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Słowo naczelnego

Dla chcącego – nic trudnego!

W sobotę, dziesiątego października br. wziąłem wreszcie udział w hufcowej startówce . Piszę „wreszcie”, bo przyznać się muszę, że 
ostatnimi laty pomimo szczerych chęci jakoś na starówkach nie bywałem. Zawsze los rzucał mi pod nogi jakieś kłody. A to praca, 
a to wyjazd rodzinny, raz zdarzyła się choroba itd. Może to były tylko wymówki? Tego już sam nie wiem. 

W tym roku postanowiłem, że będzie inaczej. Padło na Białystok. Pomyślałem - fajnie, lubię to miasto. Byłem tam kilkanaście razy 
i zdążyłem je troszkę poznać, więc może się do czegoś przydam. Dodatkowo pojadę swoim autem – będę bardziej dyspozycyjny. 

Gdy poczyniłem pierwsze przygotowania do wyjazdu, nagle jak grom z jasnego nieba pojawiła się wiadomość, że wyjazd do 
stolicy Podlasia z powodu pandemii covid-19 został odwołany. No cóż, los znowu ze mnie zadrwił.

A jednak nie. Okazało się, że nasz bardzo ambitny Zespół Programowy przygotował coś w zamian, a mianowicie startówkę w…
Warszawie. [sic!] Tak, tak, startówka odbyła się w naszym mieście. Frekwencja nie była za duża, za to atmosfera wspaniała. Mnie 
dodatkowo cieszył fakt, że udało mi się wyciągnąć z domu moje dzieci: Martę i Marcina oraz namówić mojego przybocznego  
z czasów młodości – hm. Tadzia Mandziaka.

Warsztaty, gra miejska i wieczór filmowy to trzy podstawowe części, z których składała się tegoroczna startówka. Części te 
przeplatane były śniadaniem, obiadem i kolacją. Każdy z uczestników mógł zgłosić się na całość lub dowolnie wybraną część.

Ja wziąłem udział w warsztatach, które odbyły się w siedzibie naszego hufca i które bardzo fachowo prowadziła szefowa Zespołu 
Programowego – phm. Julita Przesmycka wspierana przez phm. Agatę Plewę. Tematem spotkania była praca z kadrą oraz 
sposoby jej pozyskiwania. Tak więc szukaliśmy idealnych kandydatów na zastępowych, przybocznych, komendantów szczepu  
a nawet kandydata na komendanta hufca. We wspólnych dyskusjach i wymianach poglądów dominowała fachowość i znajomość 
tematu. Nie zabrakło również dobrego humoru, uśmiechu i życzliwości.

Na obiad udaliśmy się do restauracji „Saska Gęba”, oczywiście na Saskiej Kępie. Restaurację założyła i prowadzi z mamą Julka 
Powierża. Po smacznym obiedzie mniejsza część druhowieństwa (w tym i ja) udała się do domu. Reszta wzięła udział w grze 
miejskiej. Na starcie stanęło pięć patroli dwuosobowych, w tym moje dzieci, które (w tym momencie rozpiera mnie duma) zajęły 
pierwsze miejsce!

Po grze uczestnicy znów przenieśli się na Samolotową, gdzie odbyło się podsumowanie gry, wspólna kolacja, wieczorny seans 
filmowy oraz zakończenie startówki. Raz jeszcze wielkie brawa i podziękowania dla Zespołu Programowego, szczególnie zaś dla 
Julity za to, że pomimo trudnej sytuacji (ze względu na pandemię) pokazała, że dla chcącego nie ma nic trudnego.
Dzięki Julito!

hm. Jacek Czajka
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Temat miesiąca

Czerwona strefa

Druhny i Druhowie!

Z dniem 21 października 2020 roku Główna 
Kwatera ZHP wprowadziła nowe wytyczne dla 
wszystkich form pracy harcerskiej. Poniżej preze- 
ntujemy nowe zasady dotyczące działania drużyn 
w czerwonej strefie.

Prosimy jednak, abyście każdorazowo decydując 
się na zorganizowanie spotkania władz/odprawy/
spotkania zespołu czy zbiórki jednostki najpierw 
rozważyli możliwość przeprowadzenia tego 
spotkania on-line, a tylko w sytuacji, kiedy taka 
forma spotkania nie będzie umożliwiała realizacji 
jego celów, podejmowali decyzję o spotkaniu 
osobistym.

hm. Piotr Piskorski
komendant hufca

Heblowanie

Na etacie

Budzik, godzina 7 rano otwieram oczy i znowu 
cicho pod nosem przeklinam, że muszę wstać tak 
wcześnie. Chwilę jeszcze siedzę na łóżku, żeby się 
rozbudzić, na szczęście ubranie naszykowałem 
sobie poprzedniego dnia, więc mam zaoszczę- 
dzone parę minut. Odsłaniam rolety a za oknem 
słota, pada deszcz i wieje wiatr. Nie chce mi się 
wychodzić – myślę, ale muszę, nie mogę przecież 
zostać w domu, kiedy na głowie tyle spraw do 
załatwienia. 

