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Słowo Naczelnego
Braterska pomoc
Ostatni weekend tego lata spędziłem pod Radomiem w stronach rodzinnych mojej żony Eli. Wybraliśmy się na grzyby. Była
sobota - słoneczne popołudnie. Wjechałem do lasu (poruszałem się po duktach dopuszczonych do ruchu pojazdów spalinowych).
Zatrzymywałem się w kilku miejscach. Zbiory dorodnych podgrzybków i prawdziwków powiększały się z minuty na minutę.
Kolejny przejazd w inne miejsce zakończył się pechowo. Banalne, ale zakopałem się przednimi kołami w wyjątkowo sypkim
piachu. Kilka nerwowych prób wyjechania z piachu nie dało pozytywnych wyników. Wspólnie z Elą zaczęliśmy odgarniać piach
spod kół i układać gałęzie. Kolejne próby i kolejne porażki. Zrobiło się nieprzyjemnie.
Nagle jak spod ziemi wyrośli trzej młodzi chłopcy w wieku ok. 8-12 lat z wiaderkiem grzybów. Najstarszy z nich zapytał:
- Może pomóc?
Oczywiście, zgodziłem się od razu. Z góry podziękowałem i ponownie odgarnąłem piach, podłożyłem gałęzie, wrzuciłem
wsteczny bieg i powoli pchany przez chłopców i żonę… wyjechałem. Ufff. Jeszcze raz podziękowałem chłopcom i wtedy coś mi
przyszło do głowy. Zapytałem:
- Czy nie jesteście czasami harcerzami?
- Ja jestem – odparł najstarszy, ten, który zaproponował mi pomoc.
Poprosiłem, żeby się przedstawił i powiedział, do jakiej drużyny należy. Odpowiedział, że nazywa się Antoni Michałowski, należy
do drużyny z Firleja (Firlej to dzielnica Radomia) z Hufca Radom-Miasto.
- No to Antosiu właśnie wypchałeś z piachu harcmistrza z Warszawy. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję Po czym pokazałem mu moją książeczkę instruktorską. Już miałem odjeżdżać, ale zastanowiło mnie, co ci chłopcy (poza tym, że
zbierali grzyby) robią sami w środku lasu? Okazało się, że właśnie się zgubili. Przyjechali na grzyby z mamą. Zaparkowali na skraju
wsi. Mama została koło samochodu z małą siostrą Antosia, a on i jego koledzy ruszyli na grzyby. Ani się spostrzegli, jak mama i
samochód zginęli im z oczu. Wtedy zauważyli mnie.
Poprosiłem Antosia o numer telefonu do mamy. Na szczęście pamiętał. Zadzwoniłam, ale nikt nie odbierał. Ela zapytała, czy
pamiętają nazwę miejscowości, na skraju której zaparkowali. Nie pamiętali, wtedy zaczęła wymieniać nazwy okolicznych wiosek.
- Marcelów? – padła kolejna nazwa.
- Tak, Marcelów – odpowiedzieli chórem.
- No to jesteśmy w domu – powiedziała Ela.
Zaprosiłem chłopców do samochodu i udaliśmy się kierunku Marcelowa. Po drodze oddzwoniła zdenerwowana mama. Uspokoiłem
ją, że chłopcy są ze mną w samochodzie i jedziemy do niej. Po dziesięciu minutach byliśmy na miejscu. Mama podziękowała
mnie i Eli, a Antosiowi pogroziła palcem, na co ja stanąłem w jego obronie. Powiedziałem, że ma wspaniałego syna, który widząc,
że jestem w potrzebie, nie czekał na moją prośbę, tylko sam wyszedł z propozycją pomocy. Na koniec obiecałem, że napiszę do
komendanta Hufca Radom-Miasto, aby pochwalić Adasia i dotrzymam słowa. Niech wiedzą, że ich praca wychowawcza nie idzie
na marne.

hm. Jacek Czajka
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Temat miesiąca
Pandemia, w którą nie wierzą
harcerscy mędrcy
Uczestniczyłem
ostatnio
w
spotkaniu
pewnego gremium w większości sędziwych
już harcerskich mędrców. Każdy z nich, poza
niewątpliwymi zaletami intelektu, ma za
sobą doświadczenie w kierowaniu dużymi
zespołami ludzkimi – harcerskimi obozami
i zgrupowaniami obozów czy też w prowadzeniu
własnych firm zatrudniających tzw. zasoby
ludzkie, czyli pracowników.
Każdy z nich odpowiadał lub nadal odpowiada
za bezpieczeństwo, higienę pracy powierzonych
sobie ludzi. Nie jeden raz spotkał się na obozach
a nawet odczuł na własnej skórze skutki różnego
rodzaju zdarzeń, które stanowiły zagrożenie dla
zdrowia a nawet życia podopiecznych. Zna więc
tzw. zasady BHP czyli bezpieczeństwa i higieny
placówek letniego i zimowego wypoczynku.
Podpartych także własnymi obserwacjami
i doświadczeniami. Czasami nawet bardzo
tragicznymi w skutkach. Wie też, że zdrowia
i życia innych strzec trzeba jak największego
skarbu, a warunki pracy i wypoczynku należy
stwarzać takimi, by tego zagrożenia w jak
największym stopniu uniknąć. Dotyczy to
także organizacji wszelkich przedsięwzięć
i podejmowanych przez nas harcerskich działań.
Także a nawet szczególnie w okresie panującej
pandemii koronawirusa.
Tym bardziej więc zaskoczyło mnie i mocno
zaniepokoiło podejście harcerskich mędrców
do tego wielkiego i zbierającego tragiczne żniwo
zagrożenia. Udzieliło im się wyraźnie panujące
powszechnie w polskim społeczeństwie
przekonanie, że nic się złego nie dzieje, żadnego
zagrożenia nie ma, wszystko to „ściema”
bliżej nieokreślonych sił, a wszelkiego rodzaju
obostrzenia, noszenie maseczek, obowiązek
unikania bezpośredniego kontaktu, podawania
sobie rąk, zachowania dystansu to zbędne, nic
nie dające szykany wymyślone przez władze,
których przecież zwykły obywatel nie może
znieść. Bo stanowią one zagrożenie dla jego
obywatelskiej swobody. Otóż jestem innego
zdania. Zagrożenie jest realne. Dowody na to są
liczne, codzienne doniesienia ujawniają coraz
więcej zachorowań.
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Dziś, gdy piszę ten tekst, podano informację
o 3002 nowych dziennych przypadkach
w Polsce. Nie można lekceważyć czegoś, co
niesie za sobą widmo choroby, prowadzącej
do ciężkich i trwałych uszkodzeń narządów
i zbierającej żniwo śmierci. Zobowiązani
jesteśmy chronić zdrowie i życie naszych
zuchów, harcerzy, instruktorów a szczególnie
harcerskich seniorów. Tym samym życie
i zdrowie naszych rodzin. Mówienie więc przez
społeczne autorytety, jakimi są bez wątpienia
harcerscy mędrcy, że pandemii nie ma, osłabia
społeczną czujność. Na co dzień pracuję w domu
pomocy społecznej, który właśnie z powodu
pandemii, jak każda placówka tego typu, objęty
jest szczególnymi rygorami i obostrzeniami
– obowiązkowe testy co dwa tygodnie, praca
rotacyjna, mierzenie temperatury u wszystkich
pracowników, wielokrotne podczas dnia pracy
mycie i dezynfekcja rąk, wydzielone strefy
poruszania się, noszenie maseczek itp. Wszystko
po to właśnie, by uniknąć lub przynajmniej
zminimalizować
skutki
potencjalnego
wniesienia koronawirusa na teren zakładu.

