łatwo się kieruje. Nie będę rozpisywał zadań jej członków.
Jaki hufiec? No właśnie organizacyjnie i programowo cały „uzastępowiony” (piękny neologizm). Mały, złożony z około 1200 członków. Ale
mamy małe harcerstwo, więc i hufiec malutki.

hm. Adam Czetwertyński
PS Do napisania tego felietonu zmobilizował mnie Staś Matysiak,
zastanawiający się„jaki hufiec”.
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Spisywanie historii. Obowiązek
czy konieczność?

W październiku tego roku minie druga rocznica śmierci komendanta
hm. Stefana Romanowskiego. W ogromnej spuściźnie po nim pozostała
na trwałe między innymi pokaźna kolekcja książek jego autorstwa,
opisujących historię drużyn i szczepów, sylwetki instruktorów, znaczące
wydarzenia, a więc całą historię naszego hufca.
Dorobek autorski druha Stefana trafił na półki Biblioteki Narodowej,
bibliotek uniwersyteckich i akademickich, Muzeum Harcerstwa
w Warszawie i do wielu środowisk ZHP w Polsce, a nawet organizacji
harcerskich poza Polską. Stał się świadectwem społecznej pracy tysięcy
instruktorów hufca od czasów jego powstania. Rozsławił naszą działalność,
a co najważniejsze, utrwalił dla następnych pokoleń naszą historię.
Jeszcze za życia komendanta powstała kilkuletnia luka w pracach na temat
naszej historii, spowodowana chyba zmęczeniem i chorobą autora a także
brakiem uporządkowanych materiałów. Jego śmierć przerwała prace nad
dalszym spisywaniem współczesnej historii praskiego harcerstwa.
Ukazujące się w „Praskim Świerszczu” artykuły są bardzo pozytywną
inicjatywą zachowania historii dla następnych pokoleń harcerzy
i instruktorów. Są one jednak namiastką, ułamkiem tego, co mogłoby
powstać w formie pisanej. A więc tej, która najtrwalej dokumentuje naszą
harcerską służbę.
Oprócz „weteranów harcerskiego pióra”, jakimi są niewątpliwe hm. Adam
Czetwertyński, hm. Róża Karwecka, hm. Andrzej Banasik i hm. Jacek
Czajka, działają wśród młodszej kadry instruktorzy posiadający łatwość
ciekawego pisania, czego najlepszym dowodem są artykuły zamieszczane
przez nich w„Praskim Świerszczu”. Ostatnio i ja dołączyłem do tego grona.
Są też zapewne wśród kadry harcerzy starszych nieujawnione do tej pory
talenty pisarskie.
W grupie starszyzny instruktorskiej są i takie druhny i druhowie, którzy
wprawdzie nie piszą (a może o tym nie wiemy), ale posiadają umiejętność
snucia ciekawych opowieści i gawęd, które, jestem o tym przekonany,
chętnie spisaliby nasi mistrzowie pióra. Wystarczy zwrócić się tylko do
harcerskich seniorów i poprosić o ustne wspomnienia. To zadanie dla
młodych piszących instruktorów. Szczególnie tych, dla których praca
łącząca harcerskie pokolenia ma duże, wychowawcze znaczenie.
Obowiązkiem moralnym i instruktorskim każdego z nas oprócz
pozostawienia po sobie następcy jest i drugi obowiązek – spisywanie
historii prowadzonych jednostek harcerskich i dokumentowania naszej
służby. Moim zdaniem i obowiązek. I konieczność. Dopóki mamy czas na to
w okresie pandemii, dopóki nie dopadła nas starcza amnezja czy choroba
Alzheimera, wspominajmy i piszmy. Albo wspominajmy i niech opisują
nasze opowieści inni. Dla następnych pokoleń. Do czego serdecznie
zachęcam.

hm. Andrzej Sadłowski
PS A może druh Komendant naszego hufca rozpisze i ogłosi konkurs na
najciekawsze wspomnienia, na najciekawszy artykuł? Z opublikowanych
w „Świerszczu” wspomnień powstać może z czasem kolejna książka
o historii hufca i dzieło zapoczątkowane przez druha Stefana znajdzie
swoją pożyteczną kontynuację.

Praski Świerszcz
Bogdan o nowej stronie
internetowej hufca
Nowa strona, stare treści – zmieńmy to
Nazywam się Bogdan Ciechomski i od 18 lat tworzę strony
internetowe. Najpierw szczepu, potem hufca. Ta druga po 9 latach
zmieni się całkowicie. Pierwotnie, kiedy jakieś półtora roku temu
zacząłem powoli robić stronę hufca na Wordpressie, miała ona
wyglądać dosyć podobnie to tej znanej nam. Miał ją dokończyć jakiś
zespół promocji i informacji w nieokreślonej przyszłości. Pandemia
koronawirusa sprawiła, że w wolnym czasie więcej pracowałem przy
moim projekcie strony, a na początku maja dostałem od komendy
hufca zaproszenie na spotkanie. Wojciech Kowalówka zdecydował
się, aby zostać szefem reaktywowanego zespołu, dołączył do niego
Michał Janiec, który przygotował nowe symbole oraz kolorystykę dla
hufca i Ocypla. Wszedłem do zespołu ja, weteran ZPI – wyrobnik, który
nie poszedł za Karolem Gzylem do Wydziału Komunikacji i Promocji
GK i telewizji ZHP 360, a ostatnio co najwyżej co jakiś czas wyszarzał
stronę, gdy na wieczną wartę odszedł jakiś Romanos.