Biorę szybki prysznic korzystając z minut 
zaoszczędzonych na szykowaniu ubrania. 
Schodzę do kuchni, robię sobie śniadanie i już 
mam się zabierać do jedzenia, kiedy słyszę 
miauczenie mojego kota (w ten sposób zawsze 
rano domaga się posiłku). Więc odkładam kawałek 
parówki, który właśnie miałem skonsumować i idę 
dać kotu żreć. Pomyślałem, że zaraz przyjdzie mój 
drugi kot i sytuacja się powtórzy, więc dałem od 
razu i jemu jeść. Znów zaoszczędziłem jakieś dwie 
minuty. Wracam do salonu, gdzie leci włączony 
już wcześniej program informacyjny. Słucham, 
co dzieje się w naszym pięknym kraju i narzekam 
pod nosem na pandemię, na wysokie ceny 
działania naszego rządu itp. Godzina 7.45 - muszę 
wychodzić, żeby zdążyć na SKM-kę, którą zwykle 
jadę do pracy. Jeśli przyjedzie punktualnie, to  
w pracy będę trzydzieści minut przed czasem, 
dzięki temu wcześniej z niej wyjdę. Z domu do 
stacji mam jakieś sześć minut piechotą i tyle czasu 
wystarczy, żeby przemokły mi buty. Czekam na 
stacji, zbiera się coraz więcej ludzi, myślę sobie, 
że jak wszyscy wsiądą do tej SKM-ki, to dopiero 
będzie hardcore i będę musiał jechać z twarzą przy 
szybie. Wreszcie jest - o dziwo pociąg przyjeżdża 
punktualnie zapakowany tak, że jestem w stanie 
wsadzić do niego tylko jedną nogę, a przecież 
gdzieś jeszcze muszą zmieścić się te wszystkie 
osoby ze stacji. Ale nauczony doświadczeniem 
czekam na pociąg Kolei Mazowieckich, który już 
świeci światłami na horyzoncie. 
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W duchu śmieję się z ludzi, że w sumie są 
„dzbanami” i wolą się tłoczyć w SKM-ce. 
Podjeżdża mój pociąg, jest tak luźno, że mogę 
sobie wybrać miejsce do siedzenia. Siadam 
naprzeciwko jakiegoś pana, który zajmuje 
dwa siedzenia i wyjmuję książkę Małgorzaty 
Domagalik „W grze” – to wywiad rzeka  
z selekcjonerem naszej reprezentacji w piłce 
nożnej Jerzym Brzęczkiem. Książka mocno 
krytykowana, ale lubię sam wyrobić sobie zdanie 
o tym, co czytam. Przejeżdżam jedną stację  
i koło mnie staje jakaś blondynka, która prowadzi 
intensywną rozmowę przez telefon o tym, że 
pożyczyła Jolce tysiąc złotych, bo brakuje jej 
do Passata, który kosztuje cztery tysiące, no ale 
dzięki tej pożyczce ona będzie mogła też nim 
jeździć. Przez jej trajkotanie w ogóle nie mogę 
się skupić na książce – pewnie zaraz skończy – 
myślę, bo ile można rozmawiać przez telefon. 

Ale z drugiej strony wiem, że kobiety to potrafią 
naprawdę długo, więc zrezygnowany chowam 
książkę i włączam sobie muzykę w ipadzie, żeby 
zagłuszyć blondynę. Do końca mojej podróży 
zostały dwie stacje, więc przeglądam sobie  
szybko wiadomości sportowe w telefonie  
i sprawdzam hufcowego maila. Brak wiadomości 
nie oznacza, że mam wolne od spraw harcer- 
skich. Wreszcie moja stacja, wysiadam i szybkim 
krokiem idę do biura. Pracuję trzysta metrów od 
Sejmu, a akurat odbywa się manifestacja rol-
ników. Syreny i petardy nie pozwalają się skupić 
na pracy. Ale co zrobić - pracować trzeba. Zaczyna 
się codzienność: spotkania z klientami, tworzenie 
ofert, setki maili odbieranych i wysyłanych, 
ustalanie targetu, spotkania wewnętrzne.  
A w międzyczasie muszę się dowiedzieć, czy 
nasi harcerze zapisali się już na akcje zarobkową, 
jak poszły ostatnie zbiórki i czy wszyscy rodzice 
wypełnili covidove oświadczenia. Do tego 
zaczynam myśleć o zbliżającym się biwaku  
i akcji parking – czy na pewno się odbędą  
i czy warto się już do nich przygotowywać, 
żeby później się nie okazało, że straciliśmy 
czas. Nagle pisze do mnie smsa mama jednej  
z harcerek, żebym sprawdził, czy zapłaciła 
składki. Nie mam teraz na to czasu, sprawdzę 
później. Chwilę później pisze Ania, że mieliśmy 
ustalić termin akcji kwatermistrzowskiej 
w hufcu. W myślach przeklinam naszego 
kwatermistrza, że do tej pory tego nie załatwił. 
Na zegarku godzina czternasta, to czas obiadu 
– jakieś 30 min, kiedy nie przejmuję się niczym, 
tylko skupiam na jedzeniu. Niestety – jak coś 
jest przyjemne, to szybko się kończy, tak jak  
moja przerwa. 

Wracam do biura, ale zajmuje mi to dwa razy 
więcej czasu, bo tłum rolników postanowił sobie 
pokrzyczeć i nie mam jak przejść. Kiedy wreszcie 
udaje mi się jakoś przecisnąć, kordon policjantów, 
który obstawia ulicę, nie pozwala mi przejść. 
Tłumaczenie, że ja tu pracuję i idę do biura, nie 
pomaga. Proszę o wezwanie dowódcy i dopiero po 
krótkiej rozmowie z nim zostaję przepuszczony. 
Jestem cały mokry, bo oczywiście leje deszcz. Już 
dawno zapomniałem o przyjemności, jaką było 
zjedzenie obiadu. Sprawdzam kadrową grupę na 
messangerze, widzę, że znowu próbujemy ustalić 
termin sprzątania harcówki, to już chyba trzeci raz, 
ale może w końcu się uda, bo, jak to się mówi – do 
trzech razy sztuka. W międzyczasie na służbowy 
telefon dzwoni klient – rozmowa zajmuje mi 
jakieś dwadzieścia minut. Już prawie szesnasta, 
przypominam sobie, że obiecałem Jackowi 
napisać felieton do „Praskiego Świerszcza”, ale, 
cholera, dzisiaj nie zdążę, bo mam jeszcze trochę 
pracy. 

Napiszę, jak wrócę do domu. Wychodzę  
z pracy. SKM-ka, którą miałem wracać, spóźnia 
się jakieś 10 minut, wykorzystuję ten czas na 
przypomnienie drużynowym o opłaceniu składek 
przez rodziców. Wreszcie wsiadam. Po powrocie 
do domu przebieram się szybko i pędzę na basen. 
To ta najmilsza część dnia, kiedy półtorej godziny 
nic mnie nie obchodzi. Po basenie muszę jeszcze 
odebrać siostrzeńca z treningu i zająć mu czas 
przez godzinę. To nic trudnego, w końcu kiedyś 
byłem drużynowym. I kiedy myślę, że mam już 
spokój, okazuje się, że nie mamy opiekuna na 
drugą zmianę akcji zarobkowej. Denerwuję się, 
bo zostało już mało czasu, a jak wiadomo „czas 
to pieniądz” – dosłownie. Szybka wiadomość 
do Karoliny, co robimy z tym faktem i ustalamy 
jakieś rozwiązanie. Myślę sobie po raz kolejny: – 
Co ja bym bez niej zrobił i tak mi lżej na sercu, 
że nie jestem ze wszystkim sam. Jest już wieczór, 
mogę wreszcie położyć się spać i psychicznie 
przygotować do następnego szalonego dnia.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Druh Adam ma głos

Hufcowa wspólnota
Przeglądam czasem nasz Statut. A to interesują mnie zadania komisji rewizyjnych różnych stopni (nasi przyjaciele 
z Białorusi poprosili, aby pomóc im zorganizować pracę ich komisji), a to zadania komendy i komendanta hufca 
(w jakich sprawach mam męczyć Piotra, a co nie jest jego zadaniem?). Czasami przypomnieć sobie muszę zadania 
naszej organizacji czy też (o zgrozo) zapis metody harcerskiej. 

