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Słowo naczelnego

Pamiętamy
 
W tym roku ze względu na pandemie COVID-19 obchody Święta Zmarłych wyglądały zupełnie inaczej 
niż co roku. Przede wszystkim decyzją rządu wszystkie cmentarze w Polsce zostały zamknięte od 
31 października do 2 listopada, a i w pozostałe dni, kiedy cmentarze były czynne, należało stosować 
szczególne środki ochrony antywirusowej.

Pomimo tych utrudnień uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wartę. W tym roku akcja była 
tak zaplanowana, aby mogli w niej wziąć udział wszyscy chętni wędrownicy i instruktorzy. Każdy, kto 
chciał, po wcześniejszym zgłoszeniu otrzymywał „pakiet cmentarny”, czyli opis poszczególnych miejsc 
pochówków oraz odpowiednią (do odwiedzanych grobów) liczbę zniczy a także zaimpregnowane 
tabliczki z krzyżem harcerskim i napisem: Pamiętamy – zuchy, harcerki, harcerze, instruktorzy Hufca ZHP 
Warszawa-Praga-Południe, IKP Romanosy. 

Zapaliliśmy znicze na kilkudziesięciu grobach na cmentarzach na Bródnie (Marcin Czajka, Marta Czajka, 
Franek Pokora), w Marysinie Wawerskim (Ania Bodzińska), w Falenicy (Daria Ciesielska), w Aleksandrowie 
(Krzysztof Kowalczyk „Zulu”), na Powązkach (Marta Czajka), Rembertowie (Ania Bodzińska), w Wesołej 
(Marlena Osińska) i na Wólce Węglowej (Tadeusz Mandziak). Groby zaczęliśmy odwiedzać już  
w październiku, na dwa tygodnie przed Zaduszkami, a zakończyliśmy w połowie listopada. Ja również 
oddałem hołd kilku naszym instruktorom na Bródnie, Powązkach i w Marysinie Wawerskim. 

Akcję tę, podobnie jak w poprzednich latach, zaplanował i przygotował Zespół ds. pamięci o zmarłych 
Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy” pod przewodnictwem hm. Grażyny Kozińskiej i hm. Marka 
Józefowicza.

hm. Jacek Czajka
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Temat miesiąca

Opowieść o harcerskim hymnie

Historia hymnu harcerskiego jest bardzo interesująca. 
Chronologicznie najpierw powstała melodia a nie 
słowa. Otóż pod sam koniec XIX wieku na terenie ziem 
polskich popularna stała się pieśń Na barykady (jej 
dalsze słowa: …ludu roboczy, czerwony sztandar do 
góry wznieś). Szczególnie głośno brzmiała ona, gdy była 
śpiewana przez robotników w czasie rewolucji 1905 r. 
Może pamiętacie, że w Syzyfowych pracach Stefana 
Żeromskiego jeden z głównych bohaterów tej powieści, 
Jędrzej Radek, zaczyna śpiewać refren tej pieśni: Młoty 
w dłoń, kujmy broń...).

A słowa? W październiku 1911 r, ukazał się we 
Lwowie pierwszy numer czasopisma “Skaut”, a w nim 
dziewięciozwrotkowy wiersz Ignacego Kozielewskiego, 
współtwórcy ruchu harcerskiego i redaktora tego 
pisma, zaczynający się słowami: Wszystko, co nasze, 
Ojczyźnie oddamy.  Kilka miesięcy później Olga 
Drahanowska, wówczas studentka lwowskiego 
konserwatorium muzycznego i członkini Naczelnej 
Komendy Skautowej, późniejsza żona Andrzeja 
Małkowskiego, dopisała refren i dokonała kilku zmian 
w tekście Kozielewskiego, aby utwór ten można było 
śpiewać właśnie na melodię pieśni robotniczej. 

W jednym z wywiadów powiedziała: „Tę wspaniałą 
bojową pieśń śpiewał od roku 1905 cały bez przesady 
Lwów. Każdy andrus lwowski potrafił ją bezbłędnie 
odtworzyć...”. Pełny tekst naszego przyszłego hymnu 
jako Marsz skautów został wydrukowany po raz 
pierwszy w „Skaucie” we wrześniu 1912 r. Składał się 
on z pierwszej, trzeciej i czwartej zwrotki wiersza 
Kozielewskiego i refrenu Drahonowskiej. Utwór 
drukowano później pod różnymi tytułami. Z czasem 
przyjęto nazywać go pierwszymi słowami pieśni. 

Pierwszym hymnem harcerskim (nigdy oficjalnie 
niezatwierdzonym) była Rota Marii Konopnickiej z mu- 
zyką Feliksa Nowowiejskiego. Utwór został skompo- 
nowany z okazji Zlotu Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” zorganizowanego w Krakowie 
w dniach 14-17 lipca 1910 r. w związku z przypadającą 
500. rocznicą bitwy pod Grunwaldem. Jej tekst, 
wraz z życzeniem, aby śpiewali go wszyscy skauci, 
został opublikowany w „Skaucie” w listopadzie 1911 r.  
W dwudziestoleciu międzywojennym istniały więc 
w ZHP dwie pieśni o charakterze hymnu. Zwyciężył 
czysto harcerski hymn, zatwierdzony oficjalnie dopiero 
przez Zjazd Działaczy Harcerskich w grudniu 1956 r. 
Dziś nasz hymn to tylko pierwsza zwrotka „Wszystko, 
co nasze” wraz z refrenem.

Wszystko, co nasze, Polsce oddamy,
w niej tylko życie, więc idziem żyć!
Świty się bielą, roztwórzmy bramy,
hasło wydane: Wstań, w słońce idź!

Ramię pręż, słabość krusz,
ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ!
Na jej zew w bój czy trud
pójdzie rad harcerzy polskich ród,
harcerzy polskich ród!