Strona ewoluowała i to jeszcze nie jest jej
ostateczna forma
W ciągu miesiąca zmieniłem wygląd mojego projektu porzucając
motyw, nad którym pracowałem i modyfikując nowy według sugestii
reszty zespołu. W efekcie strona jest technicznie stworzona od nowa.
Zmiana była konieczna. Od 2011 r., kiedy dotychczasowa
strona działa, smartfony stały się niezbędnym akcesorium
i głównym urządzeniem do przeglądania internetu. Dzisiaj
użytkownicy oczekują, by strony były szybkie i czytelne na
małych ekranach. Mają one też szansę na wyższą pozycję
w wyszukiwarkach internetowych takich jak Google. Taka jest nowa
strona hufca (68/100 pkt. w porównaniu do 28/100 pkt. starej strony i…
1/100 pkt. strony zhp.pl w speedtest insights dla urządzeń mobilnych,
a dla komputerów 87 pkt.). Poprzednia strona przez 9 ostatnich
lat tak jak ja obrosła tłuszczem, udało mi się ją nieco odchudzić (w
przeciwieństwie do siebie), dzięki czemu powinna zajmować mniej
miejsca na serwerze niż strona 420 WDH „Omaha”. Jako że hufiec
ma największe namiestnictwo NS w Polsce, będziemy się starać,
by strona była dostępna również dla osób niepełnosprawnych.
Jest jeszcze trochę do zrobienia. Mam nadzieję, że jeżeli z zespołem
zaczną współpracować front-endowcy, ninja marketingu,
fotografowie, filmowcy, droniarze czy inni naśladowcy Krzysztofa
Gonciarza, uda się jeszcze bardziej poprawić szybkość strony,
zacznie być lepiej pozycjonowana w wyszukiwarkach, a treści będą
atrakcyjniejsze i ozdobione przykuwającymi uwagę materiałami
foto/video.

Piszemy, ale po co i dla kogo?
Jednak oprócz wyglądu i jakości zmieniła się też koncepcja, układ
treści - generalnie jej filozofia. Poprzednia witryna była przeładowana
stronami ze składami różnych komisji, zespołów. Stronami drużyn,
gdzie były dwie linijki tekstu, strefą instruktorską z dziesiątkami
megabajtów plików. Dodatkowo ponad 700 newsów, z czego
sporo relacji ze spotkań rad, komisji i namiestnictw. Dlaczego jest to
problemem? Przypomnijmy misję ZHP: Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym
rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
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Właśnie, chociaż miło sobie posiedzieć przy ognisku lub stoliku
i powspominać obóz w 74 roku, to nasze działania powinny być
ukierunkowane na młodego człowieka, a w jego zastępstwie rodzica.
I ich oczami powinniśmy patrzeć na to, co robimy i jaki własny wizerunek
budujemy.
Dlatego zredukowałem informacje o władzach, namiestnictwach
i zespołach i wywaliłem strefę instruktorską, która i tak jest obecnie
w witrynie sharepoint. Najważniejsze są informacje o jednostkach,
połączonych w szczepy, by łatwiej było nawigować po stronie
i wygodniej aktualizować. (Te zaś na stronie„Drużyny” podzielone są na
dzielnice i rejoniy dzielnicy, która błędnie nazywa się Praga-Południe.
Bo tak jak druh Jacek nie darowałby mi, gdybym przerzucił „Świerszcza”
ze strony do Sharepointa, tak ja nie darowałem sobie nieedukowania
czytelników na ten temat).
Dziś na razie są suche fakty: gdzie i kiedy są zbiórki oraz kto jest
drużynowym, ale mam nadzieję, że uzupełnicie je zajawkami i zdjęciami,
by zainteresować młodzież i rodziców (byle nie typu „stoimy całym
szczepem przed aparatem, a komendant leży”, bo to jest nudne - niech
to będą harcerze w działaniu). Na nowej stronie nie odcinamy się od
starej grubą kreską, więc po wejściu do archiwum znajdziecie jakieś 80
stron wpisów począwszy od 50-lecia hufca. Jednak nowa witryna już na
początku zaprasza do znalezienia sobie drużyny, a w przyszłości będzie
jeszcze atrakcyjniejsza, gdy jej rozwojem będą kierować przebojowi
i fajni ludzie. To okazja, by zmienić też coś w jej treści, bo potencjalni
harcerze i ich rodzice nie oczekują raportów z nudnych spotkań
instruktorów (co gorsza - ostatnimi czasy ilustrowane gadającymi
głowami w Teamsach), informacji o honorach dla krewnych i znajomych królika czy tego, że weterani harcerstwa spotkali się, by
powspominać dawne czasy. To, czego oczekują, jest zawarte
w kierunkach programowych: harcerstwo w ruchu, aktywność
społeczna, braterstwo, sprawności na całe życie, ciekawość świata,
radosny patriotyzm.
Z poziomu hufca tego dużo nie ma, ot, Olszynka (której brakuje
efektu WOW albo nikt się tym nie chwali), BŚP (gdy patrzyłem na
newsy, ostatnio noszone wyłącznie do VIPów), WOŚP. Hufcowy,
NSowy, romanosowy Dzień Myśli Braterskiej, startówka czy opłatek to
z perspektywy pożądanego przez nas czytelnika kolejne nudne
spotkanie dorosłych ludzi, jeszcze do tego posługujących się
niezrozumiałą dla cywila tytulaturą.
To problem, nad którym rozwijający się zespół Wojciecha będzie się
pochylał. Czego natomiast na pewno potrzebujemy, by na stronie
hufca przekonać ludzi, że harcerstwo jest dla nich? Was! Artykułów o tym,
jak wasi harcerze zdobywają szczyty, przełamują słabości,
służą społeczności. Nie o tym, jak zuchy fajnie się bawiły
w krainę lodu na ziemniaku, lecz że poznały jakiś zawód od
kuchni lub nauczyły się czegoś, co się im przyda w przyszłości.
O tym, że wasi wychowankowie osiągają sukcesy, także w życiu
prywatnym. To powinno być tak ubrane, żeby wynikało, że sukces
osiągnęli dzięki harcerstwu i temu, że mogli się rozwijać w zastępie.