I zwróciłem uwagę na sformułowanie w § 33. Zapisano tam: Hufiec jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, 
kręgów i innych jednostek organizacyjnych. Czym jest ta statutowa wspólnota? Mamy instytucję pomagającą 
Polakom mieszkającym poza krajem, która nazywa się „Wspólnota Polska”. Chyba jednak nie o taką wspólnotę  
w naszym Statucie chodzi. Sięgnijmy więc do słownika.

W „Słowniku PWN” czytamy: 
wspólnota
1. odznaczanie się wspólnymi cechami, wspólne posiadanie lub przeżywanie czegoś
2. to, co łączy, zespala
3. grupa osób związana wspólnym pochodzeniem, wspólną kulturą lub wspólnymi interesami, wspólną własnością.

Która z definicji dotyczy naszego hufca? Jesteśmy wspólnotą, bo razem (zuchy, harcerze, instruktorzy, nasi 
przyjaciele działający w kręgu „Romanosów”, wszyscy członkowie NS) coś wspólnie posiadamy lub przeżywamy? 
Bo hufiec nas zespala i łączy? Bo charakteryzujemy się wspólną kulturą, interesami lub własnością? Muszę przyznać, 
że jest mi trudno jakoś te zapisy dopasować do naszej sytuacji. Bo za każdym razem odpowiedź będzie brzmiała:  
– Tak, ale… – Owszem, w naszej wspólnocie coś przezywamy, ale czy wspólnie? Bardziej takiej definicji odpowiada 
drużyna, czasem szczep czy namiestnictwo NS. Owszem, mamy wspólną kulturę, ale dotyczy ona całego Związku. 
Nie za bardzo nasza kultura jest inna niż całej naszej organizacji. Ktoś, wiedzący, jaka jest definicja kultury, powie, 
że mamy własną historię. Ale czy hufiec jako zbiorowość się z nią utożsamia? A jak z tym zespoleniem? Czy możemy  
o sobie powiedzieć, co nasz hufiec łączy, zespala. Plakietka hufca i nieśpiewany powszechnie hymn hufca  
to za mało. 

Zacytuję dalej fragment Statutu: Hufiec tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych przez: budowanie 
wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów. 

Zatem zadaniem naszym – hufca, czyli nas wszystkich, jest budowanie owej trudnej do zdefiniowania w naszych 
warunkach wspólnoty. Czy to nie jest zadanie dla nas, ale przede wszystkim komendy hufca? Co zrobimy  
w najbliższym czasie, by naszą hufcową wspólnotę (trochę definiując to pojęcie intuicyjnie) zbudować? Wiecie? 
Jeżeli tak, to napiszcie o tym do „Praskiego Świerszcza”. Bardzo Was proszę.

hm. Adam Czetwertyński
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Wychowam 
swojego następcę

czyli słów kilka o pracy nad sobą 
i zaangażowaniu 

Każdy z nas, instruktorów, składał Zobowiązanie 
Instruktorskie, które brzmi następująco: 
Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora 
Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świa- 
doma/świadomy odpowiedzialności harce- 
rskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać 
o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu 
ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę 
i umiejętności. Wychowam swego następcę. 
Powierzonej przez Związek Harcerstwa 
Polskiego służby nie opuszczę samowolnie. 

Nie bez powodu wskazuję na treść zobowią- 
zania, albowiem od pewnego czasu odnoszę 
wrażenie, że gdzieś nam ono umyka. Nie mam na 
celu dokonywanie pełnej analizy semantycznej 
całej roty, lecz jednego wskazanego fragmentu, 
który w szczególności budzi mój niepokój. 
Wspomniany fragment to …pracować nad 
sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. 
Wychowam swego następcę. Powierzonej 
przez Związek Harcerstwa Polskiego służby 
nie opuszczę samowolnie. Zanim jednak 
rozwinę tę enigmatyczną myśl, to pozwolę 
sobie na wskazanie zupełnie innego problemu, 
który gdzieś zaczyna się pojawiać w naszej 
instruktorskiej pracy, a jest nim zaangażowanie. 

Teraz zapewne gdzieś pojawią się pytania, 
co wspólnego ma ze sobą zaangażowanie, 
zobowiązanie i wychowanie następcy. 
Rozkładając wszystko na czynniki pierwsze. 
Zaangażowanie, a nawet pasja, w tych fachu 
jest niezbędna. Nasze działania mają charakter 
wolontariacki, a służba instruktorska zajmuje 
czas. Ten czas to wyrzeczenia, co oznacza, że 
nie pójdziemy na randkę do kina, na imprezę 
ze znajomymi, na rower czy nie oddamy się 
swojemu ukochanemu składania kartonowych 
modeli samolotów. Zaangażowanie właśnie 
tym się przejawia, że komuś się chce, gdy 
komuś innemu by się nie chciało. Skoro jest tak 
prosto, to czemu jest tak trudno i co oznacza 
to trudno? Z moich obserwacji wynika, że  
z czasem zaangażowanie zaczyna się zmieniać 
w stagnację lub przyzwyczajenie. 

Czym to się objawia? Zapewne tym, że tkwimy 
w tym samym miejscu, na tej samej funkcji czy 
na tym samym poziomie organizacji, z tymi 
samymi zdolnościami, które towarzyszą nam od 
kilku lat. Może to wynikać właśnie z braku pracy 
nad sobą. Zapominamy, że jako instruktorzy 
powinniśmy dawać przykład, rozwijać się  
i wskazywać innym, w jaki sposób również mogą 
to uczynić. Aby ktoś inny mógł się rozwinąć, 
potrzebuje przestrzeni. 