Czynem bogaci, myślą skrzydlaci,
z płomiennych serc więc uczyńmy grot.
Naprzód wytrwale, śmiało, zuchwale,
W podniebne szlaki skierujmy lot.

Ramię pręż, słabość krusz...

Po ziemi naszej roześlem harcerzy,
pobudką zabrzmi: „Zbudź się! Prawdzie służ!”;
I wszystko wstanie, w krąg się rozszermierzy,
by Matkę Polskę chronić od burz.

Ramię pręż, słabość krusz...

Opracował
hm. Adam Czetwertyński
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Heblowanie

Faktycznie, apolitycznie

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym 
stowarzyszeniem należącym do światowego 
ruchu skautowego. Jest organizacją 
otwartą i apolityczną. Jednak ZHP 
to nie tylko organizacja, to przede wszystkim 
ruch społeczny kształtujący postawy 
i charaktery. 

Powyższe słowa to fragment opisu misji ZHP  
z oficjalnej strony Związku. Widzę w tych sło 
wach pewną sprzeczność. Jeśli ZHP 
jest apolityczne, to jak ma kształtować 
postawę i charakter? Nie da się tego zrobić 
trzymając naszych wychowanków z dala 
od polityki. Widzimy, co dzieje się na 
ulicach Polski po ogłoszeniu przez Trybunał 
Konstytucyjny orzeczenia w sprawie 
aborcji. Czy zachęcanie naszych harcerzy  
i instruktorów będzie kształtowaniem postaw 
i charakteru, czy mówienie im, żeby się nie 
„wychylali” ze swoimi poglądami, bo ZHP jest 
apolityczne, będzie kształtowaniem ich postawy 
i charakteru? Pytania są trudne a odpowiedzi na 
nie jest bardzo wiele. 

W przeszłości mieliśmy całe mnóstwo wydarzeń, 
w których brali udział harcerze walcząc o wol- 
ność. Bo taka walka jest niejako wpisana w idee 
harcerstwa. Czy w takim razie teraz, kiedy ta 
wolność faktycznie jest zagrożona, powinniśmy 
wyrażać nasz sprzeciw razem z innymi, czy 
jednak nie powinniśmy tego robić, ponieważ 
jesteśmy apolityczni? Czy w utworzonej przez 
„Strajk Kobiet” radzie konsultacyjnej powinien 
być jakiś przedstawiciel harcerzy, czy nie? 
Przecież postulaty tam omawiane dotyczą wielu 
sfer życia ważnych dla członków naszej orga- 
nizacji. Ale z drugiej strony nie chcemy, żeby 
ktoś później nam wypominał, że próbowaliśmy 
razem z innymi obalić rząd.

Na samym początku protestów wpadłem na 
pomysł, że zachęcę instruktorki z mojego 
szczepu do wrzucenia na fanpage ich zdjęć  
z udziału w protestach. Pomyślałem, że prze- 
cież to normalne, że walczą o swoje prawa,  
i zamanifestowanie w taki sposób solidarności to 
nic złego. Ale szybko jedna z nich uświadomiła 
mi, że nie mogą tego zrobić, ponieważ ZHP jest 
apolityczne i fanpage szczepu nie jest dobrym 
miejscem do takiej manifestacji. 

Zgadzam się z tym, że, mogłoby być z tego 
więcej niepotrzebnej nikomu dyskusji i napięć 
niż czegoś pozytywnego, więc temat szybko 
odpuściłem. 

Jednak ciągle się zastanawiam, czy aż tak 
wyraźnie musimy oddzielać życie prywatne 
od harcerskiego. Czy jeśli nasi instruktorzy, 
w tym ja sam, mają na zdjęciach profilowych 
nakładki wspierające strajk kobiet, to są 
apolityczni? No raczej nie, czy kształtujemy 
w ten sposób postawy i charaktery? No 
kształtujemy, czyli spełniamy naszą misję, ale 
nie do końca, bo to nie jest apolityczne. 

Pamiętacie, jakiś czas temu w programie 
„Warto rozmawiać” jednym z tematów 
dyskusji był udział harcerzy z symbolami ZHP 
na marszu równości. Czy to było apolityczne? 
Czy kształtowało postawy i charaktery? 
Znajdą się tacy, którzy te pytania potwierdzą 
i tacy, którzy zaprzeczą. Żyjemy w czasach, 
gdy co chwilę będziemy się mierzyć z takimi 
wydarzeniami. I za każdym razem przy tej 
okazji będą się pojawiały głosy, że przecież 
jesteśmy apolityczni. Może w takim razie 
warto zastanowić się nad zdefiniowaniem 
naszej misji na nowo.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Druh Adam ma głos

Nie odpuszczajmy!

Dziś będzie o tzw. kuchni redakcyjnej. I to nie 
„Praskiego Świerszcza”, niech się tym zajmuje 
nasz naczelny.

 Będzie o kuchni czytanego przez niektórych (a 
szkoda, że nie przez wszystkich) instruktorów 
miesięcznika „Czuwaj”. Nie może być dla 
nikogo niespodzianką, że kolejne numery są 
planowane, że redakcja musi systematycznie 
podejmować decyzje, jaki będzie temat 
numeru, kogo poprosić o napisanie artykułu, 
czy też poprosić o poprawki w tekście już 
nam dostarczonym. Czasem dokonujemy 
też poważnych skrótów w bardzo długich 
artykułach, w takiej sytuacji musimy prosić 
o autoryzację tekstu. Czasem na tyle poważ- 
nie dokonujemy redakcji, że w obawie, czy 
nie wypaczyliśmy myśli autora dajemy mu 
materiał do akceptacji. Niektóre teksty po 
prostu nie nadają się do druku, należy autorowi 
wyjaśnić, dlaczego. Jest o czym rozmawiać. 