Zresztą nie tylko oni, ale to, co robicie fajnego lub ważnego w waszym
życiu, też może być reklamą harcerstwa. Ani ja, ani Wojciech nie wiemy,
że robicie rzeczy, którymi warto się chwalić, dlatego potrzebujemy
waszej inicjatywy w tym, by strona nie była antyreklamą harcerstwa.

pwd. Bogdan Ciechomski
PS A i jeszcze jedno - gdy ilustrujecie te super działania waszej drużyny, to
niech harcerki i harcerze chociaż założą chusty, żeby np. dzieci
w wielokolorowych kurtkach i wielokolorowych spodniach na Olszynce nie
wyglądały jak klasa szkolna. Ale to tym będziemy pisać w innym artykule
Zespołu promocji i informacji.
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Praski Świerszcz
Metodyka harcerska
w drużynach
Nieprzetartego Szlaku
Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa
Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Mianem tym nazywane są drużyny działające
w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach
opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki
zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach
pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci
i młodzież od 6 roku życia do…, bez względu na rodzaj
i stopień niepełnosprawności. Dzięki instruktorkom
i instruktorom NS – działającym tradycyjną i sprawdzoną
metodą harcerską – dziś prawie 6000 dzieci
i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i z zaburzeniami rozwojowymi ma możliwość
przebywania w gronie rówieśników i przeżywania razem
z nimi wspaniałej harcerskiej przygody. Ma to znaczący
wpływ na ich wszechstronny – intelektualny, emocjonalny,
społeczny, duchowy i fizyczny – rozwój, wspierając
jednocześnie kompleksową rehabilitację.
Jak każdy ruch, tak i ten musi być twórczy i ciągle na nowo
ewoluować w zależności od potrzeb harcerzy i poziomu
ich funkcjonowania. Instruktorzy takich drużyn na użytek
harcerzy z różnymi potrzebami zmieniają z biegiem lat
obowiązujące wymagania programowe, dostosowując
je do ich możliwości. Zadając sobie pytanie „Czy w pracy
drużyn NS, takich jak moja, możliwe jest stosowanie
elementów metodyki różnych grup wiekowych (innych
niż zuchowa)”, stwierdzam, że w trakcie mojej pracy
z powodzeniem stosowałam elementy metodyki
harcerskiej, starszoharcerskiej i wędrowniczej. Metoda
harcerska w swoich założeniach ma indywidualność. I to
właśnie indywidualność jest podstawą pracy w drużynach
NS. Dla każdego z harcerzy i każdej harcerki możemy
opracować indywidualny program rozwoju, wykorzystując
do niego elementy z różnych metodyk harcerskich.
Specyfiką pracy w drużynach NS jest konieczność czerpania
ze wszystkich metodyk w zależności od indywidualnego
stopnia poziomu rozwoju emocjonalnego, psychicznego
i fizycznego harcerki i harcerza, tak aby umożliwić kompensowanie i usprawnianie zaburzonych
funkcji naszego podopiecznego, a przez to czynnie
uczestniczyć w procesie jego rewalidacji i rehabilitacji.
Odpowiednie wykorzystanie gry terenowej wyrobi
orientację w środowisku, wypracuje umiejętność
wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce
i współdziałania z kolegami. Realizacja projektu od tworzenia jego założeń przez wszystkie etapy planu i realizacji
nauczy systematyczności, umiejętności planowania
i dążenia do osiągniecia wyznaczonego celu.
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Harcerze z naszej drużyny otrzymują zadania związane
z realizacją projektów Inicjatyw Młodzieżowych
Miasta Stołecznego Warszawy, z którego finansuje się
Harcerskie Przeglądy Kolęd i Pastorałek. Każdy z nich pełni
w naszym projekcie określoną rolę. Dla harcerzy w wieku
wędrowniczym realizacja postawionego przed nimi
zadania będzie przyjmowała formę wyczynu. Stopień
trudności realizowanego projektu jest dla moich harcerek
i harcerzy bardzo wysoko postawioną poprzeczką.
Jako instruktorka drużyny NS muszę spojrzeć
indywidualnie na każdego harcerza i każdą harcerkę,
dostosowując instrumenty metodyczne w ścieżce ich
indywidualnego rozwoju. Dlatego właśnie uważam, że
każdy instruktor NS powinien posiadać wiedzę z zakresu
wszystkich metodyk harcerskich, żeby umiejętnie z nich
korzystać. W mojej pracy spotkałam harcerzy o różnym
stopniu rozwoju intelektualnego niezależnie od wieku.
Musiałam dołożyć wszystkich starań, żeby dobrane do
każdej osoby indywidualnie instrumenty metodyczne nie
powodowały frustracji (kiedy stawiałam były zbyt niskie
lub zbyt wysokie wymagania), infantylizacji i ośmieszenia.
Uważam, że mając wiedzę z zakresu wszystkich metodyk
mogę swobodniej prowadzić pracę metodą harcerską
w drużynie.
Nie zgadzam się z powszechnie funkcjonującym
w środowiskach drużyn NS, a co za tym idzie - wśród
pozostałych członków Związku Harcerstwa Polskiego,
twierdzeniem, że pracujemy tylko metodyką zuchową.
Uważam, że stosowanie wyłącznie tej metodyki w drużynie Nieprzetartego Szlaku jest krzywdzeniem harcerzy.
Czym innym jest wykorzystanie w pracy z harcerzami
w wieku starszoharcerskim czy wędrowniczym
elementów metodyki zuchowej, a czym innym stosowanie wprost całej tej metodyki i tylko jej. Powoduje
to nie tylko zatrzymanie rozwoju drużyny, ale wręcz
zdecydowane cofnięcie się harcerek i harcerzy w rozwoju.
Każdy z nas każdego dnia uczy się czegoś nowego
i nasi harcerze również mogą uczyć się i zdobywać
nowe umiejętności na miarę swoich możliwości.
Pomóżmy im w tym rozwoju, dobierając odpowiednie narzędzia do pracy w drużynie.
Popatrzmy na każdego z naszych podopiecznych
indywidualnie i zróbmy wszystko, by bycie harcerzem
i harcerką było też ich pasją i możliwością wszechstronnego rozwoju.