Aby ta przestrzeń zaistniała, konieczna jest 
naturalna fluktuacja kadry. Jeśli z jakiś przyczyn 
nie funkcjonują ruchy kadry czy to w płaszczy- 
źnie pionowej, czy poziomej, to oznacza, że my 
jako instruktorzy zobowiązani do wychowania 
kadry jesteśmy za mało zaangażowani w nasze 
działania, w szczególności właśnie w pracę  
z kadrą. Od pewnego czasu daje się zauważyć 
odpływ kadry na poziomie drużynowych 
lub instruktorów ze stopniem przewodnika. 
Postawię odważną diagnozę, że wynika to 
po części z braku przestrzeni na rozwój oraz 
zaangażowania innych instruktorów. Być może 
dlatego, że instruktor, który nie angażuje się  
w nowe przedsięwzięcia, aby się rozwijać dalej 
w organizacji, stoi w miejscu, co sprawia, że 
ten, komu ma ewentualnie przekazać funkcję, 
nie ma jak jej objąć. Pamiętajmy również, 
że to zaangażowanie musi występować po  
obu stronach. 

Zróbmy sobie mały rachunek sumienia i wska- 
żmy  jednostkę, w której fluktuacja kadry 
obejmuje tzw. „cykl życia drużyny” (zazwyczaj 
okres 2-4 lat wystarczający na wykształcenie 
następcy i przekazanie mu jednostki). Takich 
jest bardzo mało. Większość pełni funkcję 
bardzo długo, bo są od lat i nie mają komu 
przekazać funkcji albo bardzo krótko, bo są kadrą  
z łapanki lub doskoku w ramach „wiosennego 
okienka transferowego środowisk”. Skoro 
wymagamy od drużynowych, aby wychowali 
swoich następców, to czemu będąc na innych 
lub wyższych funkcjach nie potrafimy tego 
uczynić i dać młodym trochę przestrzeni na 
ich rozwój? Dlaczego kurczowo trzymamy się 
swoich funkcji, forsując tezę, że ktoś inny się 
do tego nie nadaje i ja, i tylko ja, wiem najlepiej  
i umiem najlepiej? 
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Obserwując ostatni rok w naszym hufcu 
dostrzegam żywe przykłady tego, że mamy 
problem z pracą nad sobą w zakresie wychowania 
swojego następcy, co się właśnie bierze z braku 
zaangażowania i przybieraniu bezpiecznych 
pozycji na okopanych pozycjach (funkcjach). 
Problem istnieje już na poziomie drużyny, przez 
kadrę szczepów, a kończąc na kadrze hufca.

I uchodząc za jednego z większych awanturników 
w tym hufcu zostawię Was z jedną drobną refle- 
ksją. Na chwilę przed napisaniem tego tekstu  
otrzymałem maila od naszego Naczelnego,  
z którego wynika, że prawdopodobnie wrześnio-
wego numeru nam się nie uda wydać, gdyż 
wpłynęło za mało tekstów. Nie muszę chyba 
mówić, że Jacek jest genialnym Naczelnym, lecz 
on też kiedyś wychowa swojego następcę, lecz jak 
ma to uczynić, skoro liczba osób zainteresowa- 
nych dziennikarstwem harcerskim jest nikła? Jak  
z takiej garstki osób zaangażować się bardziej  
i wybrać idealnego kandydata do przygotowania 
na tę funkcję? Czy nadal uważacie, że problem 
zaangażowania, pracy nad sobą i wychowania 
następcy nie ma nic wspólnego? Czy nadal 
uważacie, że problem nie istnieje i nie ma się 
czym martwić?

pwd. Wojciech Kowalówka HO
Szef Zespołu Promocji 

i Informacji

As wywiadowca

Nie no, oczywiście, że 
robimy!

O organizacji międzynarodowych wydarzeń 
skautowych w dobie pandemii, w tym o gdańskim 
European Jamboree, zaplanowanym na sierpień 
2021 r., mówi phm. Mateusz Janik, komendant 
reprezentacji ZHP na Światowy Moot Skautowy 
2022 w Irlandii, instruktor Chorągwi Gdańskiej 
i Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery ZHP. 

- Kto jest komendantem tegorocznego European 
Jamboree, które odbędzie się w Polsce na Wyspie 
Sobieszewskiej w Gdańsku w pierwszej połowie 
sierpnia 2021? Organizacja takiego wydarzenia 
to wyzwanie?

- Hm. Karol Gzyl, instruktor waszego hufca. Myślę, że 
ma trudne zadanie, to jest twardy kawałek chleba do 
zgryzienia. Pamiętam taką scenę podczas zlotu ZHP  
w 2018 r., którego Karol był komendantem, kiedy 
ostatkiem sił podpisywał faktury i inne papiery. 
Wokół w połowie porozkładane kontenery, generalnie 
pobojowisko jak podczas depionierki obozowej, a Karol 
siedzący sam i podpisujący jakieś dokumenty. Taki 
symptomatyczny obrazek został mi w głowie. Ostatni 
na placu boju.

- Czym Ty się zajmujesz przy przygotowaniach 
do European Jamboree?

- Jestem szefem jednego z modułów programowych. 
To dwudniowy moduł „Expeditions”. W ramach 
niego skauci będą pierwszego dnia zwiedzać region, 
korzystając z uprzejmości baz harcerskich znajdujących 
się w województwie pomorskim. Drugi dzień to tzw. 
Service, czyli służba, która ma pozytywnie wpłynąć na 
lokalne środowisko.
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- W jaki sposób układany jest program?

- Program na EuroJamboree jest podzielony 
nieco inaczej niż podczas np. Światowego 
Jamboree w Stanach Zjednoczonych. Tam 
każdy mógł pójść na takie zajęcia, na jakie 
chciał. Tutaj każda grupa ma przypisaną 
określoną aktywność na konkretny dzień. Już 
drugiego dnia zlotu, czyli dzień po rozpoczęciu, 
rozpoczynają się moduły i trwają do samego 
końca zlotu, z drobną przerwą na tzw. dzień 
międzynarodowy lub wieczór międzynarodowy, 
kiedy każda reprezentacja przedstawia swój kraj. 

- Czy współpracujecie z władzami miasta 
Gdańska, może z władzami wojewódzkimi? 
Czy jest to partnerska rozmowa?

- Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, 
głównie ze względu na to, że każda z komórek 
organizacyjnych EuroJamboree ma przypisane 
konkretne zadanie. Nie znam szczegółów, 
jednak wiem, że podpisywane są porozumienia 
i prowadzone są rozmowy. Gdańsk pomaga 
nam jako miasto-organizator. Każdy z zespołów 
jest wyspecjalizowany i zajmuje się pewnym 
„wycinkiem” tematu. Trzeba wziąć pod uwagę, 
że mówimy tutaj o liczbie uczestników 
sięgającej 20 000. Po naszej stronie – 
modułu programowego – leży wymyślenie  
i przygotowanie programu dla takiej liczby osób, 
następnie zrekrutowanie i wybranie kadry, która 
się tym zajmie, a także pozyskanie partnerów. 
Pozyskanie pomocy od któregoś z partnerów 
dla konkretnego modułu odbywa się troszkę 
wyżej.