Najwięcej jednak na spotkaniach zespołu 
redakcyjnego zajmujemy się po prostu 
harcerstwem, jego problemami i wynikają- 
cych stąd wątkami i koncepcjami kolejnych 
numerów i kolejnych tekstów. Ostatnio 
zauważyliśmy, i nie dotyczy to bezpośrednio 
naszego hufca, że nasza działalność jako 
organizacji słabnie. Nie tylko zmniejszamy 
się liczebnie, ale przestaliśmy mieć koncepcję 
pracy gromad i drużyn na czas pandemii. Na 
początku, jeszcze na wiosnę, z jednej strony 
ci starsi z zapałem pełnili służbę, niezależnie, 
czy było to szycie maseczek, czy kupowanie 
żywności osobom starszym. 

Z drugiej strony tych młodszych bawiło 
spotykanie się w internecie. Takie zbiórki 
cieszyły się ogromną popularnością.

Dziś i z tą służbą jest słabiej, i ciągłe patrzenie 
na ekran komputera, gdy lekcje też są online, 
już nie jest tak interesujące. Więc co dalej? 
Ano właśnie. Stąd nasze czuwajowe hasło „Nie 
odpuszczajmy”, które chciałbym, aby przyjęło 
się w naszym hufcu. Bo przecież: 

- Można organizować liczne konkursy 
indywidualnie i zastępami. Dobrym 
przykładem jest tu konkurs Namiestnictwa 
NS na kartki i stroiki świąteczne.

- Można zorganizować festiwal piosenki. 
Nagrać (co jest pewną sztuką) piosenki 
harcerskie lub pląsy i zawiesić w internecie. 
Tak zrobili znani nam harcerze z Białorusi.

- Można organizować doszkalanie kadry, 
także tej młodszej – myślę o przybocznych. 
Dlaczego nie porozmawiać z nimi o ważnych 
problemach drużyn?

- Można raz w tygodniu uaktywnić każdego 
drużynowego, indywidualnie aktywizować 
go, aby nie odpuszczał.

- Można zrobić nabór do drużyn. Wszyscy 
mają adresy internetowe. Ba, można wprosić 
się na tzw. godziny wychowawcze do 
poszczególnych klas. Poprowadzić zajęcia 
harcerskie.

- Można rozpocząć zdobywanie 
stopni instruktorskich. Nie trzeba mieć 
ukończonego kursu przewodnikowskiego, by 
otworzyć próbę. Wystarczy 16 lat i złożone 
Przyrzeczenie.

- Można… Tak, można nie odpuszczać. 

Dlatego w najbliższym numerze, który ukaże 
się na przełomie listopada i grudnia pisać 
będziemy: „Nie odpuszczamy”. Harcerstwo 
może pracować w tych trudnych czasach.

hm. Adam Czetwertyński
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Przyczyną wszystkich tych protestów jest 
wolność, która jest ludziom odbierana z różnych 
powodów. I tu pojawia się pierwsze pytanie, 
jakie może zadać sobie instruktor. Jako 
świadomy wychowawca, który wszechstronnie 
rozwija młodego człowieka, mając na uwadze 
kształtowanie patriotycznych postaw, jak daleko 
mogę się posunąć i przekazywać te wartości, 
jakimi są wolność i patriotyzm. 

Czy widząc liczne protesty, które niestety są 
związane światem polityki (czy tego chcemy, czy 
nie), powinienem młodemu człowieku wpajać, że 
protesty w dobie epidemii to dobry pomysł, skoro 
są przejawem postawy obywatelskiej? Czy mogę 
tłumaczyć naszemu harcerzowi, że wolność 
to nadrzędna wartość w prawach człowieka, 
zaś każda próba jej ograniczenia to coś złego? 
Jak wychowywać młodego człowieka, kiedy 
wybierane demokratycznie władze majstrują 
przy stanowieniu prawa i w ocenie niektórych 
(również prawników) wprowadzają przepisy  
o wątpliwej podstawie, które naruszają tę wol- 
ność? Te pytania są nie bez przyczyny, gdyż 
popadamy w konflikt wartości, gdzie po jednej 
i drugiej stronie stoi słowo patriotyzm. Czy 
patriotą będzie ten, kto sprzeciwia się władzy  
i walczy o wolność, czy też patriotą będzie ten, 
kto popiera władzę i ogranicza walkę o wolność 
w imię bezpieczeństwa ogółu i ochrony przez 
szerzeniem się epidemii. Z pewnością oba 
punkty widzenia kryją za sobą dobre intencje, 
lecz jak je wypośrodkować będąc instruktorem  
i zachować przy tym apolityczność, która jest 
tak cenna w ruchu harcerskim?

„Jeszcze będzie 
przepięknie, jeszcze 
będzie normalnie …”

Myślę, że nie będę jedyną osobą, jeśli stwierdzę, że 
otaczająca nas rzeczywistość zmienia się z dnia 
na dzień i ciągle zaskakuje. Na początku tego roku 
nikt się spodziewał, że 2020 r. będzie tak obfity  
w nowe doświadczenia. Jak już wskazywał Hebel 
na łamach „Praskiego Świerszcza”, pojawienie 
się epidemii sprawiło, że zostaliśmy zmuszeni 
do częściowego przemeblowania naszego życia 
i naszej pracy instruktorskiej. Część z nas zaczęła 
podejmować naukę lub pracę w sposób zdalny. 
Zaczęliśmy również odkrywać nowy sposób na 
pracę harcerską, jaką są zbiórki online, choć nie 
realizują one nawet w połowie założeń naszej 
metody. Z instruktorskiego punktu widzenia 
czas, jaki mamy obecnie, każe stawiać wiele 
pytań i zmusza do licznych refleksji. Taką 
właśnie refleksją chciałbym się podzielić dziś, 
choć może nie każdy się z nią zgodzi. Quasi 
lockdown, jaki mamy, tworzy chyba idealny czas, 
aby przemyśleć pewne kwestie naszej służby 
instruktorskiej i zacząć dyskusje, te mniejsze i te 
większe.