Bierzmy więc i dajmy dobry przykład.
Organizujmy jak najwięcej zbiórek harcerskich
na świeżym powietrzu. Stosujmy podstawowe
zasady ochrony, przekonujmy swoją postawą
nieprzekonanych. Nie dajmy się zwieść
nosicielom spiskowej teorii dziejów. Przy
okazji zastanówmy się, czy w ogóle zasady
bezpieczeństwa
zajęć
podczas
zbiorek
i prowadzonych przez nas obozów są znane
harcerzom i przestrzegane. Także przez kadrę,
gdy wpadną na pomysł przeprowadzenia
gry nocnej, zajęć sportowych z tak ostatnio
modnymi
elementami
ekstremalnymi.
Mam tu na myśli tzw. małpie mosty, tyrolki
linowe, szkoły przetrwania czy zwykłe karne
(a niedopuszczalne w harcerstwie) pompki.
Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa,
zdrowia i życia. Także dla nas samych.

hm. Andrzej Sadłowski
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Heblowanie
Czterech
muszkieterów
Dzisiaj, w dniu kiedy piszę ten felieton, za trzy
godziny będzie miało miejsce wydarzenie,
które zakończy pewną epokę. Mam na myśli
koniec działalności starej rady namiestnictwa
i oficjalne rozpoczęcie działalności nowej.
Ponieważ
miałem
przyjemność
być
w ustępującej radzie namiestnictwa, czuję,
że kończy się dla mnie piękna historia.
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I udało nam się przez te lata naprawdę zrobić
bardzo dużo. Widzę efekty naszej pracy i to
jest dla mnie największy wyznacznik tego, że
robiliśmy dobrą robotę.
Nowej radzie namiestnictwa życzę, żeby
umiała się dogadywać ponad podziałami.
Niech każdy z członków nowej rady pamięta,
że działa w interesie drużynowych i dla
nich. Zawsze najpierw trzeba myśleć o nich
a dopiero na końcu o sobie. Głęboko wierzę,
że praca, którą do tej pory wykonaliśmy,

Pamiętam, kiedy rozpoczynałem działalność
w radzie, nie ukrywam, że miałem sporo obaw,
czy będziemy między sobą umieli się dogadać.
Przecież każdy z nas ma inny charakter,
dlatego można było mieć wątpliwości, czy uda
nam się wspólnie prowadzić namiestnictwo.
Ale okazało się, że dla każdej osoby w radzie
najważniejsze było wspieranie drużynowych
i właściwe funkcjonowanie namiestnictwa
i dlatego wspólny cel sprawił, że przez tyle
lat udanie współpracowaliśmy. Myślę, że
największe podziękowania należą się Stasiowi,
który jako namiestnik umiał pogodzić
wszystkie nasze charaktery i odpowiednio
kierować naszą pracą.
Ważną kwestią było też na pewno to, że każda
z osób, która pracowała w radzie namiestnictwa, miała duże doświadczenia harcerskie.
Bez takiego doświadczenia i znajomości
specyfiki pracy z harcerzami nie da się dobrze
pracować. Wiele razy się spieraliśmy, wiele
razy zdarzało się nam zaciekle dyskutować,
ale zawsze dochodziliśmy do kompromisu.
Najważniejsze dla mnie jest to, że czułem się
częścią tej rady, czułem autentyczny wpływ na
kreowanie pracy namiestnictwa, na wspieranie
drużynowych. Druga ważna rzecz to wzajemny
szacunek, słuchaliśmy każdego, kto miał coś
do powiedzenia. Każdy mógł swobodnie
proponować swoje pomysły i dzielić się
spostrzeżeniami. W dodatku wszystkie decyzje
były konsultowane, wszystko, co działo się
w namiestnictwie, było wcześniej uzgadniane
przez radę. W ostatnim czasie działaliśmy
w składzie z Miśkiem, Rafałem i ze Stasiem
- byliśmy takimi czterema muszkieterami,
którzy mimo problemów i różnych przeszkód
potrafili działać we wspólnym interesie.
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będzie kontynuowana. „Heliodor” to nie
tylko namiestnik i rada, „Heliodor” to wszyscy
drużynowi, i o tym zawsze musimy wszyscy
pamiętać.

phm. Jan Korkosz „Hebel”