pwd. Beata Warmowska s. Jordana

Instruktorka namiestnictwa NS

Praski Świerszcz
Wycieczki „Romanosów”
(odcinek 2)
W poprzednim numerze„Praskiego Świerszcza”opisałem,
jak doszło do tego, że zaczęliśmy jeździć kręgiem po
Polsce. Dziś ciąg dalszy tej opowieści.
Prace przygotowawcze do każdej wycieczki
„Romanosów” rozpoczynamy przeważnie z półrocznym
wyprzedzeniem. Założeniem jest przede wszystkim
stworzenie takiej atmosfery, aby z upływem lat chciało
nam się więcej i coraz więcej. Więcej być razem, więcej
czasu spędzić w przyjacielskiej atmosferze, więcej
wspólnie podróżować, więcej zwiedzić, więcej zobaczyć.
Staramy się, by każda wycieczka była inna, różniła się od
poprzedniej nie tylko trasą, ale i by przynosiła coraz
ciekawsze formy, zaskakiwała wiodącą tematyką
i ciekawostkami zwiedzanego regionu.
Tak jak przy organizacji obozu harcerskiego powstaje
plan organizacyjny i programowy, tak samo przy okazji
wycieczki powstaje podobny plan obejmujący określony
geograficznie i kulturowo region Polski, uwzględniający
najciekawsze historycznie miasta i miejscowości,
charakterystyczne atrakcje turystyczne, zjawiska
przyrodnicze, geologiczne, etnograficzne, wśród których
są np. rezerwaty przyrody, parki narodowe, obiekty
sakralne różnych wyznań, pałace i zamki, muzea czy
skanseny wsi.
Zawsze interesowały nas zwyczaje i upodobania
kulinarne regionu, dzięki czemu staliśmy się chyba
prekursorami tak bardzo dziś modnej turystyki kulinarnej, o której jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce
nawet nie myślano. Poznawanie nowych potraw, ich
składników i smaków, tajemnic używanych produktów
i sztuki gotowania, nakrywania stołów i serwowania
posiłków jest stałym elementem każdej wycieczki. Jest jej
kolejną atrakcją. A trzeba przyznać, że każdy odwiedzany
region zaskakuje nas zawsze czymś innym i zupełnie
nowym dla naszych„kubeczków smakowych”.
Przygotowaniom tym towarzyszą rozliczne rozmowy
telefoniczne i maile wymieniane z terenowymi
organizacjami turystycznymi i biurami przewodnickimi.
Następuje załatwianie rezerwacji miejsc noclegowych
i wyżywienia uczestników, rezerwacji wstępów do
obiektów, które zamierzamy zwiedzać.
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Oddzielnym tematem jest zorganizowanie transportu uczestników wycieczki. Początkowo korzystaliśmy z autokarów.
Gdy okazały się zbyt drogie, wpadliśmy na pomysł
wykorzystania naszych prywatnych samochodów, których
użytkowanie rozliczamy po kosztach zwrotu paliwa. Piszę
o tym tak szczegółowo, ponieważ być może zachęceni
moją opowieścią zechcecie pokusić się o to, by pójść
w nasze ślady i zacząć zwiedzać Polskę ze swoimi drużynami
nie tylko w wakacje, ale i w ciągu roku harcerskiego. Chcę tu
podpowiedzieć, jak zorganizować wyjazd, by osiągnąć sukces.
Najpierw blisko miejsca zamieszkania, a potem coraz dalej
i dalej w Polskę...
W drużynach do zorganizowania przejazdu można wykorzystać rodziców harcerzy, którzy zapewne chętnie pojadą
z wami swoimi samochodami na taką wyprawę. Jednocześnie
będą mogli pomóc przy opiece nad grupą i z całą pewnością
poznają i ocenią (docenią) to, jak wychowawczo pracujecie
z ich pociechami.
A może jeszcze przy okazji, jakby mimochodem, uda się
zachęcić rodziców i zorganizować koło przyjaciół harcerstwa
(KPH), które przed laty były popularne i bardzo nam pomocne.
Trzy pieczenie na jednym ogniu i może potrójny sukces?
Oczywiście, zawsze też możecie skorzystać z komunikacji
kolejowej, ale samochodami dotrzecie tam, gdzie nie
dociera kolej i będziecie niezależni. Tylko co na to przepisy
bezpieczeństwa pracy z dziećmi i młodzieżą w ZHP? Czy
nie popsują one planów na taki wariant transportu? Skoro
o bezpieczeństwie mowa, pamiętamy zawsze, by tempo
zwiedzania miejscowości i odwiedzanych obiektów były
dostosowane do możliwości uczestników, do ich wieku
oraz sprawności fizycznej. Pamiętamy także oczywiście
o ubezpieczeniu grupy.

hm. Andrzej Sadłowski

IKP„Romanosy”
komendant hufca w latach 1983-1988

Od redakcji. Druhu Andrzeju, może nie wiesz, ale od
kilkunastu lat organizujemy na jesieni startówki instruktorskie.
Bardzo podobnie, jak krąg „Romanosów”. W trakcie startówek
nie tylko zwiedzamy daną miejscowość i często okolice,
ale rozmawiamy o ważnych problemach hufca. Byliśmy
w Krakowie i Ciechanowie, w Łowiczu i Białymstoku, w Płocku
i Kazimierzu Dolnym, w Lublinie i Górach Świętokrzyskich
(także w Kielcach), Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim...
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W trudnych czasach
ludzie się sprawdzają
albo nie.
„szlachta na koń wsiędzie,
Ja z synowcem na czele i ? – jakoś to będzie!”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz“, Księga VI „Zaścianek”