Przechodząc do rzeczy. Misją ZHP jest 
wychowanie młodego człowieka, czyli wspie- 
ranie go we wszechstronnym rozwoju i kształ- 
towaniu charakteru przez stawianie wyzwań. 
Niby banalne stwierdzenie, z którego wynika 
cały system aksjologiczny dla naszych pod- 
opiecznych i nas samych jako instruktorów. 
Kiedyś oglądając słynne już „Warto rozmawiać” 
emitowane w TVP 2 z gościnnym udziałem 
hm. Karola Gzyla, usłyszałem, jak zastępca 
naczelnika ZHP stwierdził, że wszechstronny 
rozwój to również ten obywatelski, patriotyczny. 
I chyba muszę się z nim zgodzić, gdyż jako 
organizacja harcerska mamy bardzo głębokie 
korzenie patriotyczne i liczne zasługi na rzecz 
naszej ojczyzny. Niewątpliwie, wychowanie 
patriotyczne to jeden z filarów naszego harcer- 
skiego wychowania.

Nie będzie również niczym odkrywczym, jeśli 
stwierdzę, że w naszym kraju od jakiegoś czasu 
widać pewnego rodzaju tąpnięcie społeczne, 
czego przejawem są liczne protesty na ulicach. 
Obecnie są liczne grupy protestujących, które 
wyrażają swoje poglądy w różnych aspektach 
życia publicznego, od kobiet i prawa do 
aborcji, przez przedsiębiorców, a kończąc na 
„koronasceptykach”. 
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Dlaczego? Zapewne dlatego, że to my jako 
harcerze uczymy empatii do drugiego człowieka 
oraz tolerancji na innych i w takim duchu też 
działamy, zaś nasze działania są pochwalane 
społecznie. Dopiero wszystkie te elementy tworzą 
nasze narzędzie wychowawcze do kształtowania 
właściwych postaw, w tym tych obywatelskich, 
albowiem nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie 
jedna strona nie jest w stanie zrozumieć drugiej  
i brnie ślepo promując wyłącznie swoje racje. Tego 
typu scenariusze historia już zna i wiadomym jest, 
że fanatyzm nie niesie ze sobą niczego dobrego, 
zresztą jak każda skrajność w dowolnej dziedzinie. 

Kończąc ten przydługi wywód, nachodzi mnie 
myśl, że znane nam hasło „Dziś, Jutro, Pojutrze” 
nabiera nowego kolorytu. Choć nie jest związane 
z walką z okupantem, to na pewno odnosi się 
do tego, że kiedyś to wszystko wróci do normy 
i będzie trzeba znów zacząć budować na nowo, 
zaczynając od małych kamyczków. Opisując to, 
co nas czeka, i cytując słowa piosenki zespołu 
TILT – „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie 
normalnie”.

pwd. Wojciech Kowalówka HO
Szef Zespołu Promocji i Informacji

Widząc liczne protesty na ulicach, niezależnie od 
ich postulatów, należałoby chyba pochwalać wszy- 
stkie jako przejaw świadomego społeczeństwa 
obywatelskiego. Z drugiej strony wiemy, że nie 
zyskują one aprobaty społecznej, szczególnie 
wśród rządzących. I tu pojawiają się kolejne 
pytania, czy należy podważać autorytety takich 
osób w imię krzewienia myśli wolnościowych, 
kiedy to jednocześnie krytykujemy władze? 
Czy taka władza jest w ogóle autorytetem? A może 
nie jest, a może jest, lecz powinna się liczyć  
z krytyką? Może to powinniśmy wpajać naszym 
wychowankom? Wszystkie te pytania niestety  
rodzą się w tle konfliktu wartości. Jednocześnie 
z kart historii wiemy, że bez jakiegoś buntu 
społecznego, który dało się obserwować w czasach 
słusznie minionych, nie byłoby dzisiejszej rzeczy- 
wistości i nowego ustroju wolnego państwa.  
Z perspektywy czasu tamte ruchy społeczne są 
oceniane pozytywnie, ponieważ prowadziły do 
zmian, które nastąpiły z korzyścią dla wszystkich. 

Wtedy również władza była krytykowana, wolność 
jednostki ograniczana, chociażby w trakcie stanu 
wojennego. Patrząc na to wszystko rodzą się  
jedynie same pytania bez konkretnej odpowiedzi. 
Pojawia się jakaś refleksja, że należałoby się 
opowiedzieć za jedną ze stron, lecz to z kolei 
zmierza do tworzenia podziałów, co stanowi 
zupełne przeciwieństwo nam sprzyjających 
wartości, takich, jakimi sąpomoc innym i budo- 
wanie wspólnoty. I znów dysonans. Mamy 
budować świadomego obywatela, ale czy 
powinniśmy to robić, skoro rodzi to tyle 
wątpliwości i pytań, a także naraża nas na 
naruszenie naszej apolityczności? Jedno jest 
pewne, będąc świadomym wychowawcą  
i dorosłym człowiekiem możemy pomóc naszemu 
harcerzowi zrozumieć świat, otoczony wszystkimi 
powyższymi konfliktami wartości. Będąc instru- 
ktorem i jednocześnie drogowskazem, możemy 
starać się obiektywnie pokazać wszystkie za  
i przeciw, starając się zmusić młodego człowieka 
do wyciągania samodzielnych wniosków. Jest 
to chyba dość ważna umiejętność, gdyż uczy 
samodzielnego myślenia, asertywności, obrony 
własnych poglądów i weryfikowania tego, z czym 
mamy styczność każdego dnia w bańce 
informacyjnej. Jednakże samo to bez okraszenia 
naszymi harcerskimi wartościami pozostanie 
szare i nijakie. 
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Nie jest to tekst związany fabułą, ale nie 
jest też poradnikiem. Można by go określić 
jako spis najważniejszych i najciekawszych 
obrzędowych elementów funkcjonujących  
w różnych jednostkach w całej Polsce, opatrzony 
żywymi historiami, związanymi z ich two- 
rzeniem lub funkcjonowaniem. Historie są 
wzruszające, ale również wywołujące uśmiech 
na twarzy. Nie są suchymi obserwacjami, jak 
w pierwszej chwili sugeruje słowo spis. 