- A jak było z pomocą miasta Gdańska przy 
okazji organizacji zlotu ZHP w 2018 r.?

- Moduł programowy, którym zarządzałem, był 
skonstruowany nieco inaczej. Wtedy rzeczywiście 
korzystaliśmy z pomocy władz lokalnych. 
Współpracowaliśmy z władzami miast – Pruszcza 
Gdańskiego, Tczewa, Gdańska. Organizowaliśmy 
taką służbę, która miała pomóc tym miastom, 
np. odnawialiśmy infrastrukturę domu opieki  
w Tczewie. Ponieważ jest to instytucja podlegająca 
miastu, to naturalnie rzecz biorąc mieliśmy układ 
partnerski z władzami Tczewa. Podobnie rzecz 
miała się z miastem Gdańsk, to władze pomogły 
nam w znalezieniu miejsca na służbę. Wybiera-
liśmy to, co nas interesuje i to, co zrealizuje 
nasze cele. Władze pomagały, wskazując różne 
instytucje, kierowano nas do innych osób, 
z którymi mogliśmy porozmawiać na temat 
organizacji programu.

- Porządna pomoc.

- Zdecydowanie! Wtedy, jak i teraz sytuacja 
wygląda tak, że we władzach miasta,  
w administracji, jest oddelegowana osoba, 
która pomaga w organizacji Jamboree. I nie 
jest to losowo wybrany, przypadkowy urzędnik 
– to człowiek, który bezpośrednio zajmuje się 
organizacją wydarzenia.

- Czy sądzisz, że to będzie to turystyczna 
„bomba”? Czy województwo pomorskie i miasto 
Gdańsk zyskają pod względem finansowym?

- Przy okazji piłkarskiego Euro 2012 progno- 
zowany był większy ruch turystyczny i tak też 
się stało. Podobnie było w przypadku zlotów, 
kiedy to my gościliśmy skautów z innych części 
Europy i świata. A jeśli chodzi o EuroJamboree, 
nie mówimy tylko o województwie pomorskim 
i  Gdańsku. Kiedy skauci przyjeżdżają, chcą po- 
znać kraj. W zeszłym roku zimą pomagałem 
skautom francuskim w znalezieniu bazy 
(wówczas negocjacje ze stanicami podlegały  
pod moduł programowy). Układ był taki, że 
Francuzi mieli być przez trzy dni pod Krakowem, 
następne trzy dni pod Warszawą, a następnie 
przez trzy dni w województwie pomorskim, a 
całą podróż mieli skończyć na EuroJamboree. 
Namacalnie jestem w stanie stwierdzić, że 
EuroJamboree przyczyni się do wzrostu ruchu 
turystycznego. Być może część skautów 
stwierdzi również, że skoro są już w Polsce, 
to po zlocie przyleci do nich rodzina i razem 
pozwiedzają Polskę. Wydaje mi się, że to brzmi 
rozsądnie, choć nie znam się dokładnie na 
prognozowaniu (śmiech).

- Obecnie przed organizacją EuroJamboree 
stoi dodatkowe wyzwanie – COVID?
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- Sytuacja cały czas jest rozwojowa i w Polsce, 
i na świecie. Zlot współpracuje z Głównym 
Inspektoratem Sanitarnym. Powołano specjalny 
zespół, który monitoruje sytuację. Śledzimy ją, jest 
dynamiczna, a my jesteśmy wyczuleni na kolejne 
zmiany; mamy też grupę ekspertów, z którymi 
się konsultujemy. Przed nami jeszcze niemal rok,  
w tym czasie dużo może się poprawić.

- Programowy optymizm

- Zdecydowanie tak!

- Czy w przypadku EuroJamboree ze względu 
na zmianę terminu, także wiek uczestników się 
zmienił? Czy znacząco wpływa to na organizację 
zlotu?

- Nie dotarły do nas jeszcze wytyczne związane 
z rozszerzeniem widełek wiekowych, nie wiem, 
jak wpłynie to na program, natomiast będziemy 
mieli do czynienia z uczestnikami powyżej 18 
roku życia. Światowa Organizacja Skautowa 
dość restrykcyjnie podchodzi do oddzielania 
osób dorosłych od młodzieży. Na pewno będzie 
to wyzwanie logistyczne, ale też merytoryczne. 
Trzeba pamiętać, że będą to osoby tylko – ale 
i aż o rok starsze.  Chodzi o charakter i stopień 
komplikacji zadań. W przypadku starszych uczestników 
można powiedzieć, że to rzeczywiście tylko rok. Ale 
już porównując z młodszymi, to trochę tak, jakby dać 
harcerzowi starszemu zadanie dla harcerza. Wykona 
je, ale będzie się trochę nudził.

- Może wybiegnę trochę w przyszłość – w 2022 r. 
szykuje się World Scout Moot. To co prawda jeszcze 
prawie dwa lata, ale czy są już jakieś informacje, czy 
rząd Irlandii podał konkrety? Impreza się odbędzie?

- Nie no, oczywiście, że robimy! W Irlandii, podobnie 
jak u nas przy okazji EuroJamboree, organizatorzy 
współpracują z władzami lokalnymi. Zapewne czekają 
nas inne i nowe wyzwania związane z koronawirusem. 
Na pewno nie będzie to nic ponad nasze siły, choć zloty 
będą wyglądać nieco inaczej. Przykładem jest tutaj 
chociażby zlot Chorągwi Gdańskiej, który normalnie 
byłby trzydniowym Rajdem Rodło, natomiast w tym 
roku to rajd jednodniowy, zgodny z obostrzeniami 
sanitarnymi. Jeśli chodzi o Moot – organizatorzy dostali 
zielone światło. Gdyby zlot był odwołany, już byśmy 
o tym wiedzieli, prawdopodobnie władze lokalne nie 
zgodziłyby się na udostępnienie terenu. Myślę, że 
jest to termin dość odległy, może czas przyniesie już 
szczepionkę lub inne rozwiązanie, które pozwoli nam 
poradzić sobie z koronawirusem.

- Czy Wydział Zagraniczny GK ZHP kontaktował się 
z innymi wydziałami zagranicznymi organizacji 
zrzeszonych w WOSM? Czy udostępniane są 
informacje o tym, jak świat skautowy radzi sobie  
z koronawirusem? Wydaje się, że ZHP poradziło i radzi 
sobie całkiem nieźle.