Powiedzieć, że żyjemy w niezwykłych czasach, to nic
nie powiedzieć. Ostatnie miesiące trafią na karty
podręczników, wykładowcy na zajęciach będą je omawiać
ze studentami. Wiosną 2020 r. rządy (które sami wybraliśmy)
mniej lub bardziej skutecznie pozamykały w domach
połowę ludzi na świecie i zabroniły prowadzenia
normalnego życia. Puste ulice, pozamykane sklepy,
punkty usługowe i lotniska. Bez protestu przyjęliśmy najdziwniejsze ograniczenia, takie jak na przykład
zakaz chodzenia do lasu czy ograniczenie liczby wiernych
w kościołach - bez wzglądu na ich wielkość - do 5 osób.
Widoki znane z filmów apokaliptycznych stały
się codziennością. Historia dzieje się na naszych
oczach a ja, gdy obserwuję nie tylko to, co się
dzieje, ale przede wszystkim jak się dzieje, jestem
po prosty zły.
Mojej złości z powodu tej niezrozumiałej z medycznego
punktu widzenia paniki oraz z powodu wielu
bezsensownych
epidemiczno-sanitarnych
zaleceń
i dyscyplinowania ludzi pozbawiając ich wolności,
towarzyszy również bezradność wobec skali histerii,
strachu i zwykłej głupoty wynikającej z niewiedzy. Dlatego
bardzo się ucieszyłem, kiedy przeczytałem w ostatnim
numerze„Praskiego Świerszcza”artykuł dh. Hebla, w którym
sformułował oczekiwania wobec naszych harcerskich
władz. Dobrze przekonać się, że są dokoła ludzie, którzy
zachowali trzeźwość myślenia, zdrowy rozsądek i potrafią
formułować logiczne oczekiwania. Tylko obawiam się,
że dh Hebel sam sobie odpowiedział. Smutna jest jego
konstatacja, ale jakże prawdziwa „Mam wrażenie, że
zostaliśmy sami - nie ma wsparcia od władz chorągwi, nie
ma wsparcia od Głównej Kwatery. A to właśnie idealny
moment, aby nasze władze pokazały, że to my jesteśmy
najważniejsi i że mówienie o wspólnocie i braterstwie to
nie są tylko puste słowa”. Tak, zostaliśmy sami, ale czy to
pierwszy raz? Jak bardzo mogliśmy liczyć na nasze władze
w sprawie siedziby hufca albo czy pomocne są one w sprawie rozwoju naszego ośrodka w Ocyplu? Czy tworzą
warunki ułatwiające naszą codzienną służbę? Jeżeli
zgodzicie się ze mną, że nie bardzo, to pora postawić
najważniejsze pytanie: Dlaczego tak jest, czemu zawsze
w którymś momencie zostajemy zdani sami na siebie? Nie
mam zamiaru na to pytanie odpowiadać szczegółowo, bo
i miejsca na to nie ma, a zespół redakcyjny ma pretensje, że
moje teksty są za długie. Przypomnę tylko, że wszystkie moje
artykuły publikowane na łamach „Świerszcza” dotyczyły
tego, czym jest harcerstwo i do czego zostało powołane.
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Teraz chcę postawić dwie tezy i sprowokować dyskusję.
Teza pierwsza - daliśmy się – Związek Harcerstwa Polskiego
- sprowadzić do roli organizatora wypoczynku dzieci
i młodzieży (w dużej mierze jej uboższej części). Metodę,
program oraz ideę podporządkowujemy takiemu
działaniu, nie chcemy być elitą, ani elitę wychowywać,
sami deprecjonujemy nasze najważniejsze wartości. Jeżeli
daliśmy się sprowadzić do roli jednej z wielu organizacji
zajmujących się dziećmi i młodzieżą, jeżeli nie zabieramy
głosu w dyskusjach dotyczących najważniejszych dla ich
wychowania i przyszłości sprawach, to nie traktujemy
sami siebie poważnie. To, że ze światem jest coś nie tak,
czujemy już od dawna. Mówi się o upadku wartości
i rosnących nierównościach, sztucznej inteligencji i kryzysie
klimatycznym, słabnącej klasie średniej czy nadchodzących
zmianach geopolitycznych. Tymczasem po cichu, gdzieś
na marginesie, przebijają się informacje o postępującym
wzroście samobójstw wśród najmłodszych, o fali depresji
w grupach wiekowych, w których wcześniej jej nie notowano, o narastającej przepaści międzypokoleniowej.
Brakuje nam wiedzy do ich interpretacji poza tą prostą,
że napięcie między światem najmłodszych a tym,
do którego mają dojrzeć, jest zbyt duże. Czy gdzieś w tej
przestrzeni wybrzmiał głos Związku Harcerstwa Polskiego –
największej i najstarszej polskiej organizacji wychowawczej?
Teza druga wynika ze starej prawdy, że ryba psuje się
od głowy. Moim zdaniem władze, które wybieramy, nie
sprawdzają się. Dlaczego więc tak wybieramy? Powodem
jest myślenie o organizacji w kategoriach personalnych,
a nie instytucjonalnych, myślenie, które nie uwzględnia
ciągłości historycznej. Hołdowanie filozofii myślenia, w której ludzie decydują o wszystkim, a struktury, metoda i idea
są jedynie narzędziami w rękach wybranych i to oni
decydują o tym, co jest ważne tu i teraz, jaką mądrość
etapu wybrać i jak na nowo odczytywać ideę,
metodę oraz definiować zasady rządzące organizacją.
Uważam, że oderwaliśmy się od korzeni i zdradziliśmy
nasze cele. Dokonujemy wyborów personalnych,
często oportunistycznych, nie uwzględniając roli,
wagi i znaczenia organizacji, w której jesteśmy.
W trudnych czasach ludzie się sprawdzają albo nie.
Wybierając złego kapitana ryzykujemy, że zboczymy
z kursu, stracimy cel, w którego kierunku płyniemy
i będziemy błądzili. Czy sami zgadzamy się co do tego, czym
jest harcerstwo, jaka jest jego rola i miejsce w strukturze
państwa i czego w zamian oczekujemy?

hm. Andrzej Banasik

komendant Hufca Praga-Południe w latach przełomu,
wieloletni drużynowy i szczepowy w 31 i 135 WDHiZ

