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Słowo naczelnego
Światełko w tunelu
Grudzień jest miesiącem szczególnym w naszym życiu, i to nie tylko za sprawą przeżywania najbardziej rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia, ale również dlatego, że nachodzą nas wówczas wspomnienia minionego roku. Wspominamy,
zastanawiamy się i oceniamy – jaki był ten miniony rok? Jaki był dla społeczeństwa a jaki dla mnie? Jaki dla harcerstwa?
Jaki dla „Praskiego Świerszcza”?
Na pewno był to rok bardzo trudny. Pandemia Convid-19 dotknęła nas wszystkich w mniejszym lub większym stopniu. Był
to rok strat. Niektórzy stracili pracę, zdrowie, nie mówiąc o tych, którzy stracili życie. Plany życiowe uległy zdecydowanym
zmianom, ograniczeniom bądź przestały być realne do wykonania.
W harcerstwie praca zastępów, drużyn i szczepów stała się mocno ograniczona i sprowadzona do spotkań online. HAL była
namiastką tego, co powinno być. Spotkania w realu zostały zawieszone, odwołano zbiórki, rajdy, imprezy, jak chociażby
przygotowany z wielkimi szczegółami, dla uczczenia 190. rocznicy wybuchu powstania listopadowego - Rajd Sprzysiężenie.
Wszystko to sprawiło, że harcerstwo zaczęło tracić swoich członków. No cóż, nawet najlepsza zbiórka online nie zastąpi
tej prawdziwej w realu.
A „Praski Świerszcz”? Trzeba przyznać, że dał radę w tym trudnym pandemicznym roku. Co prawda były momenty trudne
lub bardzo trudne, które kosztowały mnie wiele zdrowia i nerwów, ale jakoś - wspólnie z redakcją - daliśmy radę. Gazetka
ukazywała się systematycznie jako miesięcznik (z wyłączeniem wakacji). Ostatnie numery były co prawda 12-stronicowe,
ale były!
Ostatnio można zauważyć niewielką poprawę w postaci mniejszej liczby zarażeń, stworzenia szczepionki i planów
rozpoczęcia szczepień. Jest to niewątpliwie światełko w tunelu. Oby tak było i żebyśmy jak najszybciej wrócili do
normalności, czego sobie i Wam wszystkim gorąco życzę. Życzę Wam również – korzystając z okazji - zdrowych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszelkich marzeń.
Pozostańcie w zdrowiu!

hm. Jacek Czajka
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Podsumowanie roku
działalności IKP „Romanosy”

Życzenia Komendanta
Druhny i Druhowie!
Po raz drugi w tym roku przyjdzie nam w sposób
nietypowy spędzać święta. Nie dane nam było spotkać się
z najbliższymi w czasie Wielkanocy. Teraz przy znacznych
ograniczeniach i w granicach zdrowego rozsądku
będziemy mogli się spożyć wieczerzę wigilijną w gronie
rodzinnym. Jednak nie zbierzemy się na tradycyjnej
wigilii w gronie kadry hufca, nie spotkamy się na Waszych
spotkaniach środowiskowych.
Pozwólcie więc, że na łamach naszego hufcowego pisma
przekażę Wam świąteczne życzenia!
Druhny i Druhowie!
Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia to czas
magiczny. Gasną w nim spory, znikają waśnie, rodzi się
miłość i dobro.
Niech ten czas będzie okazją do porozmawiania z osobami,
z którymi dawno nie rozmawialiście. Może z osobami,
z którymi byliście skłóceni.
Niech ten magiczny czas będzie czasem pojednania tak
bardzo potrzebnego w naszym codziennym życiu, a także
w naszym kraju.
Okres świąteczny to także czas podsumowań - zbliża
się koniec roku, weryfikujemy swoje zeszłoroczne
postanowienia, stawiamy nowe na kolejny rok.
I chociaż pandemia pokazała, że te postanowienia w jednej
chwili mogą zostać zmienione, to proponuję Wam, abyście
w tym świątecznym czasie znaleźli chwilę na zastanowienie się, co udało się w mijającym roku, nad czym
jeszcze moglibyście popracować i co zmienić.
Na ten magiczny czas życzę Wam, wraz z całą komendą,
zdrowia, uśmiechu, radości, mnóstwa sił!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Czuwaj!

hm. Piotr Piskorski
komendant hufca

Witajcie Druhny i Druhowie.
Serdecznie Was pozdrawiamy w tak zawirowanym teraz
świecie, w jakim przyszło nam żyć. Nasze wigilijne spotkania
zostały niestety odwołane. Pozostały wspomnienia, które może
w przyszłym roku zostaną urzeczywistnione.
Pomimo tego, że mamy różne ograniczenia, udało się Radzie
Kręgu wykonać kilka zamierzonych zadań: Ocypel - powołano
hufcowy zespół, który pod kierunkiem druhów Andrzeja
Banasika i Leszka Adamskiego zajął się opracowaniem projektu
rewitalizacji ośrodka. Praca posuwała się wolno, jednak do
przodu i może na wiosnę uzyskamy jej efekt i zakończymy
pierwszy etap - projekt zmian zagospodarowania ośrodka
i jego plan. Olszynka Grochowska - wspólnie z zespołem
programowym hufca przygotowaliśmy program obchodów
190 rocznicy powstania listopadowego. Do nas należało
opracowanie gry pt. „Sprzysiężenie” dla zastępów harcerskich
i gromad zuchowych, która miała być realizowana w listopadzie.
Ze względów epidemiologicznych nie została przeprowadzona.
Zespół pracował w składzie: Halina Kuć, Grażyna Kozińska, Róża
Karwecka, Jacek Czajka i Marek Jozefowicz.
Z Urzędu Dzielnicy Praga-Południe pozyskaliśmy środki na
wydanie opracowania dh. Jacka Czajki pt. „Miejsca pamięci
związane z powstaniem listopadowym na warszawskiej Pradze”.
Ponadto: Zespół Instruktorski w składzie dh: Halina Kuć, Grażyna
Kozińska, Elżbieta Stolarska, Jacek Czajka, Janusz Chudziński
opracował życiorys dh. harcmistrza Stefana Romanowskiego
oraz przejął częściowo od Jego rodziny materiały harcerskie
i pamiątki osobiste.
W skromnej oprawie obchodziliśmy indywidualnie nasze
rocznice urodzinowe.
Akcja Znicz - przygotowana przez dh. Marka Jozefowicza
przebiegła bardzo sprawnie przy dużej pomocy młodej kadry
instruktorskiej hufca (szerzej w poprzednim, listopadowym
numerze „Praskiego Świerszcza”). Z członków kręgu, którzy
włożyli w kład w przebieg akcji, wymienić należy: Leszka
Adamskiego, Ewę i Janusza Chudzyńskich, Tadeusza Cybina,
Tadeusza Kucia, Andrzej Sadłowskiego oraz Jacka Czajkę. Po raz
pierwszy przekazaliśmy do szczepów informacje o miejscach
spoczynku instruktorow z ich środowisk, prosząc o włączenie
się do akcji. Wszyscy przyjęli wezwanie, dzięki temu udało się
odwiedzić 93 groby.
Braliśmy udział w ostatnim pożegnaniu dh.: Marii Sychowicz
i Danuty Rosner, które odeszły na wieczną wartę. Pożegnaliśmy
również najstarszego naszego seniora - dh. Jerzego Jakubiaka.
Zespół turystyczny z gotową wyprawą czeka na lepsze czasy,
o czym kilkakrotnie informował nas Andrzej Sadłowski.
Mamy nadzieję, że nasze braterstwo i przyjaźń, która nas łączy,
pozwoli nam na przetrwanie każdej trudnej sytuacji, nawet
takiej, jaka jest obecnie. Życzenia świąteczne zamieszczamy na
ostatniej stronie.