Czytając ów zbiór porad byłam pod wrażaniem 
ilości zawartej w niej elementów - jest ich aż 
87!! Wiedzieliście, że istnieje ich aż tak dużo?! 
I śmiało mogę powiedzieć, że większość  
z nich, może w nieco zmienionych formach, 
nadal funkcjonuje. Niektóre niestety już 
straciły swoją rację bytu, jak np. podpisywanie 
regulaminów własną krwią, a inne na szczęście 
przestały być wykorzystywane, jak okrzyki 
- wyśmiewacze po nieudanym występie na 
festiwalu. Jak można było być tak okrutnym?

Każdy drużynowy bez względu na swój staż 
w harcerstwie czy pion, w którym działa, 
powinien sięgnąć po „Obrzędowy piec”, 
a gwarantuję, że pochłonie go w parę 
wieczorów dzięki luźnej formie i łatwemu 
językowi. Dodatkowo zdobędzie niesamowitą 
motywację do zabrania swoich podopie- 
cznych w świat pełen niezwykłych symboli  
i obrzędów. Pozyska także wiedzę, która ułatwi 
pokazanie harcerzom, harcerkom i zuchom, 
jak szanować nasze zwyczaje i przekazać wagę 
każdego z nich. Wreszcie zdobędzie inspirację 
do samego tworzenia własnych symboli ze 
swoimi wychowankami. Ale… może też po 
prostu z łezką w oku przypomni sobie, jak to 
było w jego drużynie czy gromadzie.

Na pewno pamiętacie, jak się czuliście po 
przeczytaniu „Kamieni na szaniec” czy „Antka, 
Cwaniaka” … Ja czułam wielką dumę, że mogę 
być częścią tak pięknych historii, które także 
sama teraz tworzę. Każda harcerska książka 
odnawia we mnie to przyjemne uczucie i mam 
nadzieję, że w Was także. Więc kto następny 
przeczyta „Obrzędowy piec”?

już phm. Karolina Zielińska

Kto następny 
przeczyta 

„Obrzędowy piec”?
Druh Adam bardzo dba o to, aby wszyscy 
druhowie i druhny zdobywający stopnie 
instruktorskie znali podstawowe lektury zwią- 
zane z historią czy metodyką naszej organiza- 
cji, za co jestem mu bardzo wdzięczna! 
Podczas (swoją droga bardzo długiej ) realizacji 
próby na stopień podharcmistrzyni, jak głoszą 
wymagania, miałam obowiązek zapoznać się 
z kilkoma pozycjami.

Zrobiłam to z wielka przyjemnością, dlatego 
też chciałam się podzielić moją refleksją po 
przeczytaniu poradnika „Obrzędowy piec” 
napisanego przez dh. Marka Kudasiewicza. 
Nie tylko dlatego, że chciałabym wreszcie 
zamknąć moją próbę z wynikiem pozytywnym, 
ale uważam, że każdy tę lekturę powinien 

zaliczyć! 
Dla harcerki takiej jak ja książka jest niesamo- 
witą podróżą do świata, określanego przez 
wielu starszych instruktorów „prawdziwym 
harcerstwem”. Ja niestety nie doświadczyłam 
go na własnej skórze z powodu późnego 
dołączenia do ZHP i naprawdę bardzo tego 

żałuję! 
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Mojej złości z powodu tej niezrozumiałej z medy- 
cznego punktu widzenia paniki oraz z powodu 
wielu bezsensownych epidemiczno-sanitarnych 
uprawnień władzy i dyscyplinowania ludzi 
pozbawiając ich wolności towarzyszy również 
złość instruktora harcerskiego, który czuje się 
lekceważony. Wzywanie harcerzy do działa- 
nia w sytuacji skrajnie niebezpiecznej dla 
życia (przynajmniej w opinii rządzących), nie 
wyposażając ich jednocześnie w odpowiednie 
narzędzia, wychodząc z założenia, że jakoś sobie 
poradzą, jest skrajną nieodpowiedzialnością albo... 
No właśnie, czym jest? I to jest pytanie pierwsze. 

Wtedy przypomniał mi się artykuł phm. Jana 
Korkosza „Hebla” „Harcerska Tarcza Antykry- 
zysowa”, opublikowany w 62 „Praskim Świerszczu” 
w kwietniu tego roku. Smutne i tragiczne jest to, 
że wszystkie zaprezentowane tam tezy i wnioski 
pozostają aktualne, nic się nie zmieniło. Mam 
tylko nadzieję, że władze naszego hufca wykażą 
się zdrowym rozsądkiem i nie każą nam reagować 
na oczekiwania premiera, bo to byłaby głupota. 
Być może nie mam pełnej wiedzy, ale wygląda na 
to, że Premier oczekując od harcerzy działania, 
zapomniał wyposażyć nas w narzędzia do ich 
realizacji - właśnie o braku narzędzi pisał „Hebel”. 
A później pojawiło się drugie pytanie - dlaczego 
tak jest?

Dlaczego nie jesteśmy partnerami dla rządzących 
w ważnych dla kraju i społeczeństwa chwilach, 
dlaczego najstarszą i największą organizację 
wychowawczą w Polsce traktuje się przedmiotowo 
przydzielając zadania do wykonania a nie 
podmiotowo ustalając, co trzeba wykonać? 
Dlaczego traktuje się harcerstwo protekcjonalnie 
utożsamiając ten ruch z chłopczykiem w krótkich 
spodenkach? 