Praski Świerszcz
Pokaż nam linoskoczka!
(Pierwsza część tryptyku)
Harcerstwo jest jak fizyka, niby ma zastosowanie praktyczne, ale nie
dlatego to robimy. Już dawno temu obiecałem sobie (oraz KSI, ale o tym
proszę cicho!), że napiszę artykuł o wędrownictwie. Długo nie potrafiłem
się do tego zabrać, tworzyłem szkice, żaden jednak mnie nie zadowalał
- temat był dla mnie zbyt szeroki i trudny. Przede wszystkim miałem
za dużo chaosu w tekście, który zbyt długo układałem w głowie. Teraz
uznałem, że w ten sposób ten artykuł się nie narodzi, toteż uznałem, że go
jednak przedstawię:
Wędrownik stanowi ucieleśnienie idei harcerskiego stylu bycia, ale nie
dlatego, że osiąga cele przed sobą stawiane i żyje według ideałów,
które sam wypracował, lecz dlatego, że stanowi on linę rozpiętą między
harcerzem a świadomym obywatelem, doświadczonym instruktorem.
Jest on etapem pośrednim i to czyni go wielkim. Łączy on dwa brzegi
nad głęboką przepaścią, a jedynym sposobem, by ją pokonać, jest
wędrówka, to ona stanowi istotę rzeczy, a nie cel. Bez spoglądania
w dół, bez momentów zwątpienia i zawahania! Ale jednak nie
pozbawiona błądzenia.
Wędrownik winien być przykładem dla innych nie dlatego, że jest
silny, lecz dlatego, że jest świadom swej wątłości i tego, gdzie są jego
granice. Dążąc do ich poznawania powinien je przesuwać, rozpychać
swą jaźń we wszystkie strony, starając się dotrzeć do mistrzostwa sięga
swą myślą i wzrokiem coraz bliżej nieba! Jednak w tej gonitwie, w tym
bohaterskim pochodzie nie może zatracić tego, co trzyma go przy ziemi,
spowalnia i czyni wiotkim, niepewnym, zapomnieć o cechach, które musi
skruszyć, zwalczyć!
Zatem ścieżkę poszukującego tylko pozornie stanowi prosta droga,
w praktyce jest ona pełna ślepych zaułków i czających się
niebezpieczeństw, które szczególnie u początkującego wędrowca mogą
całkowicie pozbawić go sił. Dlatego ważne jest, by świadomie i ze szczerą
wolą poszukiwał on zrozumienia samego siebie, nierzadko z pomocą
innych osób – autorytetów. Bez nich wiele odkryć będzie odwleczone
w czasie, a może nawet i całkiem skazanych na zapomnienie czy
pominięcie. Im wcześniejszy etap wędrówki, tym ważniejsze jest
wytyczanie sobie drogowskazów, kamieni milowych oddających realny
postęp, ukazujących nie tylko kolejne trudności do pokonania, ale
olbrzymią drogę, jaką pokonał ów śmiałek.
Wędrownik jest świadom swej indywidualności i rozumie, jak ważny
jest każdy jego krok poczyniony na chybotliwej linie przemian, po której
chodzi. Wie, że tylko w ten sposób, czyniąc się coraz lepszym, może być
kagankiem oświaty, zarzewiem przemian w jego środowisku, że z każdą
przebytą stają czyni on nie tylko siebie, ale też i innych lepszymi. Wraz
z narastaniem egoistycznej pasji marszu jest w stanie wskazywać drogę
tym, którzy podążają za nim, podawać dłoń tym, którzy błądząc wrócili
do niego, im jest doskonalszy tym większą podporę stanowi dla innych,
dlatego tak ważne jest to, by się nie zatrzymywał i nie bał tego, co kryje się
we mgle.
Jedynie osoba o duszy prawdziwie kochającej wędrówkę może
prowadzić innych, bo tylko wytyczając nowe szlaki jest w stanie docenić
fundamenty, wiarę, piękno i miłość poddawane nieustannej próbie, w ten
sposób pozostając pokornym, ale też i usłużnym, pamiętającym o tym, że
tylko dobrą wolą, pozbawioną zawiści jest w stanie wyjść i zmieniać świat
wokół siebie.

pwd. Rafał Wolski
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Z notatnika drużynowej

„Skąd brać tematy na zbiórki zastępu”
Zbliżał się koniec roku szkolnego. Lato zostało już zaplanowane.
Pozostał mi tylko plan na następny rok harcerski. I tej sprawie
poświeciłam kolejną zbiórkę rady drużyny. Mając na uwadze rozwój
wartości osobistych i społecznych każdej harcerki i całej drużyny,
przygotowałam tekst Prawa Harcerskiego i regulaminy stopni
i sprawności oraz wytyczne programowe hufca. Chciałabym, aby
każda moja harcerka rozumiała, dlaczego chce być w harcerstwie
i rozumie, co to znaczy być uczciwą, pracowitą, prawdomówna,
uprzejmą i aktywna w środowisku (dom, szkoła, zastęp i każde inne
miejsce, w którym przebywa). Zbiórki rady drużyny traktuję bardzo
osobiście. Muszę być do nich zawsze przygotowana. Chciałabym,
aby moje zastępowe też tak pochodziły do zbiórek swoich zastępów.
Spotkanie jak zawsze zaczęliśmy od raportu, hymnu i naszych
obrzędów. Wszystkie byłyśmy w mundurach.. Ponieważ dużo było
spraw do omówienia, przystąpiłam do głównego tematu. Rozdałam
każdej przygotowane materiały. Patrzyły trochę zdziwione na tekst
Prawa Harcerskiego. Następnie poprosiłam, aby opowiedziały
krótko o swoich harcerkach: ile ich jest w zastępie, jakie zdobywają
stopnie, jakie sprawności, które są bez Przyrzeczenia. Początkowo
szło to opornie, ale w końcu dziewczyny się rozgadały. Miałyśmy już
obraz, na jakim poziomie jest nasza drużyna. Zdobywanie stopni
było już za nami, bo był biwak i bieg na stopnie. Ale w przyszłym
roku najwięcej harcerek będzie zdobywało stopień tropicielki
i pionierki, a po nowym naborze może dominować ochotniczka.
Na to bardzo liczę.
Przeszliśmy do tekstu Prawa Harcerskiego. Poprosiłam, aby na głos
odczytały kolejne punkty. Kiedy to zrobiły, poleciłam, aby napisały
w notatnikach propozycje zadania dla swoich harcerek do realizacji
dowolnego punktu prawa. Kiedy to robiły, włączyłam cichutko
muzykę z piosenkami harcerskimi i rozwiesiłam na tablicy karton
z wypisanymi nazwami stopni. Po 15 minutach kolejno wpisywały
na planszy swoje propozycje a następnie uzasadniały swój wybór.
Okazało się, że najwięcej propozycji było do punktu 3. „Harcerz jest
pożyteczny i niesie pomoc bliźnim”.
Oto one:
• Udział w kolejnej edycji Orkiestry Świątecznej Pomocy
• Zbiórka zabawek dla dzieci ze szpitala CZD
• Opieka i pomoc w zakupach dla emerytowanych nauczycieli
• Pomoc w nauce słabszym uczniom klas młodszych.
Kolejne punkty Prawa Harcerskiego w rankingu wyglądały
następująco:
6 pkt „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”
• Sobotnie wycieczki do warszawskich parków
• Ptaki Warszawy
• Kwietniki wokół naszej szkoły
9 pkt „Harcerz jest oszczędny i ofiarny”
• Jak szanujemy książki, z których korzystamy - akcja szkolna
• Zbiorka szkolna dla schroniska dla zwierząt karmy i materiałów
ocieplających
10 pkt „Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie
i uczynkach; jest wolny od nałogów”
• Wykonanie plansz dla uczniów z pokazaniem szkodliwości palenia
tytoniu i picia alkoholu
• Wprowadzenie w szkole„Dnia uprzejmości”