hm. Róża Karwecka
przewodnicząca IKP „Romanosy”
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Heblowanie
Harcerstwo umiera!
Zdarzyło się wam kiedyś zapomnieć o harcerstwie?
Myśleć, że nie należycie już do Związku, pomimo
że niby ciągle jesteście czynnymi instruktorami? Ja
ostatnio coraz częściej mam tego typu myśli. Bo niby
jestem komendantem szczepu, ale tak naprawdę jego
funkcjonowanie jest na tyle utrudnione, że właściwie
moja rola ogranicza się do organizacji raz na jakiś
czas rady szczepu. Nie ma normalnych zbiórek, nie
ma wyjazdów, nie ma pracy w grupie, nie ma akcji
zarobkowych, nie ma spotkań, właściwie nie ma nic.
Ktoś powie, że przecież drużynowi prowadzą zbiórki
online, ale nie oszukujmy się, atrakcyjność tych
zbiórek skończyła się w wakacje. Trudno oczekiwać od
drużynowych, że każda taka zbiórka będzie atrakcyjna
i czegoś harcerzy nauczy. To jest praktycznie niemożliwe
do zrealizowania.
Sytuacją, która na poważnie wzbudza mój niepokój,
jest frekwencja na zbiórkach online. Niestety nie jest
ona wysoka, dzieje się tak z różnych powodów, niektóre
dzieci nie mają dostępu do komputera lub Internetu,
innym takie harcerstwo zwyczajnie się znudziło.
Może się okazać, kiedy pandemia już się skończy, że
nie mamy dla kogo robić zbiórek. Może się okazać, że
drastycznie zmniejszy się nasz stan liczebny. Możemy
się obudzić w zupełnie innej rzeczywistości, na którą
nie jesteśmy gotowi. Najgorsze jest to, że nie widzę
żadnego doraźnego działania naszych władz w kierunku
poprawy sytuacji. O ile służba seniorom czy pomoc
szpitalom jest konkretną służbą i sprawia, że pełnoletni
nasi członkowie czują się potrzebni, o tyle dla naszych
najmłodszych nie mamy do zaoferowania nic więcej
oprócz zbiórek zdalnych.
W takich sytuacjach jak teraz najbardziej powinny
wykazać się nasze władze. Powinny dać nam narzędzia,
wymyślić plan działania, opracować koncepcje,
przygotować nas na, jakby nie było, nową rzeczywistość
po pandemii. Tymczasem nie widzę ze strony „góry”
żadnych konkretnych działań wspierających działanie
drużyn. Myślenie, że przecież mamy drużynowych i oni
na pewno coś wymyślą, jest krótkowzroczne. Nawet
najlepszy drużynowy, jeśli nie będzie czuł wsparcia,
nie będzie miał ochoty pełnić swojej misji. Odnoszę
wrażenie, że poza zbiórkami online i wrzucaniem
co jakiś czas postów na różne harcerskie fanpage,
nic więcej się u nas nie dzieje. Harcerstwo umiera na
naszych oczach i najstraszniejsze jest to, że my na
„dole” nie możemy za bardzo nic z tym zrobić. A nasza
„góra” czeka nie wiadomo na co i pozwala patrzeć, jak
to, co tyle lat ciężką pracą było budowane, za chwile
zostanie zburzone. Fajnie się wydaje broszury covidove,
robi transmisje mszy i korzysta z promocji w naszych
składnicach.

Ale to nadal nie jest nic, co pozwoli naszemu harcerstwu
przeżyć. Niektórzy chyba zapomnieli, że harcerska praca
i de facto „żywot” ZHP opiera się na drużynach a te na
swoich zuchach i harcerzach.
A może musimy stworzyć stowarzyszenie Ogólnopolski
Strajk Harcerski i w sposób bardziej stanowczy pokazać
naszym władzom, czego od nich oczekujemy. Za
chwilę jedyną naszą aktywnością będzie branie udziału
w pogrzebach drużyn harcerskich i gromad zuchowych.
Nasi drużynowi wykonują w czasie pandemii najcięższą
pracę. Komuś może się wydawać, że siedzenie raz
w tygodniu przed komputerem w kapciach w domu
i prowadzenie zbiórki przez półtorej godziny to przecież
nic trudnego. Nic bardziej mylnego - taka forma zbiórki
wymaga o wiele większego nakładu pracy i czasu ze
strony kadry niż zbiórka w tradycyjnej formie. Nasi
drużynowi też mają swoje granice wytrzymałości, mają
też granice kreatywności i wyobraźni. Za chwilę może
się okazać, że ta granica została przekroczona.
Ktoś powie, że oczekuję od władz jakichś konkretnych
działań, ale nie piszę, jakie to działania miałyby być. Na
przykład można przeprowadzić ogólnopolski turniej
zastępów, robiliśmy już takie turnieje w dawnych latach,
mamy w tym doświadczenie. Na czas pandemii idealna
sprawa. Można stworzyć kanał na YT dla naszych
zuchów i harcerzy, gdzie instruktorzy o inklinacjach
dziennikarskich mogliby prowadzić dla dzieciaków jakieś
fajne transmisje, quizy z telefonami na żywo do studia.
Można robić kino online i puszczać dzieciakom jakieś
fajne filmy lub bajki. Można przeprowadzać wywiady
z jakimś ciekawym człowiekiem i je transmitować.
Opcji jest naprawdę wiele i nie można liczyć na to, że
nasi drużynowi „coś wymyślą”, oni i tak wymyślają co
tydzień zbiórki i to wystarczy.
Wiem, że jako instruktor realnie mogę głównie
apelować do władz o jakieś działanie. Ale jeśli takich
apelujących jak ja będzie więcej, to może faktycznie
coś zacznie się dziać. Wyobraźcie sobie, że po pandemii
wychodzicie wreszcie z domu i na słupie wisi nekrolog
informujący o śmierci Związku Harcerstwa Polskiego.
Pewnie pomyślicie, że to scenariusz abstrakcyjny. Ale
nie niemożliwy.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Druh Adam ma głos
Kto z nas nie odpuszczał?
Koniec roku, pora na podsumowania i planowanie. Jaki był
to rok? Jakie mieliśmy sukcesy? A może klęski? Kto zdobył
nowy stopień? Może ktoś szył maseczki albo kupował
produkty żywnościowe osobom niepełnosprawnym?
Zorganizował biwak letni dla drużyny? Uczestniczył
w ciekawym seminarium? Wymyślił interesujące zbiórki
dla swoich harcerzy lub zuchów? A może organizował
pracę swojej kadry, podpowiadał, w jakich zajęciach może
uczestniczyć, jakie konkursy dla swych podopiecznych
zorganizować? Kto przeprowadził ciekawą zbiórkę
i ją opisał, aby inni instruktorzy mogli zorganizować
podobne? Kto nie odpuszczał?
No więc jaki był to rok? Trudny, nietypowy,
pełen
niespodzianek,
utrudniających
a
nawet
uniemożliwiających normalną działalność. I jak my się
w nim znaleźliśmy? Byliśmy pełni wiary, że jednak można
w każdej sytuacji realizować zadania wynikające z misji
ZHP? A może narzekaliśmy, że w takich warunkach
pracować się nie da, że nie ma szans na prawdziwe
harcerstwo i trzeba przeczekać złe czasy, by wrócić do
normalnej działalności…
Pora podsumowań. Dla naszej kadry, tej, która nie
przerwała działalności, są co najmniej dwie możliwości
usatysfakcjonowania jej za całoroczną pracę.
Pierwsza dotyczy drużynowych, będących zgodnie ze
Statutem ZHP instruktorami. Mogą oni z okazji Dnia
Myśli Braterskiej być wyróżnieni listem gratulacyjnym
Naczelniczki ZHP. Taki list można otrzymać raz w życiu.
A więc pytanie, kto zasługuje na taki list z grona wszystkich
niewyróżnionych do tej pory w ten sposób drużynowych.
Kto cały czas pracował ze swymi zuchami lub harcerzami?
I w tej pracy odniósł sukcesy? Przypomnę, że przed rokiem
nie znalazł się w naszym hufcu ani jeden drużynowy
wyróżniony listem Naczelniczki. Czy to był tak słaby rok?
Nie było kogo nagrodzić? Czy ten będzie lepszy?
Druga możliwość symbolicznego nagradzania kadry
dotyczy nas wszystkich. To przyznawany od lat (także
w DMB) tytuł Instruktora / Instruktorki Roku. Już pora
się zastanowić, kto z nas – kilkudziesięciu instruktorek
i instruktorów hufca – wyróżnił się w tym roku wśród
całej kadry. Zauważmy – tu nie ma ograniczeń. Może tytuł
otrzymać członek komendy hufca, może przybocznyinstruktor. Jest tylko jedno ograniczenie, podobne jak
w przypadku listu Naczelniczki tytuł można zdobyć tylko
raz w życiu.