- Światowa Organizacja Ruchu Skautowego od 
początku udostępniała informacje o tym, jak skauci 
na całym świecie wspierali, pomagali i pełnili służbę, 
chociażby taką, jak wyprowadzenie psa osobom 
będącym na kwarantannie. Sam śledziłem w kwietniu 
i maju te doniesienia. Jeśli chodzi o kontakt z innymi 
organizacjami, to nie chcę powiedzieć, że nie jest to 
zadanie wydziału, ale to WOSM dzieli się zazwyczaj 
takimi informacjami z organizacjami członkowskimi. 
Można dzięki temu zainspirować się do działania na 
własnym poletku. Mogę powiedzieć, że pojawiały się 
sytuacje, kiedy to skauci zdobywali fundusze z różnych 
miejsc, także z fundacji Friends of Scouting Europe, 
z różnych grantów i konkursów, czy też ze zrzutek 
internetowych po to, by drukować przyłbice, zapewniać 
ciepłe posiłki, czy też móc zabezpieczyć siebie podczas 
niesienia pomocy.

- Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za 
EuroJamboree i Moot! 

wywiad przeprowadził

HO Franciszek Pokora
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Cała akcja przeprowadzona zostanie w listo- 
padzie i ze względu na bezpieczeństwo rozcią- 
gnie się na cały miesiąc.

Pozostając w domach wspomnijmy tych, 
którzy w 2020 r. odeszli na wieczną wartę: 
hm. Danutę Rosner, phm. Jerzego Jakubiaka 
i hm. Marię Sychowicz, zmarłych w 2019 
r.: hm. Ewę Staszewską i hm. Janusza 
Gzyla, zmarłych w 2018 r.: pwd. Tadeusza 
Czichona, hm. Stefana Romanowskiego, hm. 
Wojciecha Kręciejewskiego oraz zmarłych 
we wcześniejszych latach: hm. Albinę Piórek, 
hm. Wojciecha Chmieleckiego, hm. Mirosława 
Szypowskiego, hm. Jana Schaittera, pwd. 
Krystynę Tyc, org. Zofię Szanter, pwd. Wojciecha 
Koprowskiego, pwd. Jana Koprowskiego, pwd. 
Tomasza Lisa, hm. Stanisława Gwizdalewicza, 
hm. Alicję Zbrojewicz, hm. Dariusza Oporskiego, 
hm. Dariusza Matusiaka, hm. Andrzeja 
Winiarskiego, hm. Sylwestra Jędrzejczaka, hm. 
Elżbietę Krzysztofik, hm. Wiesławę Tkaczyk, 
hm. Alicję Puchajdę, hm. Pawła Wypycha, 
phm. Mirosława Uliasza, hm. Anielę Paraszczak, 
phm. Jerzego Paraszczaka, phm. Małgorzatę 
Bąbel, pwd. Ryszarda Stolarskiego, hm. Annę 
Zakrzewską, phm. Agnieszkę Gawraczyńską, 
phm. Lidię Kuklińską, hm. Zbigniewa Klinka, hm. 
Zbigniewa Urodę, phm. Marię Romanowską, 
hm. Tadeusza Ciepielewskiego, hm. Jerzego 
Przyjemskiego, hm. Edwardę Putkowską, 
hm. Janinę de Pourbaix, hm. Romana 
Modrzejewskiego, hm. Henrykę Hoppe, hm. 
Wacława Krauzego, hm. Tadeusza Mieczysława 
Łęskiego, hm. Jerzego Stępnia, hm. Halinę 
Jakubisiak, phm. Henryka Ciuka, hm. Stefana 
Kalinowskiego, phm. Stanisławę Lissowską, 
phm. Zbigniewa Wolframa, hm. Grzegorza 
Bielawskiego, hm. Jacka Cechrzyckiego, hm. 
Wiesława Duszę, hm. Huberta Epelbauma.

Pomyślmy o tych zmarłych instruktorach, 
co do których nie uzyskaliśmy od rodzin 
informacji o ich śmierci i nie umieściliśmy ich 
nazwisk w naszym rejestrze. Uczcijmy pamięć 
naszych zmarłych instruktorów za ich trud  
i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą 
oraz ogromny wpływ na działalność i sukcesy 
naszego hufca.

W dniu Święta Zmarłych wspomnijmy ich  
w myślach i zachowajmy we wdzięcznej 
pamięci.

hm. Andrzej Sadłowski

Ostatni ŚWIAT 
OKIEM KAMIENIA

Podsumowanie 7 lat pracy Rady 
Namiestnictwa „Heliodor”

26.09.2020 r. w czasie ogniska na falenickich wydmach 
nastąpił uroczysty moment, kiedy to przekazaliśmy 
ster namiestnictwa w nowe, młodsze ręce. Chciałbym 
powiedzieć, że wychowaliśmy sobie następców, 
ale niestety okres adaptacji został zakłócony przez 
szalejącego na świecie wirusa grypy COVID-19, tak 
więc nasi młodzi następcy zostali od razu zepchnięci 
na głębokie wody. Nie są to jednak ludzie z przypadku, 
wierzymy więc, że dadzą sobie radę. Nie o przyszłości 
mam jednak dziś pisać, ale o tym, co znajduje się po 
przeciwnej stronie wektora czasu, a dokładnie o 7 latach 
mojego kierowania namiestnictwem harcerskim.

W 2013 r. przejąłem funkcję od poprzedniej 
namiestniczki phm. (wtedy pwd.) Elżbiety Świderskiej-
Tyszki (wtedy tylko Świderskiej – jak widać, dużo 
się zmieniło). Wcześniej działałem z Elą w jej radzie,  
a razem ze mną phm. (wtedy pwd.) Jan Korkosz 
„Heblem” zwany oraz phm. (wtedy pwd.) Mateusz 
Kowalczyk. Każdy z nas był w tym czasie drużynowym, 
dziś jesteśmy komendantami szczepów. W 2017 r. 
do Rady dołączył Rafał Wolski (teraz pwd.), który też 
nieźle sobie w hufcu poczyna. Czyżby Rada NH była 
wylęgarnią elit? Mam nadzieję, że tak i że nie jest to 
przypadek ;). Warto jednak nadmienić, jak dużo się przez 
ten czas zmieniło – w 2013 r. większość z aktualnych 
drużynowych była jeszcze w wieku harcerskim. 
Kiedyś przychodziliśmy w odwiedziny do Waszej  
kadry, a w zeszłym roku wizytowaliśmy już Was. 
Niesamowite.