Praski Świerszcz

Druh Adam ma głos
Stale się rozwijać
Nie odkryję dziś Ameryki. Zdumiony byłem
skromną frekwencją w czasie ostatnich
wrześniowych warsztatów naszej hufcowej
komisji stopni instruktorskich. Były one
przeprowadzone online, więc wszyscy, i ci,
którzy odpoczywali na końcu świata, i ci,
którzy właśnie po pracy wrócili do domu,
mogli wziąć w nich udział. Na tegoroczne
warsztaty (co było niespodzianką) zaprosiliśmy
najbardziej kompetentnego w ZHP instruktora
hm. Grzegorza Całka, który, jak wszyscy wiemy,
jest naczelnym „Czuwaj” (więc warto go
także z tego powodu było poznać), ale w tym
przypadku jest przewodniczącym Komisji Stopni
Instruktorskich przy Głównej Kwaterze. On
o zdobywaniu stopni (a także o Systemie Stopni
Instruktorskich, którego był współtwórcą) wie
wszystko. Większość naszych harcmistrzów
i podharcmistrzów zdecydowała, że nie warto
spędzać na warsztatowych zajęciach dwóch
i pół godziny. Może po prostu o obecności
Grzegorza nie wiedzieli?
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W naszych dokumentach o samorozwoju jest
bardzo wiele powiedziane, tu zacytuję fragment
Zobowiązania Instruktorskiego: Będę (…)
pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę
i umiejętności. Zastanawiam się, czy niektórzy
z nas uznali, że praca nad sobą, pogłębianie
wiedzy i umiejętności jest im zupełnie
zbędne. Ot, jeżeli coś trzeba zrobić, jest jakby
obowiązkowe, z trudem zmuszają się do
uczestniczenia. Ale tak więcej?
To oczywiste, że czytanie „Praskiego Świerszcza”,
„Czuwaj”, śledzenie propozycji programowych
zamieszczanych na stronach Głównej Kwatery,
śledzenie wydarzeń, jakie mają miejsce
w Związku, to jest owo pogłębianie wiedzy. Ale
także ważne jest czytanie książek. Ciekaw jestem
jak wypadłaby ankieta wśród naszych hm.
i phm. – odpowiedź na dwa pytania: - Ile książek
o tematyce harcerskiej przeczytałaś/eś w ciągu
ostatnich dwóch lat? – Oraz: - Jakie materiały
dostępne w internecie wykorzystałeś w ciągu
ostatnich dwóch lat w pracy harcerskiej?
Nie, nie będę was o to pytał. Po prostu wszyscy
pamiętajmy, do czego się zobowiązywaliśmy,
składając
Zobowiązanie
Instruktorskie.
I zapraszam na warsztaty KSI we wrześniu 2021
roku.

hm. Adam Czetwertyński

Ale przecież ostatnie warsztaty, te sprzed roku
czy dwóch lat, były ocenione pozytywnie,
uznawaliśmy (i instruktorzy-opiekunowie, i KSI),
że w czasie krótkich zajęć wiele się nauczyliśmy.
O czym rozmawialiśmy w tym roku?
O problemach, jakie mamy przy zamykaniu
próby, o pisaniu raportu, o zadaniach
opiekunów, o ważnych elementach systemu,
które nie zawsze są zauważane przez naszych
podopiecznych, a czasem też przez opiekunów.
Sporo ważnych myśli padło w trakcie spotkania.
Niezależnie, czy wypowiadał je harcmistrz,
czy przewodnik. A rozwinęliśmy się wszyscy
– i członkowie KSI, i opiekunowie lub przyszli
opiekunowie zdobywających stopień. Stąd moje
nieustanne zdziwienie – dlaczego nie chcemy
się rozwijać? Dlaczego uważamy, że warsztaty,
które są obowiązkowe dla opiekunów co trzy
lata, wystarczają, że częstsza obecność na nich
jest zbędna…
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Jak zawiesić
poprzeczkę?

Poprzednim razem zachęcałem do obejrzenia
„Greka Zorby”, dziś odwołam się do twórczości
Włodzimierza Wysockiego. Generalnie warto tej
twórczości posłuchać (i poczytać) w rosyjskim
oryginale, niemniej jednak niektóre polskie
tłumaczenia i aranżacje polskich artystów
przemawiają równie mocno. Dla jeszcze
nieprzekonanych dodam, że znana z repertuaru
Jacka Kaczmarskiego „Obława” była właśnie
inspirowana dziełem Wysockiego.
Statut ZHP stanowi, iż „misją ZHP jest
wychowywanie młodego człowieka, czyli
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru przez stawianie
wyzwań”. Jako wstęp do rozważań na temat
stawiania wyzwań wybrałem „Piosenkę skoczka
wzwyż”, którą brawurowo wykonał Marian
Opania. posłuchajcie:

„Rozpędzam się, wybijam, idę w górę,
Poprzeczkę strącam, nie wyszło – niech to szlag,
Dwa czterdzieści stoi twardym murem,
Odpadłem, choć niewiele było brak.”
W działalności wychowawczej wyzwania na
wszystkich poziomach wiekowych „skrywamy”
m.in. w programie działania czy próbach na
stopnie i sprawności. Od najmłodszego zucha
po instruktorów. W tym gronie wędrownicy
i instruktorzy prezentują się najciekawiej, gdyż
najczęściej muszą wyzwania stawiać (sobie lub
innym) oraz do nich stawać. Zatem właściwe
zawieszanie
poprzeczki
jest
podwójnie
ważne. Pod pojęciem „właściwe” rozumiem
dobór poziomu trudności, treść wyzwania
i kompetencje stawiającego.
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Wiele, a właściwie wszystko zależy od
poprawnego
rozpoznania
zagadnienia
oraz samokontroli osób stawiających lub
oceniających pokonanie wyzwania. Treść,
a więc obszar tematyczny wynika z zainteresowań lub potrzeb (marzeń) danej osoby,
zamierzeń opisanych w planie pracy, aktualnych
potrzeb zespołu (np. zastępu, drużyny, obozu),
wymagań zdobywanego stopnia itd. Tutaj
istotne jest rozróżnienie, czy realizacja będzie
się odbywała w toku normalnej pracy drużyny,
czy też podąży osobną ścieżką.
Poziom
trudności
oznacza
zawieszenie
poprzeczki na wybranej wysokości – dobranej
indywidualnie dla danej osoby (bądź zespołu).
Jego wyznacznikiem może być czas realizacji,
liczba powtórzeń, precyzja wykonania czy
doprowadzenie do efektu końcowego (rezultatu).
Ważne, aby poprzeczka nie leżała na ziemi – bo
wtedy wyzwanie traci „smak” i inne wartości
duchowe. Wszak „ducha tęż” głosi hymn harcerski.
Poprzeczka nie może także wisieć za wysoko, gdyż
szybko zniechęci kandydata. Ostatnio w ramach
„warsztatów ognia” wędrownicy poznawali tajniki
rozniecania ognia m.in. bez użycia zapałek.
Wyzwaniem nie było jednak uzyskanie płomienia
za pomocą krzesiwa, ale podtrzymanie go na czas
potrzebny do zagotowania kubka wody na herbatę.
Okazało się, że czasami trzeba było kilku prób, bo
ogień wkrótce po jego uzyskaniu przygasał. Przy
okazji udało się namacalnie poczuć różnicę między
bushcraft`em a survival’em. Dla maratończyka
– amatora przebiegnięcie dziesięciu kilometrów
wyczynem raczej nie będzie, ale dokonanie tego
z resztą zastępu lub z załadowanym plecakiem
już może być. Rozstawienie „dziesiątki” wydaje się
(dla wędrowników) banalne natomiast wykonanie
konstrukcji z trzech „dych” jedna nad drugą może
za wyczyn uchodzić. Podobnie jak rozbicie nie
jednego, ale czterdziestu namiotów w ciągu
jednego przedpołudnia. Drobne detale mogą
decydować o wyczynie czy jego braku.
Stawiając i oceniając zadania pretendujące
do miana wyczynu należy mieć w pamięci
powiedzenie wywodzące się z korporacyjnej
„kultury” pracy: „żadne zadanie nie jest zbyt
trudne do wykonania – jeżeli wykonuje je ktoś
inny”. Inaczej mówiąc: instruktorze, nie wyznaczaj
zadań, których nie jesteś w stanie sam wykonać.
A jeszcze lepiej, których nigdy nie wykonałeś. No
chyba, że osobiście w nich uczestniczysz. Wtedy
ryzykujesz obnażenie własnej niedoskonałości
(ale o tym już pisałem) ale możesz również zyskać
„nieśmiertelną” chwałę.