Grudzień 2020

A więc sumując w grudniu nasze sukcesy i klęski nie
zapomnijmy o tych, którzy mieli więcej tych pierwszych.
Symbolicznie wynagrodźmy ich. Tych, którzy nie
odpuszczali. Musimy tylko napisać odpowiedni wniosek.
To nie jest trudne.

hm. Adam Czetwertyński
PS W lutym tego roku Komendant Hufca zaprosił na
spotkanie z okazji DMB rodziców naszych instruktorów.
Wręczył im pamiątkowe listy. Mam nadzieję, że w lutym
przyszłego roku będziemy mieli podobną uroczystość.

Zasady przyznawania tytułu
Instruktor / Instruktorka Roku
Hufca ZHP
Warszawa-Praga-Południe
1.
Tytuł instruktora roku przyznawany jest co roku
z okazji Dnia Myśli Braterskiej 22 lutego instruktorowi
/ instruktorce Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe
za osiągnięcia w pracy w ZHP w minionym roku
kalendarzowym. Jest to najwyższe doroczne wyróżnienie
w hufcu.
2.
Tytuł można otrzymać tylko raz w trakcie służby
instruktorskiej.
3.
Kandydat do otrzymania tytułu musi mieć zaliczoną
służbę instruktorską i wymierne osiągnięcia związane
z pracą ZHP. Może pełnić dowolną funkcję w ZHP.
4.
Kandydatów mogą zgłaszać grupy instruktorów (np.
rada namiestnictwa lub kadra szczepu) oraz indywidualnie
wszyscy instruktorzy hufca, którzy mają zaliczoną służbę
instruktorską.
5.
Wnioski do kapituły należy składać do sekretarza
kapituły do 22 stycznia.
6.
Tytuł przyznaje w rozkazie Komendant Hufca na
wniosek Kapituły tytułu Instruktor / Instruktorka Roku.
7.
Kapituła jest co roku mianowana przez Komendanta
Hufca. W skład kapituły wchodzi troje instruktorów, którzy
otrzymali tytuł w ostatnich trzech latach, przewodniczący
i sekretarz kapituły.
Uwaga. Wnioski za rok 2020 należy składać do hm. Adama
Czetwertyńskiego adam.czetwertynski@zhp.net.pl

wzór

Wniosek o przyznanie tytułu Instruktor / Instruktorka
Roku 2020
1.
Kandydat/ka do przyznania tytułu (stopień, imię
i nazwisko) …………………………………………………………
……………………………………………………………… Funkcja /
funkcje w ZHP …………………………………………………………
..……………………………………………………………
2.
Osiągnięcia w pracy instruktorskiej w roku 2020 ……
……………………………………………………………………………
…………………………………………
3.
Instruktor / instruktorzy Hufca Praga-Południe
składający wniosek (stopień, imię i nazwisko, funkcja
w ZHP) ……………………………………………………………………
………………………………………………………
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Nie tylko w sieci
Znudzeni powtarzalnymi formami zbiórek
online podjęliśmy decyzję o zmianie taktyki – koniec,
przynajmniej na pewien czas, z internetowymi
rozrywkami. Czas na działanie faktyczne, namacalne.
Spośród różnych pomysłów, wybraliśmy majsterkę. Cała
drużyna zachwycona. Boże…jacy my byliśmy do tej
pory głupi, przecież oni w ogóle nie oczekują kolejnych
zajęć w wirtualnej rzeczywistości!
Przed pandemią dużo rozmawialiśmy o tym, jak
odciągnąć dzieci sprzed ekranów, jak sprostać zadaniu
przywrócenia do drużyn tzw. „naturalnych zastępów”
– złożonych z kumpli z osiedla, klasy, boiska. Z lekkim
uśmiechem wspominam tamte rozterki. Nie dlatego,
że były nieuzasadnione czy niemądre, ale dlatego, że
przez czas pierwszego, jak i aktualnego lockdownu
moja perspektywa zupełnie się zmieniła. Okazuje się, że
można z harcerzami pracować jak najbardziej harcersko,
tj. w małych grupach, i stawiając im wyzwania. Problem
polega na tym, że takowe nie czekają w intrenecie.
Wraz z zawieszeniem zbiórek stacjonarnych liczne
zespoły
programowe
proponowały
korzystanie
z różnego rodzaju stron czy aplikacji internetowych,
które miały być ciekawą odskocznią od szkoły online.
Po kilku miesiącach pracy zdalnej z drużyną dochodzę
do wniosku, że jest to założenie chybione. W pierwszym
odruchu nie zauważyliśmy, że do przytłaczającej –
zarówno kadrę jak i harcerzy – szkoły online, dodaliśmy
równie internetową drużynę harcerską. Złudzenia
podtrzymało wiosenno-letnie rozluźnienie restrykcji
oraz obozy. Tych pozbawił nas dopiero październik, kiedy
to wszyscy staliśmy się zakładnikami czterech ścian
i naszych, jak to mówią Brytyjczycy, mobile devices, tzn.
urządzeń przenośnych. Ten, kto z tego powodu w ogóle
nie przeszedł kryzysu, niech pierwszy rzuci kamieniem.
Dzieci, być może ku zdziwieniu niektórych, to też ludzie.
Odcięcie ich od spotkań z, no właśnie, kumplami z osiedla
czy szkoły doskwiera im mimo wszystko bardziej niż
nam. Do tego dochodzi natłok lekcji, brak ruchu, często
brak zainteresowania ze strony rodziców. Dzieci nie są
w dobrej formie psychicznej. Przytłaczająca nuda zabija
ich kreatywność, a co gorsza ich dobre samopoczucie.
W końcu odskocznią od zajęć w szkole była wieczorna
gra z kolegami na komputerze czy oglądanie serialu.
A co, jeśli nie mam już siły patrzeć w ekran?
Aplikacje internetowe nużą harcerzy. Oczywiście jest
kilka godnych polecenia (np. kahoot, czy skribblio) i to
te są najczęściej wymieniane w zaleceniach GK-i czy
nawet naszych wewnętrznych, hufcowych. Okazuje
się jednak, że nic nie zastąpi rzeczywistego działania, a
wyżej wymienione narzędzia są według mnie jedynie
miłą odskocznią od prawdziwych działań. Dla przykładu:
sezon świąteczny już się zaczął, warto przygotować
ozdoby czy też okazjonalne pocztówki.
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Nigdy bym nie przypuszczał, że zastępy chłopców
w naszej drużynie, choć oczywiście nieunikające kredki
czy flamastra, to jednak zawsze w cieniu dziewcząt, jeśli
chodzi o manualne zadania, z taką chęcią przygotują
karnety bożonarodzeniowe na konkurs organizowany
przez nasze namiestnictwo NS oraz małe prezenty dla
seniorów mieszkających na Gocławiu.
Korzystajmy ze zbiórek online w taki sposób, by
umożliwić harcerzom działanie rzeczywiste. Nie tylko
dla samego odłączenia się od komputera, ale też dla
podniesienia poprzeczki. Znalezienie zadań możliwych
do wykonania w czterech ścianach jest trudne tylko
pozornie. W końcu nakryć do stołu zgodnie z zasadami
savoir-vivre’u i zrobić na dowód zdjęcie, można zawsze.
Pójść razem z tatą do lasu na miejsce ogniskowe,
samodzielnie zagrzać wodę na herbatę i poprosić
go, by nagrał nasze działanie – również. Być może to
już czas na zachęcenie zastępowych do organizacji,
w miarę możliwości i zgody opiekunów, zbiórki zastępu
u siebie w domu albo w ogródku. Wiem, że pomimo
przyzwolenia na takie działania ze strony władz
naczelnych wciąż mamy wiele obaw. Nawet jeśli nie
zdecydujemy się na bezpośrednią pracę systemem
małych grup, zawsze można skorzystać z możliwości,
jak to się teraz mówi, „działania asynchronicznego”
– przecież każdy z członków może udokumentować
swój wkład w np. kompletowanie ciekawych miejsc do
odwiedzenia w najbliższej okolicy, bo akurat przechodził
na spacerze z rodzeństwem koło mało popularnej
tablicy pamięci. Przykładów takich działań jest wiele,
powyżej przytoczyłem tylko kilka z nich.
Myślmy o harcerstwie online jako o sposobie
komunikacji, a nie działania. Nie ograniczajmy
się do pracy zdalnej – to błąd, który w pewnym
stopniu popełniliśmy, wznawiając działanie drużyny
w pandemicznej rzeczywistości. Starajmy się wyjść
z utartego przez szkoły i uczelnie schematu „teoria –
kahoot lub inna gra internetowa sprawdzająca wiedzę
- podsumowanie”. Zauważymy wtedy, że harcerstwo
w dobie izolacji wcale nie musi być uciążliwe
i powtarzalne, a w wielu przypadkach raczej budujące
i dające nadzieję na szybki powrót do normalności.