zastępca komendanta szczepu 211 WDHiGZ
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Praski Świerszcz
Z tych propozycji musimy wybrać jedno zadanie do realizacji
w szkole i dwa dla całej drużyny. Zaczęła się dyskusja. Dziewczyny
wybrały zadanie dla szkoły - zbiórka dla zwierząt i tablice
o szkodliwości palenia. Dla drużyny - wycieczki do parków
i pomoc w zakupach. Drugą część spotkania poświęciliśmy analizie
regulaminów stopni z uwzględnieniem poszczególnych wymagań
takich jak: praca nad sobą, życie rodzinne, zaradność życiowa,
wiedza harcerska, techniki harcerskie, postawa obywatelska. Do
tych zagadnień mają odnieść się zastępowe na swoich zbiórkach
zastępów, ustalając wspólny temat z każdej dziedziny regulaminu.
Pozostało nam jeszcze wpisanie zadania wspólnego dla programu
hufca - rajd Olszynka Grochowska. Przydzieliłam zadanie
zastępowym: dopilnowanie harcerek w rozpisaniu realizacji zadań
na swoje stopnie. Jeszcze tylko obrzędowo zakończyłam zbiórkę
w kręgu. Ze zbiórki byłam zadowolona, ale do wspólnego pisania
planu musimy jeszcze raz się spotkać, aby ustalić terminarz realizacji
zadań i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

hm. Róża Karwecka
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3. Satysfakcję
Każdy etap sklejania modelu przynosi dużo satysfakcji. W przypadku
modeli samochodów najwięcej radości przynosi sklejanie podwozia
(postawienie modelu na kołach), a następnie zamontowanie
nadwozia i pomalowanie modelu. Gdy sklejasz czołg lub samolot,
czerpiesz radość z innych etapów. Im dłużej trwają poszczególne
etapy, tym większa jest satysfakcja ze sklejenia całego modelu. Gdy
model schnie po ostatnim malowaniu, większość osób zamawia
już następny i rozpoczyna pracę od nowa. Najważniejszy jest efekt
końcowy, który daje powód do dumy i wiele radości z dobrze
wykonanej pracy.
4. Odprężenie
Znam kilka osób, których metodą na zrelaksowanie się jest sklejanie
modeli. Modelarstwo wymaga skupienia, podczas sklejania modelu
musimy rozwiązać wiele problemów. Konieczne jest dokładne
zaplanowanie i stosowanie się do instrukcji. Dzięki pracy nad
modelem przenosimy się we własny świat, do którego nikt inny
nie ma wstępu. Niektóre osoby tak angażują się w sklejane, że tracą
poczucie czasu.

Zalety hobby, jakim jest
modelarstwo
Czasem warto odstawić komputer albo smartfon i zaproponować
harcerzom alternatywną, ciekawą i kreatywną formę spędzania
wolnego czasu. Zachęcamy drużynowych, aby zabrali swoich
podopiecznych na zajęcia do modelarni. Tam pod fachowym okiem
instruktorów będą oni budować różne modele: samoloty, wozy
bojowe, okręty, jak również figurki żołnierzy. Będą tworzyć dioramy,
czyli makiety fragmentów przestrzeni. Wspólna zabawa nauczy ich
wytrwałości, rozwinie zdolności manualne i plastyczne.

Co jeszcze daje modelarstwo?
1. Nowe znajomości
Modelarstwo daje szansę na poznawanie nowych osób.
W wielu miastach działają kluby modelarskie. Okazją do spotkań
są też wystawy i konkursy modelarskie. Społeczność modelarska
rozwija się również w internecie. Gdy masz jakieś pytania na temat
modelu, możesz zadać je na forum lub porozmawiać z bardziej
doświadczonym modelarzem.
2. Wiedzę historyczną
Wielu nauczycieli robi wiele, by zniechęcić nas do nauki historii.
Dzięki sklejaniu modeli można poznać historię czasów nowożytnych.
W każdym opakowaniu znajduję się krótki opis historyczny danego
modelu, a w niektórych przypadkach sklejamy konkretny pojazd,
którym kierowała konkretna, słynna osoba. Wiedza podana w taki
sposób fascynuje i zachęca do jeszcze lepszego zapoznania się
z historią danego modelu lub epoką, gdy dany pojazd funkcjonował.
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5. Jest tanim hobby
Model średniej klasy w zależności od skali kosztuję od 20 do około
100 złotych. Cena akcesoriów i farb również nie jest wygórowana.
By sklejać modele, potrzebujesz ponadto jedynie stołu i dobrego
oświetlenia. Modelarstwo to hobby, które łączy pokolenia.
Początkujący modelarze cieszą się, gdy uda im się poprawnie skleić
model. Doświadczone osoby często przerabiają pojazdy w taki
sposób, by były jeszcze bardziej zgodne z prawdą historyczną. O tym,
czy sklejanie to hobby dla ciebie, możesz przekonać się tylko wtedy,
gdy spróbujesz i zaangażujesz się w budowlę pierwszego modelu.