Dlaczego brakuje naszego harcerskiego głosu 
w dyskusji o tym, jak dziś wychowywać młode 
pokolenie Polaków - jeżeli taka dyskusja gdzieś 
się toczy? Jeżeli się nie toczy, to dlaczego jej 
nie prowokujemy? W jednym z poprzednich 
artykułów wskazywałem na zastraszający wzrost 
liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Czy 
te dane i filmy „Sala samobójców” oraz „Hejter” 
sprowokowały dyskusję w naszym Związku albo 
z jego udziałem? Czym u diabła zajmują się 
nasze władze naczelne? Sobą? Naprawdę? To 
kto je wybrał? Ilu jest przedstawicieli harcerstwa  
w Radzie powołanej przez Prezydenta RP i czym 
się zajmują? Jak wygląda współpraca na poziomie 
Rady Ministrów albo na poziomie poszczególnych 
ministerstw zajmujących się wychowaniem  
i edukacją? 

Zima zaskoczyła 
drogowców,

czyli Premier liczy na harcerzy

Popularne w latach osiemdziesiątych stwierdzenie 
pasuje jak ulał do rzeczywistości za oknem. 
Wygląda na to, że kolejna fala zachorowań na 
koronawirusa zaskoczyła rząd, podobnie jak zima 
w grudniu drogowców. Naprawdę nie trzeba było 
być jasnowidzem, by przewidzieć, że na jesieni 
czeka nas znaczny wzrost zachorowań z powodu 
COVID-19 i infekcji grypopodobnych. Rządzący 
ewidentnie zaspali i dzisiaj zamiast realizować 
spójną koncepcję i strategię, fundują jedną wielką 
chaotyczną improwizację. Nie jest prawdą – jak 
próbował nas przekonać premier – że naukowcy 
ustalili jakąś jedną, jedynie słuszną wersję 
postępowania. Jest dokładnie przeciwnie: trwa 
bardzo gorąca dyskusja w środowisku naukowym 
i absolutnie nie ma w nim zgody co do metod 
działania. Polska jako jeden z zaledwie kilku 
krajów w UE nakazała zamknięcie siłowni, klubów 
fitness, saun i basenów, czyli tych miejsc, gdzie 
– zwłaszcza zimą – ludzie mogą zadbać o swoją 
odporność i kondycję fizyczną, co nieoceniony 
Marcin Horała tłumaczył w jednym z programów 
telewizyjnych tym, że na siłowniach są nisko 
sufity. Serio...

Pierwszą ofiarą narastającej psychozy w związku  
z epidemią koronawirusa jest zdrowy rozsądek. 
Nic zdziwiłem się więc, gdy premier naszego 
rządu w publicznym wystąpieniu na początku 
października zapewniał, że w związku z drugą falą 
koronawirusa rząd panuje nad sytuacją, opracował 
procedury postępowania i będzie je wdrażał  
w zależności od zmieniającej się sytuacji. Pokreślił, 
że jeżeli chodzi o ludzi starszych i chorych, 
to powinni pozostawać w domach, ponieważ 
państwo się o nich zatroszczy. Dopytywany, 
w jaki sposób się zatroszczy, opowiedział, że 
zajmą się tym odpowiednie służby, organizacje  
i wolontariusze. W tym miejscu podkreślił, że jak 
zawsze bardzo liczy na harcerzy.

Gdy usłyszałem te słowa, poczułem, jakbym cofnął 
się w czasie do roku 1982 i ponownie znalazł 
w Szczecinie na koncercie zespołu Lombard, 
podczas którego miało miejsce fantastyczne - 
dzisiaj powiedzielibyśmy kultowe - wykonanie 
utworu, który stał się hymnem pokolenia stanu 
wojennego „Przeżyj to sam”. Narodziła się we 
mnie złość i parafrazując nieco słowa „począł we 
mnie gniew kiełkować, aż pomyślałem: milczenia 
dość”.
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Między prawą 
a lewą ręką

W ostatnim okresie żyliśmy jednym tematem, 
mianowicie efektem wyroku Trybunału Konsty- 
tucyjnego dotyczącym aborcji. Od tej pory, a przy- 
najmniej można by odnieść takie wrażenie, Polska 
podzieliła się na dwie połowy – prawą i lewą, złą  
i dobrą, czarną i białą itd. Pytanie, czy aby na pewno 
powinniśmy tak się postrzegać? Jak wszystko na tym 
świecie postrzeganie kolorów jest efektem ewolucji 
– milionów lat, które pozwoliły nam odbierać świat 
w taki właśnie sposób, mianowicie mieniącym się 
wieloma barwami, które de facto inaczej wyglądają  
w dzień, inaczej w nocy, o zmierzchu czy świcie. Skoro 
otrzymaliśmy taki dar, dlaczego uparcie twierdzimy, że 
świat jest czarno-biały?

30.10.2020 r. ulicami Warszawy przeszedł wielo- 
tysięczny marsz, będący między innymi protestem 
przeciwko wprowadzonym zmianom. Jego uczestnicy 
powiedzą na pewno, że idą w dobrych intencjach, 
obalić tych złych i broniąc się przed ich bojówkami. 
Druga strona na pewno odpowie, że broni Polski 
przed złem. Tak samo jak dwie strony nie są czarno-
białe (gdyż obie sądzą, że oni są ci bielsi), tak też 
każda z tych jarzy się wielobarwnie. Na marsz ruszyły 
zarówno osoby protestujące przeciwko wprowadzonej 
zmianie, jak i poplecznicy aborcji na żądanie; osoby 
niezadowolone z aktualnej władzy; wkurzeni na 
pandemię; imprezowicze szukający w tłumie dobrej 
rozrywki; awanturnicy wykorzystujący sytuację, by 
porzucać racami w policję; ci, którzy mieli naprawdę 
złe zamiary i planowali zniszczenia w mieście,  
a także dowolne kombinacje wyżej wymienionych.  
I na pewno wiele, wiele innych. Po drugiej stronie to 
samo, choćby patrząc na obrońców kościołów – jak 
rozróżnić tych, którzy szczerze obawiali się o swoje 
świątynie od innych, którzy szukali okazji, by obić 
twarz „tym drugim”? Mówiąc prościej – w każdej grupie 
są oszołomy, a każdy konflikt, a ten w szczególności, 
jest mieszaniną kolorów, które trudno rozróżnić 
między sobą, szczególnie, gdy niedoinformowane 
społeczeństwo słucha tylko „swoich” mediów, 
zamykając się na drugą stronę.