pwd. Franciszek Pokora
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Harcerstwo
przyszłości
z przeszłości
W kwietniu tegoż (bardzo pamiętnego) roku w „Praskim
Świerszczu” nr 63 Hebel zadał pytanie o harcerstwo
przyszłości – Jak będzie wyglądać nasza rzeczywistość po
przemarszu przez nią wrogich dywizji COVID-19? Wtedy
to zaświtała mi wizja harcerskiej pracy w trakcie pandemii
i ich konsekwencji w przyszłości, co opiszę w tym
i następnym felietonie, w końcu w „Praskim Świerszczu”
jest dużo miejsca, ostatnio wychodzi jakiś szczuplutki,
więc po co się ograniczać ;)
Nie bez powodu w pierwszym akapicie nawiązałem do
militarystyki, gdyż moim zdaniem aktualny moment
dziejów można z dużą trafnością przyrównać do czasów
okupacji niemieckiej za drugiej wojny światowej. Po
wojnie obronnej (wrzesień 1939 /marzec – maj 2020)
nastąpił moment nowej rzeczywistości. Front przesunął
się gdzieś daleko, poza nasz horyzont postrzegania (do
szpitali), a my musimy starać się żyć normalnie, jednak
zgodnie z zasadami narzuconymi nam przez wirusa,
zasłaniać twarz (Kenkarte), przestrzegać godzin dla seniorów (godziny policyjne), ograniczać spotkania itd. Co
nam w związku z tym pozostaje? Bierny opór i konspiracja.
Dziś też musimy spotykać się na warunkach
konspiracyjnych, czyli komunikować się tak, by nie dać się
złapać wirusowi. Wcześniej były to tajemne skrytki, dziś
połączenia przez Internet. Z domu lepiej nie wychodzić,
bo można było wpaść w łapankę, czyli zarazić się chorobą.
Pozostaje nam jedynie zastosować się do ograniczeń
i dalej robić swoje. Armaty huczą gdzieś tam hen daleko,
a my pozostajemy w okupowanej Warszawie.

Nasi harcerscy, szaroszeregowi protoplaści po zejściu
do podziemia podzielili swoje działania na trzy grupy
wiekowe, w których i my możemy poszukać inspiracji.
Drużyny „Zawiszy” nie brały udziału w bezpośrednich
starciach, przygotowywały się do pełnienia służby
pomocniczej, a nauką na tajnych kompletach – do
odbudowy Polski po wojnie.
Bojowe Szkoły zajmowały się małym sabotażem, czyli
pisaniem patriotycznych napisów na murach, rozlepianie
afiszy i nalepek, rozdawanie ulotek itd. Nasze dzisiejsze
Bojowe Szkoły też mogą podjąć podobne działania,
pełniąc służbę dla ludzi ze swojej okolicy. Może dobrym
pomysłem byłaby akcja zastępów, polegająca na
rozwieszeniu plakatów „wzywających do oporu przeciw
okupantowi”, tj. za noszeniem maseczek, myciem rąk itd.,
ale nie byle jakich plakatów, tylko zabawnych, z pomysłem
i wywołujących uśmiech na twarzy. Albo też takich,
które zachęcają do wolontariatu w szpitalu, hospicjum,
schronisku, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest teraz
pomoc. Jeżeli młodsi harcerze nie mogą wziąć udziału
w boju, rolą ich może być zagrzewani do walki tych
starszych.
Grupy Szturmowe to prościzna – najstarsi, mogący
zaangażować się bezpośrednio działania bojowe pełnią
bezpośrednią służbę robiąc zakupy, szyjąc maski,
pomagając w szpitalu itp.
Nie zapominajmy też o koncepcji kształcenia „Dziś, jutro,
pojutrze”, o której de facto wspomniał Wojtek w numerze
67. Pracujemy z naszymi dziś stawiając opór wirusowi,
jutro podejmijmy z nim bezpośrednią walkę, by pojutrze
odbudować nasz kraj.
Jak będzie wyglądało harcerstwo po „naszej wojnie” –
postaram się opisać za miesiąc.

Czuwaj!
Stanisław Matysiak
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Odeszli na
wieczną wartę
phm. Krzysztof
Wojtkiewicz
W imieniu Rady Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku
Hufca ZHP Warszawa-Praga- Południe z żalem informuję,
że dnia 26 listopada 2020 r. o godzinie 21.00 odszedł na
wieczną wartę podharcmistrz Krzysztof Wojtkiewicz. Dh
Krzysztof padł ofiarą rozprzestrzeniającej się w naszym
kraju epidemii koronawirusa.
Był z nami w Nieprzetartym Szlaku od 1986 r.,
początkowo jako kwatermistrz Szczepu 418 WDHiZ NS
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
przy ul. Ossowskiej, następnie był kwatermistrzem
integracyjnego Szczepu 420 WDHiZ i instruktorem
Szczepu 295 WDHiZ. Od 2002 r. był szefem stanicy
Nieprzetartego Szlaku na terenie „Słonecznej Republiki”
w Ocyplu. Dzięki Jego wysiłkowi, pracowitości
i zaangażowaniu stanica stała się miejscem przyjaznym
niepełnosprawnym harcerzom, chętnie odwiedzanym
również przez naszych przyjaciół. Ostatniego lata
szczególnie zadbał o wygodę i estetykę stanicy.
Stanica NS w Ocyplu to w dużym stopniu Jego dzieło.
Dzięki Niemu mogą tu wypoczywać zuchy, harcerze
i instruktorzy NS. Prywatnie był cenionym pracownikiem
Spółdzielni Inwalidów – Warszawskie Zakłady Kaletnicze
NOMA w Warszawie.
Dh phm. Krzysztof Wojtkiewicz w 1999 r. został
odznaczony Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”,
w 2017 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi RP. Pośmiertnie
przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł odznaczył phm.
Krzysztofa Wojtkiewicza Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla
ZHP”.
Na zawsze zapamiętamy Go jako wyjątkowo życzliwego
i odpowiedzialnego człowieka. W środowisku NS był
przez wszystkich lubiany i szanowany przede wszystkim
za swoje zaangażowanie, życzliwość, słowność,
pracowitość. W naszej pamięci i w naszych sercach
pozostanie cichy, nieśmiało uśmiechnięty, zawsze
gotowy do pomocy.
Żegnaj Krzysiu!

hm. Adam Sikoń
namiestnik Nieprzetartego Szlaku
Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe
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Drogi Krzysztofie, Przyjacielu,

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość
o Twoim odejściu. Zapamiętam Cię jako osobę, którą
zawsze darzyłem szacunkiem. Podziwiałem Twój upór,
pracowitość i zaangażowanie, cechy budzące podziw
szczególnie przy Twojej postępującej chorobie.