Początkowo, nie wiedząc, jaki obrać kurs, 
kontynuowaliśmy to, co działo się do tej pory, 
wizytowaliśmy drużyny (przez te 7 lat można naliczyć 
ponad 70 takich wizyt), zorganizowaliśmy 4 ElDorado 
(nocne gry dla kadry i wędrowników), a idąc za ciosem 
część z nas zaangażowała się w Las Vegas (24-godzinną 
grę). Angażowaliśmy się również w organizację 
kursów drużynowych (Misiek i ja na stałe, Hebel i Rafał  
z doskoku), co uważam za bardzo duży plus, gdyż 
mogliśmy poznać młodą kadrę i przypomnieć sobie 
metodykę. 

Jednak kiedy złapaliśmy wiatr w żagle i poczuliśmy,  
o co w tym wszystkim chodzi, zaczęliśmy wychodzić  
z własnymi inicjatywami. Myślę, że największą  
z nich było dwukrotne zaktualizowanie kryteriów 
kategoryzacji drużyn, na co wraz z Mateuszem 
poświęciliśmy sporo czasu.

Święto Zmarłych 
2020

Święto Zmarłych zajmuje w polskiej kulturze 
szczególne miejsce. W tradycji naszego narodu 
jest czczenie zmarłych i wspominanie ich 
życia. Spotykamy się rodzinnie przy grobach 
naszych przodków. My harcerze spotykamy 
się też przy grobach nieżyjących już członków 
naszej harcerskiej rodziny: twórców harcerstwa, 
żołnierzy Szarych Szeregów i grobach tych, 
którzy po nich nastali, których znaliśmy  
z drużyny, szczepu, hufca, z którymi dzieliliśmy 
lata harcerskiej służby a którzy już niestety 
odeszli na wieczną wartę.

Tegoroczne Święto Zmarłych przypada  
w szczególnym okresie panującej w Polsce i na 
świecie pandemii koronawirusa. Niebezpieczne 
więc staje się zbiorowe czczenie tego święta 
i organizowanie w tym czasie harcerskich 
capstrzyków przy grobach naszych zmarłych. 
Z tego też powodu Rada Instruktorskiego 
Kręgu Pokoleń „Romanosy” podjęła decyzję  
o rezygnacji z tegorocznego spotkania członków 
Kręgu przy grobie hm. Stefana Romanowskiego 
i udziału w zamówionej przez nas mszy świętej 
w intencji wszystkich zmarłych harcerzy  
i instruktorów naszego hufca. Msza odbędzie się 
zgodnie z wcześniejszym planem bez naszego 
udziału. 

Odbędą się natomiast zaplanowane wizyty przy 
grobach wielu naszych zmarłych instruktorów. 
Członkowie naszego kręgu oraz przedstawiciele 
drużyn i szczepów indywidualnie zapalą tam 
znicze.
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Ostatni ŚWIAT 
OKIEM KAMIENIA

Podsumowanie 7 lat pracy Rady 
Namiestnictwa „Heliodor”

26.09.2020 r. w czasie ogniska na falenickich wydmach 
nastąpił uroczysty moment, kiedy to przekazaliśmy 
ster namiestnictwa w nowe, młodsze ręce. Chciałbym 
powiedzieć, że wychowaliśmy sobie następców, 
ale niestety okres adaptacji został zakłócony przez 
szalejącego na świecie wirusa grypy COVID-19, tak 
więc nasi młodzi następcy zostali od razu zepchnięci 
na głębokie wody. Nie są to jednak ludzie z przypadku, 
wierzymy więc, że dadzą sobie radę. Nie o przyszłości 
mam jednak dziś pisać, ale o tym, co znajduje się po 
przeciwnej stronie wektora czasu, a dokładnie o 7 latach 
mojego kierowania namiestnictwem harcerskim.

W 2013 r. przejąłem funkcję od poprzedniej 
namiestniczki phm. (wtedy pwd.) Elżbiety Świderskiej-
Tyszki (wtedy tylko Świderskiej – jak widać, dużo 
się zmieniło). Wcześniej działałem z Elą w jej radzie,  
a razem ze mną phm. (wtedy pwd.) Jan Korkosz 
„Heblem” zwany oraz phm. (wtedy pwd.) Mateusz 
Kowalczyk. Każdy z nas był w tym czasie drużynowym, 
dziś jesteśmy komendantami szczepów. W 2017 r. 
do Rady dołączył Rafał Wolski (teraz pwd.), który też 
nieźle sobie w hufcu poczyna. Czyżby Rada NH była 
wylęgarnią elit? Mam nadzieję, że tak i że nie jest to 
przypadek ;). Warto jednak nadmienić, jak dużo się przez 
ten czas zmieniło – w 2013 r. większość z aktualnych 
drużynowych była jeszcze w wieku harcerskim. 
Kiedyś przychodziliśmy w odwiedziny do Waszej  
kadry, a w zeszłym roku wizytowaliśmy już Was. 
Niesamowite.

Początkowo, nie wiedząc, jaki obrać kurs, 
kontynuowaliśmy to, co działo się do tej pory, 
wizytowaliśmy drużyny (przez te 7 lat można naliczyć 
ponad 70 takich wizyt), zorganizowaliśmy 4 ElDorado 
(nocne gry dla kadry i wędrowników), a idąc za ciosem 
część z nas zaangażowała się w Las Vegas (24-godzinną 
grę). Angażowaliśmy się również w organizację 
kursów drużynowych (Misiek i ja na stałe, Hebel i Rafał  
z doskoku), co uważam za bardzo duży plus, gdyż 
mogliśmy poznać młodą kadrę i przypomnieć sobie 
metodykę. 

Jednak kiedy złapaliśmy wiatr w żagle i poczuliśmy,  
o co w tym wszystkim chodzi, zaczęliśmy wychodzić  
z własnymi inicjatywami. Myślę, że największą  
z nich było dwukrotne zaktualizowanie kryteriów 
kategoryzacji drużyn, na co wraz z Mateuszem 
poświęciliśmy sporo czasu.