Dlatego dziś naszą służbą, służbą dorosłych 
świadomych instruktorów powinno być zabieranie  
w dyskusjach głosu pojednawczego, uspokajającego 
i merytorycznego, kategorycznie tępiącym patologie, 
ale zarazem zwracającym uwagę na elementy wspólne 
każdej grupy, czyli widzenie w każdym bliźniego. 
Musimy pokornie spojrzeć na konflikt, zrozumieć 
każdy jego aspekt i edukować społeczeństwo wokół 
nas, pracując u podstaw, dążąc do wyjaśnienia całej 
sytuacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że istnieje tylko 
prawa i lewa ręka, zapomnimy o sercu oraz rozumie, 
które znajdują się dokładnie pomiędzy nimi. 

Czuwaj!
Stanisław Matysiak

Stosunek warszawskiego Ratusza do komendy 
stołecznego harcerstwa tylko potwierdza smutną 
rzeczywistość, tak zresztą jak i odpowiedź burmi- 
strza Rembertowa na propozycje spotkania  
w sprawie kolejnych obchodów rocznicy bitwy  
w Olszynce Grochowskiej.

Odpowiadając na pierwsze pytanie stawiam 
tezę, że Premier nie traktuje harcerstwa powa- 
żnie – właściwie poza małymi wyjątkami nikt 
nas nie traktuje poważnie. Generalnie rzecz 
ujmując jesteśmy lekceważeni, potrzebni jako 
tło lub dekoracja. Dzieje się tak, ponieważ 
zrezygnowaliśmy z głównego celu, dla którego 
powołano harcerstwo, czyli z wychowywania 
określonego typu psychicznego człowieka.

Zdegradowaliśmy się do poziomu organizatora 
wypoczynku, a i na tym poziomie przegrywamy 
z ofertami wyspecjalizowany podmiotów, czemu 
nie ma się co dziwić - jako przykład biorąc pod 
uwagę poziom oferty wypoczynkowej „Słonecznej 
Republiki” w Ocyplu. Nasze działanie jest nakie- 
rowane na wszystko, ale na pewno nie na 
najważniejszy cel, do realizacji którego zostaliśmy 
powołani. Wielokrotnie pisałem rzecz oczywistą 
- w harcerstwie najważniejsze jest wychowanie 
i wszystko jest temu poporządkowane. Dziś 
zajmujemy się namiastkami, nasze działanie  
w skali Związku jest „zamiast”, i to jest odpowiedź 
na pytanie drugie. Nie realizujemy naszego 
głównego celu, do którego zostaliśmy powołani 
– nie wychowujemy, tak jak wymaga tego nasza 
harcerska Idea zwarta w Przyrzeczeniu i Prawie. 
Uogólniam, bo wiem, że są w Związku ideowi 
instruktorzy i wspaniale drużyny realizujące 
służbę w duchu harcerskich wartości i ideałów. 
Tylko czy jest to ogół, czy margines? Nikt za 
nas nie odbuduje etosu harcerstwa, nikt za nas 
nie przywróci mu rangi i roli w społeczeństwie. 
Najwyższy czas, żebyśmy nie oglądając się na 
nasze władze naczelne wzięli sprawy w swoje 
ręce, inaczej może skończyć się w sposób, jakiego 
obawia się „Hebel”.

hm. Andrzej Banasik
komendant Hufca Praga-Południe 

w latach przełomu

PS Mam nadzieję, że przez harcerstwo przetoczy 
się dyskusja na temat roli i miejsca harcerstwa 
tu i teraz, ponieważ masowy udział starszych  
i młodszych nastolatków w ulicznych protestach 
potwierdza tezę, że młodzież została pozostawiona 
sama sobie

Stanisława 
Ossowska  

 

Z wykształcenia jest ekonomistką, 
a z zamiłowania humanistką. W zaszłości 
była związana z harcerstwem, które 
rozbudziło jej aktywność społeczną. 

Już w V klasie Szkoły Podstawowej 
w Samborcu była zastępową, 
potem przyboczną, a w Liceum 
Ogólnokształcącym w Sandomierzu 
(Collegium Gostomianum) – przewo- 
dniczącą Młodzieżowego Kręgu 
Instruktorskiego. 

W czasie studiów na Uniwersytecie 
Łódzkim należała do Studenckiego 
Kręgu Instruktorskiego. W czasie wakacji 
wyjeżdżała na obozy harcerskie, pełniąc 
różne funkcje instruktorskie. Zdobyła 
stopień podharcmistrzyni. 
W życiu zawodowym była pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym na 
Uniwersytecie Łódzkim, potem 
Gdańskim, by po 15 latach podjąć własną 
działalność związaną z organizowaniem 
i prowadzeniem edukacji na różnych 
szczeblach. 

Publikowała wówczas artykuły naukowe 
i popularnonaukowe Obecnie kieruje 
Fundacją Kultury Informacyjnej, 
Przedszkolem Niepublicznym „Jupik” 
i Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną „Szansa”. Od stycznia 
2004 r. organizuje i prowadzi 
comiesięczne otwarte spotkania 
czwartkowe. 