Krzysiu, byłeś z nami w Nieprzetartym Szlaku od 1986
r, początkowo jako kwatermistrz Szczepu 418 WDHiZ
NS przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
przy ul. Ossowskiej, następnie jako kwatermistrz
w integracyjnym Szczepie 420 WDHiZ i instruktor
Szczepu 295 WDHiZ. W 2002 r. zostałeś szefem Stanicy
Nieprzetartego Szlaku w Ocyplu. Wiele godzin i dni
spędziliśmy razem, przygotowując stanicę do letniego
wypoczynku. Twoją stanicę, z którą się utożsamiałeś.
Jak napisał Bartek, Twoje ,,oczko w głowie”. Danusia
napisała: „Nasza baza w Ocyplu bez Ciebie będzie pusta”.
Nie będę miał kogo przekonywać o jej wyglądzie, ale
Twoje dzieło i mozolna praca służyć będzie dzieciom
niepełnosprawnym, a Ty z obłoków będziesz cieszył się
ich radością. Spędziliśmy też wiele godzin, przygotowując
prezenty dla uczestników przeglądów artystycznych.
Część nagród to wiele godzin Twojej pracy spędzonych
w poszukiwaniu sponsorów na różnego rodzaju targach.
Czasami w trakcie wspólnej pracy spieraliśmy się ze
sobą, ale zawsze dla dobra sprawy, której poświęcaliśmy
czas. .Pamiętać będę nasze piątkowe spotkania w moim
domu i wspaniale naleśniki Twojej kochanej Mamy,
którą miałem okazję poznać w sanatorium w Wiśle. Do
ostatnich godzin byliśmy w kontakcie telefonicznym. 16
listopada w piątkowe popołudnie zadzwoniłeś ostatni raz,
informując mnie o przeniesieniu na oddział intensywnej
terapii. Ta rozmowa pozostanie w mojej pamięci.
W kolejnych dniach z lękiem, ale i nadzieją czekałem na
informację o Twoim stanie zdrowia. Czekaliśmy wszyscy
Twoi przyjaciele z NS-u. Niestety, nie doczekaliśmy się
dobrych wieści.
W tak trudnym momencie dla Twojej Kochanej Mamy
i rodzeństwa wszyscy łączymy się w bólu po Twoim
odejściu. Tomek, syn naszego śp. phm. Krzysztofa
Kruzego, Twojego komendanta szczepu, napisał: ,,Niech
rozbiją nam obóz, kiedyś wszyscy do nich dołączymy”.
Żegnaj, Krzysiu!

Adam
(hm. Adam Sikoń)
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Puszczańskie
miano
Dla chrześcijan grudzień to czas adwentu, czyli
oczekiwania i przygotowania się na narodzenie
Zbawiciela, więc najpierw składam życzenia:
Dobrych Świąt Bożego Narodzenia,
wiary w BOGA i w LUDZI, spokoju DUCHA.
umiejętności dostrzegania piękna tego ŚWIATA
i oczywiście wiary w swoje MOŻLIWOŚCI.
A także zdrowia i zdrowego rozsądku
A w prezencie pod choinkę zamiast poważnych
rozważań opowiadanie.