Pozdrawiam wszystkich

wasz modelarz Jacek
PS Na zajęcia z modelarstwa zapraszają instruktorzy harcerscy Hufca ZHP
Warszawa-Praga-Północ oraz instruktorzy Ligi Obrony Kraju. Program
zajęć dostosowany jest do wieku i umiejętności uczestników ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Harcerski Ośrodek Techniki i Modelarstwa„HOTiM”, ul. Zamiejska 1 kl, IV.
hm. Krzysztof Najberg, tel. 604303015
pwd. Jacek Włodarski, tel. 503724901
email : hotim1@wp.pl
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Kącik poezji
Wanda „Dusia” Stańczak

Zbigniew Kurzyński

Elżbieta Czajka

Autorka kilkunastu tomików wierszy, obecna
w kilkudziesięciu antologiach, w tym w międzynarodowych i obcojęzycznych. Założyła i prowadzi
od 16 lat kabaret „Pół-serio”. Jest prezesem
Oddziału Warszawskiego II Stowarzyszenia
Autorów Polskich i przewodniczącą Komisji
Kwalifikacyjnej Rady Głównej SAP. Pisze utwory
prozatorskie, satyryczne, liryczne, piosenki, tworzy
muzykę, gra na scenie, reżyseruje. Ale... Sądzi,
że wszystko zaczęło się sporo lat temu, kiedy
jako instruktorka ZHP weszła na „Nieprzetarty
Szlak”. Tam spotkała fantastycznego harcmistrza
i... zaiskrzyło. Na całe życie. Prowadzili drużyny,
obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. To
właśnie ta nieprzetartoszlakowa rodzina nauczyła
ich wrażliwości, dystansu, szczególnego ciepła
i szukania rozmaitych odcieni między barwami
życia. Bez tego życie nie miałoby smaku. A poezja do
dziś trwałaby w głębokim uśpieniu...

Urodziłem się w Warszawie na Okęciu w 1936 r.
W latach 1977 - 2018 mieszkałem w Wilanowie,
a obecnie w podwarszawskim Radzyminie. Technik
mechanik – technolog. Piszę od 1953 r. głównie
drobne teksty satyryczne i humorystyczne.
Sporadycznie
–
wiersze
liryczne,
ballady,
bajki, humoreski itp. Debiutowałem w 1959 r.
w poznańskim „Kaktusie”. Mój dotychczasowy
dorobek to ponad trzydzieści tysięcy tekstów,
z których opublikowałem przeszło siedem tysięcy
w pismach i tomach zbiorowych oraz na literackich
portalach internetowych. Jestem członkiem Związku
Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich
Oddz. Warszawski II i Partii Dobrego Humoru. Należę
również do kilku klubów literackich. Posiadam
honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
oraz Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt działalności
literackiej.

W latach 1976-1980 harcerka 44 Radomskiej
Drużyny Harcerskiej. Absolwentka V LO
im. Romualda Traugutta w Radomiu oraz
Policealnego Studium Kolejowego w Warszawie. Inżynier Wyższej Szkoły Informatyki
Stosowanej i Zarządzania przy PAN
w Warszawie. Poetka, animatorka kultury,
wolontariuszka. Członkini Stowarzyszenia
Autorów Polskich, Oddział Warszawski II i Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”. Autorka
ośmiu tomików poezji, publikowała swe
utwory w kilku antologiach. Od bardzo wielu
lat związana z Hufcem ZHP Warszawa-PragaPołudnie. Często służyła pomocą w imprezach
hufca oraz w pracy Harcerskiego Teatru
„Paradox”. W 2020 r. wyróżniona tytułem
„Niezawodny Przyjaciel Hufca”.

*
Choć na włosku wiszą nerwy
nie rób w kwarantannie przerwy
*
Choć masz chętkę na podróże
kwarantanna potrwa dłużej
*
Choć cię już po katach nosi
w domu siedź – rozsądek prosi
*
Chociaż się dusisz z izolacji
pomyśl o wyższej racji
*
Choć w domowych źle pieleszach
białej flagi nie wywieszaj
*
Choć ześ baba, to ci przyznom
Zostań w domu, bądź męscyznom.
*
Choć pragnienia od łez mokną
Musi ci wystarczyć okno
*
Chociaż bunt ponawia mioty
W domu siedź – to środek złoty

*
Choć mam areszt domowy z wirusa przyczyny
to nie zaakceptuję siedzenia – za Chiny!
*
Chociaż nie drżę przed wirusem
z chaty nigdzie się nie ruszę
*
Chociaż nie użyłem testu
wiem że wirus gdzieś jest tu
*
Choć dwóch zaśpiewek zgubiłem nuty
ręce wciąż myje przez pół minuty
*
Choć ochotniczy strażak żaden ze mnie
siedząc w domu wygaszam epidemie
*
Choć kwarantanna lepsza od kicia
też ogranicza nam pełnie życia
*
Choć się na mnie czai wirus,
nie ma szans bym przed nim wyrósł.
*
Chociaż wirus ma koronę,
nie zaszczycę go pokłonem.

*

Chociaż musisz siedzieć w bloku
rób codziennie tysiąc kroków
*
Chociaż wiosna drzwi otwiera
ty się nigdzie nie wybieraj
*
Chociaż masz mamony wory
leków nie ma na potwory
*
Chociaż już trzy po trzy pleciesz
zrób zakupu w Internecie
*
Chociaż wczasy już kupione
nie polecisz w żadna stronę
*
Chociaż chciałbyś na Antyle
Musisz z tym pozostać chwilę
*
Chociaż nudno na kanapie
W domu wirusa nie złapiesz
*
Chociaż mogły być balety
Ty dzień po dniu smaż kotlety
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Z kolekcji druha Jacka
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Hm. Jacek Czajka
tel. 605 229 279
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