Dyskusje, konsultacje z kadrą hufca, poprawki 
zaowocowały jednak konkretnymi wytycznymi dla 
drużyn, w jaki sposób powinny się rozwijać i do 
czego dążyć. Kategoryzacja mówi ludziom, co mają 
zrobić, ale nie jak, gdyż pozostawiliśmy dużą dawkę 
elastyczności. Kolejnym podobnym sukcesem (tu 
też ukłon w stronę Mateusza) było zaktualizowanie 
wytycznych/standardów planów pracy, które naszym 
zdaniem wymagają tylko tyle, ile trzeba i stawiają na 
jakość planu pracy. Trzecią największą zmianą jest 
Gra Zastępów, przygotowywana wyłącznie przez rady 
drużyn harcerskich dla wszystkich jednostek. Drużyny 
biorące udział opracowują po dwa punkty na grę, 
wystawiają własnych punktowych (kadrę), po czym 
biorą w niej udział. Czy to nie wspaniała realizacja 
harcerskiej idei, która karze nam wspólnie pracować  
i dzielić pracę tak, by każdy czuł się potrzebny? A jaka 
to frajda dla dzieciaków – wziąć udział w grze, którą 
się po części zrobiło! Jednorazowym, ale bardzo 
dobrym strzałem, było też zorganizowanie rywalizacji 
HarcNerve.

Ostatnią dużą zmianą, o której warto wspomnieć, 
jest ustanowienie odznaczenia, będące heliodorem 
oprawionym w srebro, wręczanym drużynowym, 
którzy długo i z sukcesami pełnili swoje funkcje. Do 
tej pory tylko dwie osoby dostąpiły tego zaszczytu, tj. 
phm. Michał Kujawa i phm. Agata Plewa, choć powinny 
być jeszcze 3 – dla Hebla, Mateusza i mnie, niestety 
zabrakło w sklepach potrzebnego kamienia. Nic to 
jednak. Myślę, że z ręką na sercu możemy powiedzieć, 
że oddaliśmy namiestnictwo lepsze, niż je zastaliśmy, 
budując na fundamentach złożonych przez naszych 
poprzedników. 

Jednak najważniejsza była praca z drużynowymi, 
choć bardzo trudno podsumować ją w tym artykule. 
Niemierzalne jest wsparcie, którego staraliśmy się 
udzielać wszystkim drużynowym i przybocznym,  
a przynajmniej nie nam to oceniać. Radą dążyliśmy 
do poprawy działania drużyn pod kątem metody  
i metodyki, służyliśmy radą oraz doświadczeniem. 
Nie raz ktoś zadzwonił do nas z pytaniem lub 
prośbą o sugestię, innych trzeba było zagadywać 
i pytać, jak im się wiedzie, by dowiedzieć się, że 
potrzebują pomocy. W innych jednostkach trzeba 
było rozwiązywać konflikty, w innych wspomóc kogoś 
otwierając z nim próbę pwd., bo w środowisku brak 
było osób z odpowiednim stopniem. Mieliśmy szczerą 
wolę pełnić służbę dla naszych drużyn i nieść im 
chętną pomoc. Daliśmy z siebie tyle, ile potrafiliśmy, 
zarówno jako zespół, jak i każdy z nas indywidualnie,  
a przede wszystkim staraliśmy się nie szkodzić, zgodnie 
z zasadą Hipokratesa. Heblu, Mateuszu, Rafale, dziękuję 
Wam za te wszystkie lata wspólnej służby!

Czuwaj!
Wasz były namiestnik

Stanisław Matysiak
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Kącik poezji

Urodził się 14 listopada 1878 roku 
we Lwowie, poeta, tłumacz i eseista. 
Jeden z najwybitniejszych twórców 
literatury XX wieku, kojarzony głównie 
jako przedstawiciel współczesnego 
klasycyzmu; prekursor poezji codzie- 
nności, związany z parnasizmem, 
czyli głównym nurtem przejściowym 
pomiędzy  erami romantyzmu  
a symbolizmu. 

Zaliczany do czołowych poetów 
młodopolskich, w okresie 
międzywojennym stał się duchowym 
przywódcą skamandrytów. Już za 
życia nazywany „pomnikiem polskiej 
poezji”, postrzegany jako wzór 
klasyka i artysty-mędrca. W roku 
1950 nominowany do Nagrody Nobla  
w dziedzinie literatury. Zmarł 31 maja 
1957 roku w Skarżysku Kamiennej.

Leopold Staff
„Wieczór”

Leżę na łodzi
W wieczornej ciszy.
Gwiazdy nade mną,
Gwiazdy pode mną
I gwiazdy we mnie.

„Rób coś”

Zewsząd tak ciasne widoki.
Trudno rozszerzać horyzont,
Więc zaokrąglam horyzont!
Zaokrąglam!

„Gałczyński”

Pokazałeś w wesołej herezji
Przez swe fraszki fiołkowe i gęsie,
Ile jest nonsensu w poezji
I ile poezji w nonsensie.

***

Ostatni z mego pokolenia,
Drogich przyjaciół pogrzebałem.
Widziałem, jak się życie zmienia,
I sam jak życie się zmieniałem.

Człowiekam kochał i przyrodę,
W przyszłość patrzyłem jasnym okiem,
Wielbiłem wolność i swobodę
Zbratany z wiatrem i obłokiem.

Nie wabił mnie spiżowy pomnik,
Rozgłośne trąby, huczne brawa.
Zostanie po mnie pusty pokój
I małomówna, cicha sława.

„Bieguny”

„Nie z tego świa ta jest kró le stwo moje”
- Ta kie po kor ne Mistrz wy rzekł orę dzie.
„Lecz z tego świa ta me kró le stwo bę dzie!”
- Dum ny od krzyk nął mu duch i wdział zbro ję.

Sen o nim zro dził się gwiaz dą w gwiazd rzę dzie,
Ale na zie mię gwiazd spa da ją roje!
Po cóż ina czej śnię i snem pierś poję,
Je sli nie, aby wcie lić, co sen przę dzie?

Kró le stwo moje nie jest z tego świa ta,
Bo je wy śni ła w gwiaz dach myśl skrzy dla ta,
Lecz z tego świa ta jest mój miecz że la zny!

Niech lśni do by ty, po chwie nie przy ja zny!
Bo naj pięk niej sza myśl rze kła czło wie cza:
„Raj mój spo czy wa w cie niu mego mie cza”.

„Bonaccia”

Morze ogromne, nieprzejrzane morze, 
Rozlane ciężko bez kresu i granic, 
Śpi nieruchome w upalnym przestworze, 
Głuche na wszystko i nieczułe na nic 

Ponad bezwładem modro - złotej szyby 
Błękit przeczysty jedna tylko plami 
Brzemienna chmura sykstyńsk, jak gdyby 
Duch się unosił boży nad wodami. 

A ja, olśniony blaskiem tej godziny 
Poprzez zasłony opuszczonych powiek, 
Leżę jak szczęsna gruda złotej gliny, 
Zanim z niej został ulepiony człowiek.