Puszczańskie miano
Łukasz powiedział do siebie: „Załóż plecak i zacznij
szukać jeszcze raz. To musi być gdzieś tu. No, wstań!”.
- Od 23 godzin był na trasie biegu i nie miał już sił.
Podtrzymywała go tylko nadzieja na szybkie jego
zakończenie. Łącznik powiedział przecież wyraźnie,
że na tyle jest obliczona trasa. A on tymczasem od
godziny nie może znaleźć ostatniego listu z informacją,
gdzie jest punkt zborny. Podniósł się z trudem, pochylił
i kolejny raz zaczął uważnie obchodzić teren dookoła
samotnej sosny. W promieniu dwudziestu kroków
nie było źdźbła trawy, tylko piach i stare zeschłe igły.
Nigdzie najmniejszego śladu zaszyfrowanej depeszy.
Nic, żadnej starej puszki po konserwach, wystającej
z ziemi butelki czy choćby śladu kopania. W pobliżu nie
było nawet kamienia, na którym mógłby być wydrapany
znak. Tylko pod drzewem leżały dwie okorowane, jakby
przypadkiem skrzyżowane gałęzie. Ten znak mówił: ta
droga jest zła, poszukaj innej. Pień drzewa także nie krył
wskazówki. Wysoka stara sosna miała gałęzie dopiero
gdzieś od piętnastego metra. Z ich końca nie zwisała
żadna kartka, żadna też dziupla nie kryla zapowiedzi
niespodzianki. „Znowu klapa” – pomyślał. Usiadł i czuł,
że już nic nie jest wstanie zrobić. „Choroba – przemknęło
mu przez głowę – pierwszy wiosenny rajd z zastępem.
Ładnie się popisałem, nie ma co”. Wyciągnął z kieszeni
kawałek suchej kiełbasy i zaczął ją wolno przeżuwać.
Oparty plecami o pień drzewa jeszcze raz przypomniał
sobie trasę całego biegu.
Gdy marcowe słońce zaczęło mocniej przygrzewać
a śnieg stopniał na polach, w zastępie zapanowało
ożywienie. Stary zwyczaj nakazywał bowiem, aby tuż
przed końcem kalendarzowej zimy opuścili zimowe
leże i udali się na trzydniową wykapkę za miasto w celu
sprawdzenia, czy naprawdę widać już wiosnę. W środę
przed czwartkową zbiórką “Młodych Wilków” Łukasza
odwiedził przyboczny. Zostawił kopertę i polecił
otworzyć ją dopiero nazajutrz o godzinie 20.00.
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W kopercie była wiadomość, która po odszyfrowaniu
brzmiała: „Harcerz musi być w każdej chwili gotowy
do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.Wobec
tego, zakładając, że lada chwila nadejdzie wiosna, której
trzeba będzie pomóc w pokonaniu ociągającej się
z odejściem zimy, zarządzam w drużynie do odwołania
stan alarmowy. W każdej chwili spodziewaj się dalszych
instrukcji”. W piątek o 5 rano przez łącznika otrzymał
rozkaz wymarszu z domu.
Należało zabrać ze sobą ekwipunek na trzydniowy
biwak. Nie miał zbyt wiele czasu. O 6.10 odjeżdżał
pociąg, którym miał wyjechać z miasta. Informacje
przyniesione przez łącznika mówiły, że wędrować
będzie sam, że liczyć może tylko na swoje umiejętności.
Zabroniono mu kontaktować się z kimkolwiek z zastępu.
Jego wyjazd miał być zachowany w tajemnicy. 0 9.30
wysiadł na małej stacji, gdzie w myśl instrukcji zgłosił się
do zawiadowcy. Otrzymał od niego kopertę z dalszymi
wskazówkami. Do podanych azymutów (napisanych
alfabetem Morse’a} 19-kilometrowej trasy załączone były
wskazówki. Miał notować wszystkie swoje przemyślenia
i spostrzeżenia. Po dwóch godzinach marszu na 7
kilometrze nad jeziorem, będącym rezerwatem Siwej
Czapli, przez dwie godziny obserwował zachowanie
się ptactwa. Na 11 kilometrze należało założyć biwak
– bazę dla zastępu dziewcząt, które miały tu przybyć
następnego dnia. Przygotował więc chrust, narysował
i zostawił dokładny plan sytuacyjny terenu, zbudował
kuchnię polową i szałas, w którym spędził noc. Na 15
kilometrze w mijanej wsi odnaleziony po drodze list
informował, że trzeba odszukać zagrodę nr 14 i dokonać
w niej naprawy ściany szopy, gdzie starzy gospodarze
trzymali drewno i węgiel. Zajęło mu to aż 3 godziny, ale
za to zjadł gorący obiad. 18 kilometr doprowadził go do
strumienia, na którym była zerwana kładka. Sprytnie
umieszczona wiadomość nakazywała jej naprawę,
wskazując miejsce, gdzie ukryty był potrzebny do tego
sprzęt. Po przejściu strumienia zorientował ostatni
azymut. Później szedł za znakami patrolowymi, aż dotarł
do listu. Narysowane na nim znaki wskazywały dalszą
drogę. Poza tym nie było nigdzie żadnych dodatkowych
wskazówek. List miał przy sobie. Wyciągnął kartkę i raz
jeszcze oglądał znaki pisma obrazkowego.
Łukasz wpatrywał się w znaki patrolowe narysowane
na kartce i nagle doznał olśnienia. „Mam – wykrzyknął.
Przecież jedenaście kroków, a ja fujara przestałem
liczyć, gdy zauważyłem list. To musi być to. W tym tkwi
pułapka. Ty mamucie, dałeś się nabrać”. Szybko wrócił
dwa kilometry do samotnego drzewa – tyle bowiem
odprowadził go od niego fałszywy list i jeszcze raz
uważnie rozpoczął liczyć. Po dziewięciu krokach minął
miejsce, w którym znajdował się ten pierwszy fałszywy
list. Jedenasty krok wypadł mu na stare kretowisko.
W kopczyku ziemi znalazł szklaną fiolkę z właściwą
informacją Tym razem nie było niespodzianek. Poznał
pismo zastępowego: „W odległości 4 km znajduje się
leśniczówka. Czekamy tam na ciebie. Azymut 280
stopni”.
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Gdy wszedł do ciepłej, przytulnej izby przywitał go
radosny wrzask całego zastępu. Sam drużynowy odebrał
od niego meldunek i zeszyt, w którym sporządzał
notatki. „Młode Wilki” królowały w leśniczówce od piątku.
Przyjeżdżali tu od dwóch lat. Pomagając leśniczemu w
pracy zyskali w zamian wdzięczność i serdeczną gościnę.
W pobliżu leśniczówki zbudowali sobie głęboko schowaną
w lesie bazę zastępu. Tym razem zastęp sprzątał przecinki
z nagromadzonego przez zimę chrustu. Pracowali całą
sobotę. Tylko Łukasz otrzymał inne zadanie. Pokonanie
długiej i niełatwej trasy wymagało od niego wiele trudu,
ale było potrzebne, gdyż w ten sposób odbywał „próbę
imienia”. Zwyczaj zastępu nakazywał, że każdy jego
członek musi wykazać się nie lada jakimi umiejętnościami,
aby zasłużyć na leśne zawołanie. Zdobyć je można tylko
raz w roku – właśnie na przedwiośniu. Zastęp więc
na swojej ostatniej zimowej a już prawie wiosennej
wycieczce pracował dla lasu, a Łukasz zdobywał prawo
do posiadania pseudonimu. Wszyscy w zastępie wiedzieli
o tym, co go czeka, sami przecież układali dla niego
trasę. Teraz. gdy zmęczony spał, uważnie przeglądali jego
zapiski i słuchali sprawozdania przybocznego, który cały
czas mu towarzyszył. Wreszcie uznali, że Łukasz zasłużył
na przyjęcie do grona Leśnej Braci. Wszystko potrzebne
do uroczystego obrzędu było już przygotowane. Długie
Pióro wyciągnął kawałek wyschniętej kory brzozowej, na
którym napisał imię i nazwisko Łukasza oraz jego nowe
puszczańskie miano. Sobieradek Leśny ułożył ognisko
z dębowych szczap, a Szary Wilk zrobił z kawałka skóry
woreczek, który zawieszony na rzemyku można nosić na
szyi. Żuraw wypalił na kawałku cienkiej sklejki złamaną
strzałę i głowę wilka – znak zastępu.
Milczący Bóbr obudził Łukasza nad ranem. Nie przyszło
mu to łatwo, ale zimna woda działa nawet na największych
śpiochów. Oprzytomniałego, ubranego w mundur,
ale jeszcze nieziemsko zmęczonego przyprowadził
do ogniska. W niewielkiej kotlinie porośniętej starymi,
wysokimi świerkami zebrał się cały zastęp. Dookoła
kamiennego kręgu na fotelach wykonanych ze starych
spróchniałych pni siedziały w milczeniu „Młode Wilki”.
Niewielki płomień ledwo rozjaśniał panujący mrok.
Gdy Łukasz usiadł, wstał drużynowy. Wpatrując się
w migocące płomienie powiedział: - Puszczańskie miano
to zaszczyt nie lada dla każdego harcerza. Nie zdobywa
go się na ładne oczy. Kosztuje ono wiele trudu i wysiłku.
Wykazałeś się odpornością na zmęczenie i wieloma
umiejętnościami. Ten, kto dostąpi zaszczytu przyjęcia do
puszczańskiej gromady, jest dumą dla całej drużyny. Nie
każdy jest tego godzien. Pamiętaj. ile trudu i ile wyrzeczeń
włożyłeś w to, aby do nas dotrzeć. Szanuj więc swoje
puszczańskie miano i bacz, aby nie okryło się złą sławą.
- Gdy przebrzmiały słowa drużynowego, zastępowy
zaintonował pieśń drużyny. Później śpiewali jeszcze kilka
piosenek. aż wreszcie zapadła cisza. Zastępowy wstał,
wyciągnął przygotowaną przez Długie Pióro brzozową
korę i podszedł z nią do ogniska.
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Spalił tę część, na której napisane było imię i nazwisko
Łukasza, został tylko kawałek zawierający jego puszczańskie miano. Przy wykonywaniu tych czynności patrzył
cały czas na Łukasza i mówił: - Niech zginie z tą chwilą
Łukasz, a pola i lasy, rzeki i jeziora, góry i doliny, wszystkie
leśne stworzenia skaczące, fruwające i pełzające, znają
cię pod zawołaniem „Złamanej Strzały”. - Po tych słowach
założył Łukaszowi na szyję skórzany woreczek. Żuraw
włożył do niego wypaloną sklejkę a Sobieradek zwęglony
okruch dębowego konara. Gdy ogień zaczął dogasać,
zastęp wstał i w milczeniu odszedł do leśniczówki. Przy
czerwono żarzących się węglach siedział zamyślony
Łukasz. Czekał, aż z ogniska zostanie tylko szary popiół.