Praski Świerszcz
Przykład osobisty zobowiązuje. Zestawię w tym
miejscu dwa osobiste przeżycia. Rok temu pisałem,
że na zlocie kadry objawili się drużynowi, którzy
nigdy w życiu nie rozstawiali „dziesiątki”. Od
takiego instruktora chyba nikt nie chciałby dostać
podobnego zadania i to jeszcze limitowanego
czasem. Osobiście pamiętam, że niską „dychę”
dwóch wędrowników rozstawia w czasie poniżej
trzech minut – były onegdaj takie konkurencje
na obozowych olimpiadach. Pamiętam również,
że gdy zaczynałem instruktorską drogę, dh hm.
Grzegorz Nowik - aktualny przewodniczący ZHR sprowadził do właściwego poziomu grono młodej
kadry wygrywając zawody na orientację rozegrane
w ramach „końcówki instruktorskiej” w Ocyplu.
Udowodnił nam tym samym, że mamy się jeszcze
z czego podszkolić w terenoznawstwie lub poprawić
kondycję fizyczną. W ramach podsumowania
ponownie sięgnę do Włodzimierza Wysockiego.
„Trybuny w śmiech - znów na rozbiegu stoję,
I prawą nogą lekko macam żwir,
Wybijam się i dwa czterdzieści moje,
Przeszedłem – tego mi nie weźmie nikt”.
Wyzwania zostają w nas na długo, niektóre na zawsze.
Oczywiście te prawdziwe, dobrze zwymiarowane,
rzetelnie pokonane. Często po latach, uzupełnione
bagażem późniejszych doświadczeń mogą wydać się
błahe i nieprawdziwe. Lecz gdy dokonamy głębszej
analizy towarzyszących im okoliczności, okaże się, że
miały wpływ na kształtowanie naszego charakteru.
Realizując próbę HO postanowiłem m.in. nauczyć
się jeździć konno. Jako urodzony mieszczuch
bałem się dużych zwierząt. Konie były więc dla
mnie jednakowo piękne i straszne. Komendant
obozu jeździeckiego, przedwojenny major kawalerii
(liczący sobie wtedy 86 lat), po krótkim instruktażu
rozkazał mi samodzielnie osiodłać „Sektora” do
pierwszej jazdy. Wszedłem z całym rzędem do stajni
i… nogi się pode mną ugięły, bo rzeczony „Sektor”
był w kłębie wyższy niż ja. Do tego patrzył przez
drzwi swojego boksu „z wyższością”. Nie wiem, jak
pokonałem paniczny lęk. Natomiast jeździliśmy
później przez kolejne pięć lat – nigdy nie dosiadałem
bardziej wdzięcznego konia.

hm. Krzysztof Rudziński „BREDIS” HR
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Odeszli na wieczną wartę
Druh podharcmistrz
Jerzy Jakubiak (1919-2020)
16 lipca 2020 roku odszedł na wieczną wartę senior
Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy” - phm.
Jerzy Jakubiak. Urodził się 9 sierpnia 1919 roku
w Rembertowie. Tam mieszkał, uczył się a także
rozpoczął swoją przygodę z harcerstwem.
Do ZHP wstąpił w maju 1932 r. Trzy miesiące później na
obozie harcerskim w Bieszczadach złożył Przyrzeczenie
Harcerskie. Okres okupacji spędził również w Rembertowie, angażując się w prace konspiracyjne. Po
wojnie mieszkał na Mokotowie i Żoliborzu, a ostatnie
lata swojego życia spędził na Pradze.
Działając w harcerstwie, głównie w Hufcu Rembertów
(włączonym w roku 1963 do Hufca ZHP WarszawaPraga-Południe), pełnił funkcje instruktorskie, m.in. był
drużynowym 114 WDH im. ks. Józefa Poniatowskiego.
Działał również w Hufcu ZHP Mokotów w słynnej
„Czarnej Jedynce” (1 WDH). W roku 1958 otrzymał
stopień podharcmistrza.
Od wielu lat był czynnym - z opłaconymi składkami
instruktorskimi - członkiem IKP „Romanosy” Hufca ZHP
Warszawa-Praga-Południe. Brał udział w imprezach
i spotkaniach towarzyskich kręgu.

Większość swojego życia zawodowego przepracował
w chłodnictwie przemysłowym. Był członkiem Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych. Odznaczony m.in. medalem
„Za obronę Polski”. W setną rocznicę urodzin otrzymał
list gratulacyjny od władz Warszawy.
Informacje o śmierci druha Jerzego przekazała nam
jego żona dopiero w dniu 5 października, ponieważ
sama przebywała do tego czasu w szpitalu po
przebytym wypadku.
Druh Jerzy pochowany został
Bródnowskim, 22-N rząd 5, grób 17.

na

Cmentarzu

Rada Kręgu IKP „Romanosy”
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295 WDH „Sulima” obozowała wraz z Hufcem
Warszawa-Ursus-Włochy im. Mieczysława
Bema w bazie Hufca Szamotuły w Jeleńcu.
Jako poszukiwacze przygód udoskonalali
swoje harcerskie umiejętności i wiedzę:

As wywiadowca
Nasze wakacyjne
przygody
Wakacyjne przygody już za nami.
Prawie miesiąc temu zakończyły się wakacje
– czas zabawy i przygody. Wraz z nimi obozy
i biwaki organizowane w ramach Harcerskiej
Akcji Letniej 2020.
Poniżej
prezentujemy
z poszczególnych obozów:

galerię

zdjęć

Szczep 288 i 112 WDHiGZ im. Kornela
Makuszyńskiego był na obozie w naszym
hufcowym ośrodku „Słoneczna Republika”
Ocyplu. W tym roku gościli w „Hogwarcie” –
szkole magii i czarodziejstwa znanej z serii
powieść J.K. Rowling o Harrym Potterze:
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Praski Świerszcz
Drużyny ze Szczepu 32 WDHiGZ im. Stanisława
Sieradzkiego „Śwista” również biwakowały
w ośrodku kolonijnym naszego hufca
w Ocyplu. 32 WDSH „Anomalia” poznawała
świat znany ze zbiorów opowiadań Andrzeja
Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie. Pozostałe
drużyny poszerzały granice wyobraźni razem
z Fineaszem i Ferbem:

Szczep 211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława
Jankowskiego „Agatona” wraz z 420 WDH
„Omaha” byli wspólnie na obozie w bazie
Hufca Garwolin w Polewiczu. Razem poznawali
kulturę Meksyku nawiązując tym samym do
Disneyowskiej bajki „Coco”:
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297 WDH „Luna” obozowała w Stanicy
Kaszubskiej w Stężycy, drugiej bazie naszego
hufca. W postapokaliptycznym świecie „Terra
Nova” harcerze odbudowywali cywilizację:

Choć wraz z wrześniem nastał czas nauki,
wspomnienia z harcerskiego szlaku pozostaną
w naszej pamięci na długo! Harcerkom
i harcerzom naszego hufca życzymy owocnej
nauki i zapału do pracy, a kadrze instruktorskiej
dziękujemy za poświęcony czas na obozie
i życzymy powodzenia na drodze akademickiej,
zawodowej
i
oczywiście
harcerskiej
w rozpoczynającym się roku szkolnym
2020/2021!

HO Franciszek Pokora
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Promocja, czyli
narzędzie do
pozyskiwania kadry
Z pewnością cześć z was myśli, że tytuł jest
pozbawiony sensu. Postaram się pokazać,
dlaczego właściwa promocja naszych działań
potrafi czynić cuda i może być narzędziem
do pozyskiwania kadry. Większość z naszych
jednostek, tych mniejszych i tych większych,
promuje swoją działalność albo stara się
promować. Jeśli szukacie potwierdzenia,
wystarczy przeczesać Facebooka w poszukiwaniu naszych gromad, drużyn czy
nawet szczepów. Wspomniana promocja
zazwyczaj polega na wrzuceniu kilku zdjęć
z jakiejś zbiórki i pokazania tego, że jakaś grupa
harcerzy czy zuchów się spotkała. Ładnie to
wygląda, na „fejsiku” coś się dzieje, wszyscy są
szczęśliwi. I teraz pytanie, co z takiego przekazu
wynika dla przeciętnego odbiorcy, który nie
ma nic wspólnego z harcerstwem? Niestety
tylko tyle, że harcerze działają tu i tam, coś
się dzieje na tych zbiórkach, no i fajnie. Ja też
lubię popatrzeć na zdjęcia naszych jednostek
i widzieć, że coś się dzieje, gdyż widzę wtedy,
że działamy i coś tworzymy, że ktoś właśnie
wkłada bardzo dużo pracy i energii, aby
ktoś inny mógł być wychowywany metodą
harcerską, co jest super.

Patrząc na zdjęcia czy wpisy ja to wiem,
pewnie też inni instruktorzy. A co z „cywilami”,
którzy to oglądają? Co oni sobie wtedy mogą
pomyśleć lub zobaczyć? W tym miejscu
będę bardzo głośno postulować: chwalmy
się naszymi działaniami, opisujmy wszystko,
co może wydać się atrakcyjne przeciętnemu
„Kowalskiemu”. Dlaczego? Bo ci „Kowalscy”
to nasi potencjalni harcerze oraz potencjalne
zuchy, to są też ich rodzice. To oni podejmują
decyzję o przynależności do naszej
organizacji właśnie na podstawie tego, czy
jest to atrakcyjna i konstruktywna działalność.
My magię harcerstwa
znamy od kuchni –
nocne ogniska, długie
warty
w
lipcowe
noce, przyjaźnie na
całe życie. Oni nie
znają.
Aby
mogli
poznać, muszą wpierw dostrzec rzecz
dość banalną.

Używając
języka
konsumpcjonizmu
i pragmatyzmu, przyjście na zbiórkę musi im
się opłacać.
Opłacać - to znaczy, iż idąc na spotkanie
z harcerzami coś konkretnego uzyskają – nowe
wiadomości, umiejętności, odkryją nowy
kawałek świata, naładują się pozytywnymi
emocjami, poczują uczucie przynależności
oraz bezpieczeństwa. Ale co to ma wspólnego
z pozyskiwaniem kadry??? Przecież mówimy
wyłącznie o pozyskiwaniu nowych harcerzy.
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Praski Świerszcz
W przypadku pozyskiwania kadry występuje
podobny mechanizm.
Możemy
przyciągać
młodych
i
starych
pokazując
im,
że
uczestnictwo w naszych
zbiórkach czy podążanie
ścieżką
wędrowniczą
lub instruktorską im się
„opłaca”. Można wierzyć
lub nie, ale zdarza mi
się prowadzić zajęcia
na kursach w różnych
miejscach Polski. Jeżdżę
na te dla młodzieży
i na te dla dorosłych.
Ci ludzie biorą udział
w kursach, bo widzą, że harcerstwo im coś
daje i się opłaca. Jeśli chodzi o młodych,
to jest zazwyczaj chęć przeżycia przygody
i odkrywania świata dorosłych, angażowania
się w duże projekty czy uczestniczenia
w inicjatywach, które przydadzą im się w życiu
akademickim lub zawodowym.
Znam drużynową, która zaczęła kiedyś jeździć
ze swoją drużyną wędrowniczą na zagraniczne
obozy. Piękna sprawa, której sam zazdroszczę.
Jak się rozniosło po środowisku, że takie obozy
są organizowane, to w nowym roku harcerskim
do owej drużyny przystąpiły nowe osoby
„z ulicy”. Właśnie dlatego, że dostrzegły
możliwości na przeżycie czegoś pięknego
i wyjątkowego, przełamującego schematy,
w których żyją ich rówieśnicy. Chyba każdy się
ze mną zgodzi, że pozyskanie w ten sposób
wędrownika to już połowa drogi do skierowania
go na ewentualną ścieżkę instruktorską. No
dobrze, to są młodzi ludzie, wiemy, że mogą
zostać kadrą, ale starzy? Niby po co i dlaczego?
Otóż sam, zanim zacząłem przygodę z kursami
dla dorosłych, zastanawiałem się, czego tacy
ludzie poszukują w ZHP. Przyczyny są dość
prozaiczne. Zazwyczaj są to niespełnione
ambicje z młodzieńczych lat, które odżywają
w chwili, kiedy ich dziecko poszło na kilka
pierwszych zbiórek zuchowych. Bywa też tak, że
są to społecznicy, którzy poszukują ujścia swojej
energii właśnie w działalności wychowawczej.
Można również spotkać ludzi, którzy traktują
to jak mentalny detoks i odcięcie od trudnej
rzeczywistości (tak mi kiedyś powiedziała
pewna pani prokurator, którą poznałem na
jednym z kursów instruktorskich dla dorosłych).
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Znając motywy działań tych ludzi oraz umiejętne
pokazując, dlaczego właśnie z nami warto
się „bawić”, jesteśmy w stanie pozyskać kadrę
zewsząd. Warunek jest jeden, musimy pokazywać
to, co atrakcyjne dla innych, nie dla nas. Trzeba
mieć również na uwadze, do kogo kierujemy
nasz przekaz. W takim duchu też jest utrzymana
obecna promocja hufca.