Bogate życie zawodowe, społeczne 
i osobiste dało jej możliwości poznania 
ciekawych ludzi, spełniania się 
w różnych rolach oraz obserwowania 
wielu rozmaitych sytuacji skłaniających 
do refleksji. Od roku 2012 do dzisiaj 
napisała i wydała osiem książek oraz 
kilka kolejnych pod jej redakcją. Od roku 
2013 redaguje przedszkolną gazetkę 
„JupikNews”.
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Majowy świt

Pogasił gwiazdy i latarnie
Dyskretnie rozśpiewał kosy
Zajrzał do okien

mówiąc skowronkom „dzień dobry”
Cichutko
by nie zbudzić sów

Ośmielił promienie słońca
do rozjaśniania obrazu świata
i stroskanych lic

Rozpostarł szeroko ramiona
Uniósł je wysoko
prosząc o dobry dzień dla wszystkich

Mój ogród

Ostoja zieleni o różnych odcieniach.
Nasycony bogactwem barw,
zapachów i smaków.
Strojony w krople deszczu i rosy,
osuszany słońcem
i delikatnymi powiewami nieba.

Kojący.
Dający wytchnienie, wyciszenie, radość.
Przyjazny dla wszystkich:

ludzi, ptaków, mrówek, biedronek,
pszczółek i innych bzykaczy.
Choć zajęty odnawianiem życia,

to zawsze otwarty i życzliwy.
Dzieło Niezwykłego Artysty.

Chylę czoło.
Dziękuję,
że mogę karmić się
Jego energią i pięknem.

Jesień

Na niebie jesień
Głowy go góry zadziera
Pięknem przyciąga uwagę jak magnes

Złocone obrzeża obłoków
porażają jaskrawością światła
Mienią się wszystkie kolory

Dojrzysz nawet i fiolet
i czerwień nieśmiałą
i błyski różnych odcieni

To Naturalny Teatr Nieba
Dynamiczne zmiany aranżacji
jak w kalejdoskopie

Pochylam onieśmieloną głowę
przepełnioną zachwytem i uwielbieniem
dla Wielkiego Czarodzieja Piękna

Miłość i góry
Miłość ma niewyobrażalną moc
Nawet góry przenosi

Ustawiła je w różnych miejscach na 
świecie
jako świadectwo swojej potęgi

Są dla nas trudno zdobycznym
wysublimowanym pięknem

Podziwiając kunszt artystyczny 
Twórcy
popadamy w zadumę

Gdy wtapiamy się w nie
otwierają głębię duchowości 
przypominając o kruchości materii

Uczą pokory

Czas
Wszystko ma swój czas.

Jest czas rodzenia i umierania,
czas dojrzewania i obumierania,
czas uczenia i zapominania,
czas zbliżania i oddalania,
czas szczęścia i rozpaczy,
czas wspinania i spadania,
czas zmagań i odpoczynku,
czas radości i nostalgii.

Czas …

Miary czasu są inne u każdego.

Jeśli
Jeśli naprężasz się i usztywniasz
Jeśli chcesz panować nad wszystkim
Jeśli uparcie walczysz z tym co 
przynosi życie
co jest inne niż sam dopuszczasz
pobierz lekcje pokory

Skul się zmniejsz zminiaturyzuj
załóż czapkę niewidkę
spójrz z otwartością na odmienność

Przyglądaj się jej chcąc rozumieć
Może jest warta nie tylko poznania

Epitafium
Dzięki bliskim na ziemi
przybliżamy się do Ciebie,
Kochany, Dobry nasz Ojcze.

Przytul nas
jak nikt nigdy tego nie zrobił.
Pozwól być z Tobą
na zawsze.
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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

Przyjmijmy godnie
To najpiękniejsze
co kobieta może dać mężczyźnie
a mężczyzna kobiecie
jest nam dane
tylko na pewien czas

Nie zmarnujmy tego czasu

Przyjmijmy godnie ten dar

Nostalgia
Zawsze tęsknimy za tym,
czego właśnie nie mamy,
choć przecież nie możemy mieć wszystkiego.

Nostalgia może być tak dręczącą pokusą,
siejącą ciągle niezaspokojone pożądanie,
niepokój i nerwowość,
że zamazuje poczucie spełniania.

Nostalgia może być tak wielka,
że zabija radość ze wszystkiego, co mamy.
Może zabić nawet radość istnienia.

Dlaczego?
Nie zawsze potrafimy przyjąć Prawdę.
Nie zawsze umiemy się na nią otworzyć.
Nie zawsze potrafimy ją rozumieć.
Nie zawsze uznajemy ją za ważną w życiu.
Nie zawsze potrafimy ją stosować.
Nie zawsze potrafimy kochać.
Nie zawsze umiemy zaufać.
Nie zawsze ...
Dlaczego?

Co nas czeka w 
najbliższym czasie?

Nadzwyczajny Zjazd Hufca

Druhny i Druhowie,
Komendant Hufca rozkazem L. 10/2020 z dnia 
7 listopada 2020 r. zwołał Zjazd Nadzwyczajny 
HufcaZHP Warszawa-Praga-Południe, który 
odbędzie się 5 grudnia 2020 r. o godzinie 9.30.

Przedmiotem obrad Zjazdu będzie:
• ustalenie nowego terminu Zjazdu 
Nadzwyczajnego w sprawie przyjęcia koncepcji 
rozwoju ośrodka w Ocyplu i ustalenia sposobów 
zdobycia środków na jej realizację
• przyjęcie koncepcji rozwoju ośrodka w Ocyplu 
i ustalenia sposobów zdobycia środków na jej 
realizację.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia  
i wytyczne związane z COVID -19, Zjazd odbędzie 
się w formie zdalnej, przy pomocy programu 
komputerowego MS Teams. Każdy uczestnik 
Zjazdu, chcący wziąć udział w obradach, 
jest zobowiązany do posiadania komputera  
z programem MS Team oraz posiadać adres e-mail 
w domenie ZHP.

pwd. Wojciech Kowalówka
Szef Zespołu Promocji i Informacji