KOMENTARZ:
1. Alarm poprzedzony był wieloma zbiórkami o tematyce
survivalowej, wiele uwagi poświęcono także zmianom
zachodzącym w przyrodzie na wiosnę. Przeprowadzono
zajęcia z technik przetrwania w terenie, odwiedzono
wystawę ornitologiczną i ogród botaniczny.
2. Cały czas za Łukaszem podążał „cień”. Był nim
przyboczny, który miał interweniować w sytuacji
nieprzewidzianego niebezpieczeństwa. Łukasz nie
wiedział także, że drużynowy odbył wcześniej rozmowę
z rodzicami wyjaśniając im założenia rajdu i uzyskując
zgodę na udział w nim ich syna.
3. Łukasz zdecydował się na zbudowanie najprostszego
szałasu przeciągając linę między dwoma blisko siebie
rosnącymi drzewami. Pozostałe elementy rusztowania
także wykonał z linek. Poszycie sporządził ze słomy, którą
dostał u gospodarza w pobliskiej wsi. Ponieważ marcowe
noce są jeszcze bardzo zimne, na podłogę nakładł solidną
ilość jedliny – gałęzie zebrał na wyrębie. Ogrodzone
dużymi kamieniami palone przy wejściu do szałasu
ognisko z ekranem dawało przyjemne ciepło, a gruby
dębowy konar włożony do ogniska przed północą tlił się
aż do rana ogrzewając powietrze w szałasie.
PS W świątecznym numerze „Praskiego Świerszcza”
postanowiłem zapomnieć o polityce i o otaczającej
nas rzeczywistości i zapraszam do świata przygody. Do
zamieszczenia powyższego opowiadania zainspirował
mnie także tekst phm. Karoliny Zielińskiej zamieszczony
w poprzednim numerze P.Ś. Mam nadzieję, że to, co
opisałem, stanie się inspiracją programową, dlatego
zamieściłem najważniejsze
przypisy ułatwiające
organizację rajdu.

hm. Andrzej Banasik
komendant Hufca Praga-Południe
w latach przełomu
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Otwórzmy oczy
12 grudnia 1981 r. w Liceum Mickiewicza zebrało się
kilkudziesięciu członków Szczepu 3 WDH, aby wziąć udział
w turnieju zastępów. Zastępów było około 10 (mieliśmy
trzy drużyny), aktywnych harcerek i harcerzy mniej więcej
70. Tyle osób uczestniczyło kilka miesięcy wcześniej
w lipcowym obozie stałym nad Wigrami. Kto nie był na
obozie – zbyt aktywnym być nie mógł.
Nie opiszę wam w szczegółach tego turnieju. Piosenka
śpiewana przez zastęp? Umiejętność posługiwania się
busolą? Znajomość alfabetu Morse’a? Wiedza o naszym
bohaterze – księciu Poniatowskim? Znajomość historii
ZHP, a w niej rola „Trójki”? Pewnie takie punkty były, ale
turniej prowadziła moja nieformalna zastępczyni phm.
Grażyna Czetwertyńska. Ja uczestniczyłem w Bydgoszczy
w posiedzeniu Rady Naczelnej ZHP. Dzień ten i Grażyna,
i ja, pamiętamy dobrze, bo następnego dnia rozpętało się
piekło stanu wojennego.
Dlaczego jednak postanowiłem napisać o tym turnieju?
W swoim felietonie w grudniowym „Praskim Świerszczu”
dh Hebel wylewał łzy, jak to Główna Kwatera nie wspomaga
drużynowych na przykład… nieorganizując (dał to jako
przykład) turnieju czy konkursu dla zastępów. Zasmuciłem
się wielce. Co on wypisuje? Jak instruktor, szczepowy
może mieć takie pomysły?
Wrócimy na ziemię i powiemy sobie, kto przede wszystkim
ma pomagać drużynowym. Programowo – namiestnictwo,
organizacyjnie – szczep. Oczywiście te zadania nie są
ostro rozdzielone, czasem dzieje się odwrotnie – nie ma
problemu. Bo to szczep ma organizować turniej zastępów.
Jeżeli jest słaby, turniej taki może zorganizować z innym
szczepem. Mogą także dwa szczepy ze sobą rywalizować,
aby udowodnić, który jest lepszy. Czy turniej może
zorganizować namiestnictwo? Tak, choć ma on inny
charakter, ale jeden konkurs dla zastępów w naszym hufcu
nie tak dawno się udał, można go powtórzyć.
Jednak biadolenie (nie po raz pierwszy) na władze naszej
organizacji byłoby usprawiedliwione, jeżeli te władze
nie wywiązywałyby się ze swych zadań statutowych.
Zadaniem GK nie jest praca z drużynami! Za pracę drużyn
w hufcu odpowiedzialni jesteśmy my – instruktorzy hufca.
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Przed wielu laty to ja – szczepowy – pomagałem
moim drużynom. Szczep był samodzielny, dlatego
organizowaliśmy turniej zastępów. W tamtym czasie
hufiec (narzucał nam zadania, ale to temat na inny tekst)
nie był nam potrzebny.
Zaraz odezwie się ktoś: - Ale my mamy trudniej, bo teraz
jest pandemia i nikomu nic się nie chce. – To co? Główna
Kwatera sprawi, że nam się zachce? Bzdura.
Napisałem o imprezie zorganizowanej 12 grudnia, bo
od 13 nasz świat się diametralnie zmienił i był on nam
chyba bardziej nieprzychylny, niż ten świat pandemiczny.
Przypomnę – wyłączone telefony (a później na oficjalnym
podsłuchu), godzina milicyjna, przez prawie miesiąc
nieczynne szkoły, ogromne kłopoty z zaopatrzeniem, były
nawet kartki na buty. A myśmy w tych warunkach działali.
Dało się. I na pewno do tego nie była nam potrzebna
inspiracja lub pomoc Głównej Kwatery.
A wracając do tego, co nam daje Główna Kwatera –
na stronie gk.zhp jest Strefa Instruktorska. Warto tam
zerknąć. Nie, nie będę pisał o webinariach, o materiałach
i o numerze telefonu, z którego (nie ironizuję) warto
skorzystać. Poczytajcie Strefę Instruktorską sami. Może
gdyby dh Hebel nie siedział i nie marudził, ale otworzył
komputer, nie napisałby swego „felietonu”?
Nie może być tak, że zamkniemy oczy i będziemy krzyczeć,
że jest ciemno, nic nie widzimy i nie wiemy, jaką drogą iść.
Proponuję oczy otworzyć i ruszyć na szlak.

hm. Adam Czetwertyński
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Życzenia świąteczne
z Ameryki
Każdy z nas wie, że Związek Harcerstwa Polskiego jest
członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego
(WOSM, ang. World Organization of the Scout Movement)
– międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego
organizacje skautowe z całego świata. Skupia ponad 40
mln członków w 163 państwach.
Dobrze jest, gdy możemy mieć kontakt z jakimś bratnim
skautem ze świata. Ja mam. Mam i to bardzo osobisty
kontakt a mianowicie mój kuzyn Kevin Czajka - o którym
już wspominałem na łamach naszej gazety - mieszka
w Cleveland, w stanie Ohio i jest campmasterem
(mistrzem obozownictwa) w organizacji Boy Scouts of
America.
Kevin ma polskie korzenie. Jego dziadek (Józef/Joseph)
i mój dziadek (Wojciech) byli braćmi rodzonymi. Mamy
więc z Kevinem wspólnego pradziadka. Na przełomie
wieków XIX i XX, Wojciech oraz jego trzej bracia: Szczepan,
Jan i Józef, wyjechali za tzw. chlebem do USA. Po jedenastu
latach wraz z najstarszym Szczepanem powrócił do Polski.
Dwaj najmłodsi zostali. Kevin jest drugim pokoleniem
urodzonym w Stanach. Ma dwóch synów (Timothy
i Michael) a od trzech tygodni wnuka o imieniu Lennon.

Grudzień 2020
To my fellow Scouters in
Poland

After such a tumultuous year both here and abroad and
the year coming to a close, I thought back on a quote
I once read from Lord Baden Powell “A Scout is never
taken by surprise; he or she knows exactly what to do
when anything unexpected happens” a motto I believe
we are truly living out this year.
Here in the United States, we have had to adjust our
camping programs to accommodate the Covid issues,
but we have not stopped camping. What better way to
expose our youth to the outdoors than to go camping
during this time when everything is in turmoil. Our
council has managed to keep all of our camps open this
year and we are very thankful for that.
That being said I wish you all a Merry Christmas and
a Happy Healthy New Year. I am sure that there are better
things on the horizon for all of us in 2021.