Znając motywy działań tych ludzi oraz umiejętnie
pokazując, dlaczego właśnie z nami warto
się „bawić”, jesteśmy w stanie pozyskać kadrę
zewsząd. Warunek jest jeden, musimy pokazywać
to, co atrakcyjne dla innych, nie dla nas. Trzeba
mieć również na uwadze, do kogo kierujemy nasz
przekaz. W takim duchu też jest utrzymana obecna
promocja hufca. Oczywiście możecie przeczytać
tekst i machnąć na to ręką, wkładając do między
bajki, lecz miejcie na uwadze, że Internet
i Facebook dziś ma ogromną moc sprawczą. Nie
szukając przykładu daleko, do naszej „Sulimy”
w tym roku przyszły 2-3 osoby czytając o nas na
Facebooku, co tylko potwierdza, że pokazywanie
rzeczy atrakcyjnych i konkretnych jest przyjazne
dla oka i działa jak magnes. Skoro młody odbiorca
reaguje na zamieszczane treści w ten sposób, iż
chce wstąpić do drużyny, tym bardziej wydaje mi
się, że jest szansa, aby zachęcić nieco starszych.
Nie trzymając was dłużej przy lekturze, zachęcam
do refleksji, bo być może gdzieś wśród waszych
znajomych lub rodziców waszych harcerzy jest
jakaś jedna duszyczka, która myśli nad dołączeniem
do kadry lub drużyny, lecz nie dostała jeszcze tego
decydującego bodźca.

pwd. Wojciech Kowalówka HO
Szef Zespołu Promocji i Informacji Hufca
PS Zdjęcia pochodzą z naszych stron szczepów
i drużyn na Facebooku, co pokazuje, że mamy czym
się chwalić. Od żagli i łączności po pierwszą pomoc,
a kończąc na międzynarodowych konferencjach
instruktorskich. Dowodzi to, że każdy laik znajdzie
u nas coś dla siebie. Może warto to nagłośnić?

11

Praski Świerszcz

Na wyspie
Brownsea
W dniach 19-23 sierpnia 2020 r. uczestniczyłem w kursie przewodnikowskim zorganizowanym przez Zespół Kadry Kształcącej
Hufca Otwock. Kurs odbył się na terenie starej,
zabytkowej willi w Józefowie, nieopodal rzeki
Świder. W kursie wzięło udział dwadzieścia
osób: osiemnaścioro z Hufca Otwock i po
jednej osobie z hufców Warszawa-Żoliborz
i Warszawa-Praga-Południe. Kadra kursu
kładła duży nacisk zarówno na wiadomości
i wiedzę przekazywaną uczestnikom, jak i na
wątek fabularny.
Od samego początku trwania kursu umiejętnie
wprowadzano uczestników niejako w podróż
w czasie. Poprzez liczne cytaty i opowieści
związane z pierwszym skautowym obozem na
wyspie Browsea przenieśliśmy się do sierpnia
1907 r.

Muszę zaznaczyć, że kadra kursu była bardzo
dobrze przygotowana, ciekawe zajęcia
prowadzone były w sposób zrozumiały
i prosty. Większość zadań była tak pomyślana,
aby łączyć w sobie teorię z zajęciami
praktycznymi. Każdy dzień rozpoczynał
się od pobudki, rozruchu fizycznego,
śniadania i apelu. Później przychodził czas
na pierwszą część zajęć kursowych, a po
przerwie obiadowej na drugą i tak do kolacji.
Wieczorem siadaliśmy w kręgu wokół ogniska
lub odbywał się kominek przy świecach, w
czasie którego podsumowywaliśmy miniony
dzień.

12

Nr 65

Wrzesień 2020

uczestnikami podczas rozstawiania namiotów
kursowego obozowiska (coś w rodzaju
pionierki) a także za ogólną pozytywną
energię.

Każdego
wieczora
wybierano
osobę,
którą uważano za najlepiej działającą
i najbardziej aktywną w ciągu danego dnia.
Osoba, która zdobyła najwięcej głosów,
otrzymywała kapelusz skautowy (taki puchar
przechodni) z zadaniem dbania o niego aż
do następnego kręgu. Powiernik kapelusza
mógł go zakładać zamiast własnego nakrycia
głowy podczas wszelkich sytuacji, w których
trzeba było mieć na sobie mundur (niby
mała rzecz, a cieszyła). Tak się złożyło, że na
pierwszym podsumowaniu dnia kapelusz
został powierzony mnie. W dużej mierze
zdecydowało o tym sprawne kierowanie
uczestnikami podczas rozstawiania namiotów
kursowego obozozowiska (coś w rodzaju
pionierki) a także za ogólną pozytywną
energię.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy zostali
podzieleni na pięcioosobowe zastępy.
Przyjęliśmy oczywiście historyczne nazwy:
Byki, Kruki, Kuliki i Wilki. Sądziłem, że z racji
ptasiego nazwiska przydzielony zostanę do
Kulików lub Kruków, ale wpadłem do watahy,
czyli zastępu Wilków.

Praski Świerszcz
Dwa tygodnie po zakończeniu pobytu
w Józefowie zastępy w niezmienionych
składach wykonywały zadania pokursowe.
W ramach tych zadań Wilki odnowiły część
jednego ze szlaków turystycznych w Otwocku
(czyściliśmy i malowaliśmy znaki). Tydzień
później podczas rozpoczęcia roku harcerskiego
Hufca Otwock zastępy kursowe w ramach gry
miejskiej przeprowadziły zajęcia dla zuchów,
harcerzy oraz harcerzy starszych.
Z kursu najmilej wspominam robienie lasek
skautowych (mam nadzieję, że moja będzie mi
podporą przez długie lata na harcerskim szlaku)
a także wizytę i zajęcia z harcmistrzem Karolem
Gzylem (dobrze było zobaczyć znajomą twarz
pośród tylu nowych).

Miło wspominam również ostatni, sobotni
wieczór, czyli zadania sprawdzające nabytą
wiedzę (taki rodzaj „biegu na stopień”),
poszukiwanie skarbu i rozmowy podsumowujące z kadrą. Udział w kursie, poza
sama wiedzą, dostarczył mi mnóstwo nowych
pomysłów do pracy z drużyną. Poznałem również
wiele nowych i ciekawych osób, z którymi, mam
nadzieję, nawiążę bliższą współpracę.
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Wycieczki
„Romanosów”
odc. 3
W składzie sztabu organizacyjnego wycieczek
naszego kręgu obok mnie jako szefa pracują
od lat: hm. Magda Wasilewska, hm. Ewa
Włodkowska i hm. Grażynka Kozińska. Jeszcze
do niedawna pracowały także phm. Barbara
Sienkan (poprosiła o zwolnienie ze względów
zdrowotnych) oraz hm. Renata Korona i hm.
Iwona Zaręba (zmieniły przydział zadań).
Okazjonalnie współdziałał z nami hm. Krzysztof
Bąbel. Wszyscy wymienieni to sprawdzeni
praktycy w organizacji harcerskiej turystyki
i autorzy sukcesów, jakimi niewątpliwie są nasze
wędrówki.

Podstawowym zadaniem sztabu, oprócz
napisania
programu,
jest
zaplanowanie
wydatków, czyli kosztów wycieczki (transport,
noclegi, wyżywienie, zwiedzanie muzeów,
obsługa przewodnicka, ubezpieczenie), o czym
wspomniałem już w poprzednim odcinku. Po
ich zaplanowaniu obliczamy koszt wycieczki,
ustalamy też, w jakiej wysokości wpłaty musimy
zebrać od każdego jej uczestnika. W przypadku
„Romanosów” jest to proste – każdy za siebie
płaci sam.

HO Marcin Czajka
przyboczny 288 WDH „Włóczykije”
szef Zespołu Reprezentacyjnego Hufca
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Praski Świerszcz
W drużynie musicie także napisać program,
zaplanować wydatki i ustalić koszty a następnie
porozumieć się w tej sprawie z rodzicami
harcerzy. W ogóle dobrze jest też włączyć
do organizacji wycieczki samych rodziców.
Swoim doświadczeniem życiowym a pewnie
i także dzięki swoim „znajomościom” pomogą
oni rozwiązać każdy problem, jaki może się
pojawić. Gromadzenie środków na wycieczkę
warto wykorzystać wychowawczo. Chociażby
poprzez udział harcerzy w pracy zarobkowej,
np. podczas akcji „Znicz”. Pomysłów na to jest
sporo. Ze zgromadzonych funduszy powinni
skorzystać tylko ci harcerze, którzy wzięli
udział w zarobkowaniu. Obniży to wtedy ich
obowiązkową odpłatność za wycieczkę. Da
przykład innym. Będziecie mogli również
pomóc mniej zasobnym harcerzom, których
rodziców nie jest stać na wycieczkę dziecka.
To ważne wychowawczo z punktu widzenia
drużynowego - budowanie jedności drużyny,
solidarności i integracji jej członków.

Wyżywienie podczas wycieczki to już
w naszym kręgu legenda. Od lat prowiant
na kolację zabieramy z domu. Tradycją stały
się wspólne kolacje uczestników wycieczki,
wystawnie przygotowane ze zwiezionych
produktów przez nasze „ochmistrzynie”: hm.
Ewę Chudzyńską i hm. Elę Przywałę, z pomocą
ich małżonków: hm. Janusza Chudzyńskiego
i hm. Janusza Przywały oraz innych naszych
druhen. Słynne są przygotowane przez nie
specjały kulinarne i własnoręcznie wypieczone ciasta, które przywożą na wycieczkę
i częstują nimi wszystkich biesiadników.
Śmiechu, radości i satysfakcji, jaką mamy
wszyscy przy tych wspólnych kolacjach, jest
co niemiara. Śniadania mamy zawsze w cenie
noclegu, co usprawnia posiłek i punktualny
wymarsz lub wyjazd na zwiedzanie.
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Przypomniała mi się przygoda, którą przeżyłem
jeszcze jako harcerz podczas obozu letniego
w 1971 r. na Pojezierzu Brodnickim. Przed
wymarszem na rajd pieszy komendant mojego
podobozu rozdzielał prowiant, który każdy
harcerz miał nieść w swoim plecaku. I strzec
tego prowiantu, aby wieczorem wszyscy mieli
posiłek. Dostałem w przydziale śmietanę do
zabielenia zupy, gotowanej na biwaku jak
zawsze w kociołku nad ogniskiem. Śmietanę
wlano mi do manierki i przytroczono do plecaka.
Po ugotowaniu zupy i próbie jej zabielenia,
okazało się, że zamiast śmietany jest masło
i serwatka. Śmietana ubiła się podczas marszu
w dyndającej, przytroczonej do plecaka
manierce. Pękaliśmy ze śmiechu. Przybyło nam
też wiedzy i doświadczenia, jak robi się masło.
Niezwykle ważne jest dokumentowanie każdej
wycieczki. Dziś to bardzo proste, mamy przecież
tablety, laptopy i smartfony. Po pierwsze
zbieramy różnorodne relacje ze względów
formalnych, a po drugie, by z tego, co robimy,
pozostawić trwałą pamiątkę. Chociażby po to,
by móc po latach napisać taką, jak ta, relację.

Nasze kręgowe wycieczkowanie zaczęliśmy
od Borów Tucholskich i Ocypla, by
później w latach następnych „sięgnąć” po
odleglejsze tereny. Przybywało doświadczeń
organizacyjnych, rosła ciekawość poznawania,
rodziły się pomysły na nowe trasy. Ale o tym już
w następnych relacjach…

hm. Andrzej Sadłowski
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Kącik poezji
Maria Stanisława
Konopnicka (1842-1910)

Edward Jerzy Stachura
(1937-1979)

Tadeusz Różewicz (19212014)

Urodzona 23 maja 1842 r. w Suwałkach –
poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk
literacki, publicystka i tłumaczka. Jedna
z najwybitniejszych polskich pisarek w historii.
Debiutowała w 1870 r. wierszem „W zimowy
poranek”. Pierwszy tomik Poezji wydała
w 1881 r., następne ukazały się w latach 1883,
1887 i 1896. W latach 1884–1886 redagowała
pismo dla kobiet „Świt”. Otrzymała tytuł członka
honorowego Towarzystwa Szkoły Ludowej.
Pisała nowele oraz utwory dla dzieci. Utwory
nacechowane są patriotyzmem, liryzmem
i sentymentalizmem. Zajmowała się również
krytyką literacką. Zmarła na zapalenie płuc
8 października 1910 r. w sanatorium „Kisielki”
we Lwowie

Urodzony 18 sierpnia 1937 r. w Charvieu, we
Francji, gdzie mieszkał do roku 1948 – poeta,
prozaik, pieśniarz i tłumacz. Debiut literacki
Stachury to zbiór opowiadań „Jeden dzień”.
W roku 1965 r. uzyskał dyplom magistra
filologii romańskiej. W 1969 r. został Laureatem
Nagrody im. Stanisława Piętaka za tom poezji
„Po ogrodzie niech hula szarańcza”. W poezji
wypowiadał się w różnych formach: lirykach,
poematach, utworach z pogranicza prozy
poetyckiej, refleksyjnej i narracyjnej. Sięgał
do stylu ballady i gawędy oraz bezpośredniej
wypowiedzi
odautorskiej
na
licznych
spotkaniach autorskich, podczas których grał
na gitarze i śpiewał własne teksty. Stachura
nazywany jest twórcą „poezji czynnej”. Zmarł
24 lipca 1979 r. śmiercią samobójczą w swoim
mieszkaniu przy ul. Rębkowskiej, w Warszawie,
na Grochowie.

Urodzony 9 października 1921 r. w Radomsku
– poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta,
członek Wydziału VI Twórczości Artystycznej
Polskiej Akademii Umiejętności. W 1942 r.
wstąpił do w Armii Krajowej, pseudonim
„Satyr”. Od roku 1943 przeniesiono go do
oddziałów leśnych. Walczył z bronią w ręku
do listopada 1944 r. Pisał wiersze i zajmował
się dziennikarstwem. W 1944 r. powstały „Echa
leśne” - tomik wierszy, fraszek, humoresek,
wywiadów i prozy poetyckiej utrzymanej
w duchu patriotycznym, uważane za właściwy
debiut literacki Różewicza. Był członkiem
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2008 r., po
wydaniu tomu poetyckiego „Nauka chodzenia”,
otrzymał
Europejską
Nagrodę
Literacką
w Strasburgu oraz wrocławską nagrodą
poetycką
literatury
środkowoeuropejskiej
i wschodniej. Zmarł 24 kwietnia 2014 r. we
Wrocławiu.

Jesienią
Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się jak gwiazdy
Pomiędzy listeczki.
Pójdę ja się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!
Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!

Bursztynowy ptaszek
Jesień
ptaszek bursztynowy
przejrzysty
z gałązki na gałązkę
nosi kroplę złota.
Jesień
ptaszek rubinowy
świetlisty
z gałązki na gałązkę
nosi kroplę krwi.
Jesień
ptaszek lazurowy
umiera
z gałązki na gałązkę
kropla deszczu spada.

Jesień
Zanurzać zanurzać się
w ogrody rudej jesieni
i liście zrywać kolejno
jakby godziny istnienia
Chodzić od drzewa do drzewa
od bólu i znowu do bólu
cichutko krokiem cierpienia
by wiatru nie zbudzić ze snu
I liście zrywać bez żalu
z uśmiechem ciepłym i smutnym
a mały listek ostatni
zostawić komuś i umrzeć

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
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Co nas czeka w najbliższym czasie?
1. Druga rocznica śmierci hm. Stefana Romanowskiego
Instruktorski Krąg Pokoleń „ Romanosy” informuje i zaprasza chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu z okazji
drugiej rocznicy śmierci Honorowego Komendanta naszego hufca, dh. hm. Stefana Romanowskiego. Spotkanie
odbędzie się 29 października 2020 roku, o godz. 17.15 przy grobie dh. Stefana na Cmentarzu Bródzieńskim,
w kwaterze 4C-3-27. Po złożeniu wiązanki kwiatów uczestnicy udadzą się do Kościoła Matki Boskiej
Częstochowskiej (kościół murowany) na mszę świętą o godz. 18.00 celebrowaną w intencji dh. Stefana
Romanowskiego.
hm. Róża Karwecka
przewodnicząca IKP „Romanosy”

2. Rajd Pieczonego Ziemniaka
Zgodnie z planem pracy hufca, 24 października 2020 r. odbędzie się tradycyjny Rajd Pieczonego Ziemniaka. Rajd
przeznaczony jest dla gromad zuchowych. Więcej szczegółów już wkrótce na stronie hufca.
phm. Karolina Kubicka
namiestniczka zuchowa „Praskiego Świerszcza”

3. Rajd Sprzysiężenie
Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy” wspólnie z Zespołem Programowym Hufca zapraszają wszystkie gromady
zuchowe, drużyny harcerskie i starszoharcerskie na „Rajd Sprzysiężenie”.
Rajd jest wprowadzeniem do cyklu programowego poświęconego Bitwie o Olszynkę Grochowską. Ma na celu przybliżenie
sylwetek bohaterów bitwy oraz pogłębienie wiedzy na temat całego powstania listopadowego, którego 190 rocznicę
wybuchu (Noc Listopadowa) będziemy obchodzić w tym roku.
Rajd odbędzie się 14 listopada 2020 roku, w sobotę, o godz. 13.00. Zuchy startują przy pomniku bitwy, u zbiegu ul.
Szerokiej i Alei Chwały (ul. Traczy), natomiast harcerze na polanie wypoczynkowej obok ul. Chełmżyńskiej, niedaleko
przystanku autobusowego „Oraczy”. Więcej szczegółów w regulaminie rajdu.
hm. Róża Karwecka
phm. Julita Przesmycka
przewodnicząca IKP „Romanosy” przewodnicząca Zespołu Programowego Hufca

4. Ogłoszenie redakcyjne
Redakcja „Praskiego Świerszcza” informuje, że w związku z ostatnimi opóźnieniami ukazywania się naszego
miesięcznika, zmienia dotychczasowe zasady przyjmowania materiałów do publikacji. Do kolejnego numeru
i następnych, materiały przyjmowane będą do końca każdego miesiąca. Jedocześnie gorąco zapraszamy do publikacji
swoich felietonów, porad, wspomnień, uwag etc.
hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny

Kontakt z Redakcją:
Hm. Jacek Czajka
tel. 605 229 279
email:
Jacek.czajka@zhp.net.pl

Zespół Redakcyjny:
- hm. Jacek Czajka
- hm. Róża Karwecka
- hm. Adam Czetwertyński
- hm. Stanisław Matysiak
- phm. Jan Korkosz
- phm. Marta Czajka
- Adam Wieczorek
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