Kevin Czajka
Campmaster
Crew 2100 Great Trail Council
Boy Scouts of America

Piszemy do siebie na różne tematy, również dotyczące
naszych organizacji. Wymieniamy pamiątki (plakietki,
odznaki), zdjęcia, książki…
Ostatnio poprosiłem Kevina, żeby napisał życzenia dla
harcerzy. Zrobił to od ręki, z nieukrywaną radością. Napisał
życzenia dla wszystkich harcerzy oraz dla członków
mojego szczepu 288 WDHiGZ.
Obok zamieszczam je w oryginale oraz tłumaczone

hm. Jacek Czajka
PS. Życzenia dla szczepu zamieszczam na stronie
internetowej 288.

Do braci instruktorskiej w Polsce
W roku burzliwym zarówno w kraju, jak i za granicą, zbliżającym się
właśnie do końca, przychodzą mi na myśl przeczytane kiedyś słowa
lorda Baden-Powella: „Skaut nigdy nie jest zaskoczony, zawsze
świetnie wie, co robić, gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego” –
motto, którym autentycznie żyliśmy w tym roku.
Tutaj, w Stanach Zjednoczonych, musieliśmy dostosować nasze
obozy do wymagań związanych z covid-19, ale nie zrezygnowaliśmy
z obozowania. Czy w czasach chaosu i zamieszania jest lepszy
sposób na wystawienie naszej młodzieży na kontakt z przyrodą niż
biwakowanie? Naszemu hufcowi udało się w tym roku nie odwołać
żadnego obozu, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Na koniec życzę wam Wesołych Świąt i szczęśliwego zdrowego
Nowego Roku. Jestem przekonany, że w roku 2021 czekają nas
wszystkich lepsze rzeczy – już je widać na horyzoncie.
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Kącik poezji
Jan Kasprowicz
(1860-1926)

Antoni Lange
(1862-1929)

Kazimierz Wierzyński
(1894-1969)

Urodzony 12 grudnia 1860 r. w Szymborzu – poeta, dramaturg, krytyk literacki
i tłumacz.Przedstawiciel Młodej Polski,
związany z naturalizmem, symbolizmem
oraz ekspresjonizmem. Uważany za
jednego z najwybitniejszych poetów w
dziejach literatury polskiej, stawianego
na równi z Adamem Mickiewiczem. Jego
poezja ceniona była za oryginalność
stylu i twórczą niezależność. Często w
swoich wierszach nawiązuje do refleksji
zakorzenionych w Piśmie Świętym oraz
tradycji chrześcijańskiej. Ważne miejsce
w jego poezji zajmował zachwyt nad
przyrodą Kujaw i Tatr. Część wierszy
powstała pod wpływem fascynacji
kulturą Dalekiego Wschodu oraz
mitologią grecką.
Zmarł 1 sierpnia 1926 r. w Zakopanem

Urodzony 28 kwietnia 1862 r. w Warszawie - poeta, tłumacz, filozof-mistyk,
poliglota, krytyk literacki, dramatopisarz,
powieściopisarz i lewicowy publicysta
pochodzenia żydowskiego, zaliczany do
pierwszego pokolenia poetów Młodej
Polski. Przez pewien czas był redaktorem
warszawskiego „Życia”. Początkowo
pisał liryki patriotyczne, później został
przedstawicielem dekadentyzmu i parnasizmu w Polsce oraz prekursorem
literatury fantastycznonaukowej. Był
propagatorem kultury Dalekiego i Bliskiego Wschodu, jeden z pierwszych
w Polsce spirytystów. Nazywany „mistrzem poezji refleksyjnej”.

Urodzony 27 sierpnia 1894 r. w Drohobyczu, – polski poeta, prozaik, eseista.
Zdobywca złotego medalu w konkursie
literackim IX Letnich Igrzysk Olimpijskich
w Amsterdamie w 1928.

Mróz

Zima

Baranią czapkę nacisnął na uszy
I wyszedł w pole. Milczkiem przywitały
Upiorne świerki Mróz siarczysty, biały;
Pod jego stopą suchy śnieg się kruszy.
Styczniowych nocy Pan zaciera dłonie,
Iż stłumił życie po drogach; nie złowi
Żadnego głosu. Tylko potokowi
Szumy się z piersi wyrywają. Po nie
Zgniewany idzie Mróz. Chce ściąć
oddechem
Moc, która płynie, kajdanom daleka.
Zgiął się na brzegu, powiał lodem. W
lesie
Zamarły drzewa. Lecz szumiąca echem
Wieczności, w tajniach gór zrodzona
rzeka
Hymn swój, wciąż żywy, w dal
miesięczną niesie.
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Żołnierz I wojny światowej oraz wojny
polsko-bolszewickiej w 1920 r.
Współpracownik
pisma
młodzieży
akademickiej,
uczestnik
wieczorów
w kawiarni poetów Pod Picadorem,
współtwórca
grupy
poetyckiej
„Skamander”.
Zmarł 13 lutego 1969 r. w Londynie.

Zmarł 17 marca 1929 r. w Warszawie.

Niby potoki łez zamarzniętych,
Po niebie lila jasno-bladem,
Na srebrnych żaglach rozwiniętych,
Maleńkie chmurki płyną stadem.
Lodowym blaskiem gwiazd promienie
Skrzą się nad pola śnieżno-białe
I rozlewają w krąg milczenie
Melancholijne, oniemiałe.
I jakiś pokój dziwnie błogi
Ogarnął śnieżne mgły srebrzyste;
Na senne chaty, pola, drogi
Milczenie padło uroczyste.
I zamilkł wiatr, ucichły szumy
Korony topól szkieletowej;
Marzenia pełne i zadumy
W błękity patrzą nieme sowy.
I tylko z dala niespokojne
Słychać huczenie, śmig wiatraka;
I duch ze sobą toczy wojnę
I w nim, śród ciszy, wrzawa taka.

Zima zakopiańska
Góry rozsnute na świetle księżyca
Rosną jak gdyby na powierzchni blasku
Bezmierna przestrzeń niebo skroś
przesyca
I śnieg jest jakby z zielonego piasku.
Na szczytach świerki z japońskiego tuszu
Czarne, wycięte w tarczy księżycowej
Stoją w płonącym światła pióropuszu
Jak w aureoli naokoło głowy.
Świat jest z tysiąca jednej nocy przygód,
Westchnień, przywidzeń, marzeń i
sekretów,
Świat wniebowzięty w gwiazd wysokich
migot,
Świat dla kochanków i świat dla poetów.
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Czesław Miłosz
(1911-2004)

Jeremi Stanisław
Przybora (1915-2004)

Tadeusz Kubiak
(1924-1979)

Urodzony 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach – poeta, prozaik, eseista, historyk
literatury, tłumacz, dyplomata. W latach
1951–1993 przebywał na emigracji, do
1960 we Francji, następnie w Stanach
Zjednoczonych.

Urodzony 12 grudnia 1915 r. w Warszawie – poeta, pisarz, satyryk, aktor,
twórca (wraz z Jerzym Wasowskim)
telewizyjnego
„Kabaretu
Starszych
Panów” i „Kabaretu Jeszcze Starszych Panów” oraz radiowego teatrzyku
„Eterek”.

Urodzony 16 maja 1924 r. w Warszawie –
poeta, satyryk, autor utworów dla dzieci
i słuchowisk radiowych.

W Polsce do 1980 r. obłożony cenzurą.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury. Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu
Harvard.

Jeremi Przybora wydał prozą m.in.
opowiadania, wspomnienia oraz zebrane teksty swoich wierszy. Mistrzowie
Przybory to m.in.: Tadeusz Boy-Żeleński,
Konstanty Ildefons Gałczyński.

Zmarł 14 sierpnia 2004 r. w Krakowie.
Zmarł 4 marca 2004 r. w Warszawie.

Modlitwa wigilijna

Płoną izby drzewka blaskiem

Maryjo czysta, błogosław tej,
Co w miłosierdzie nie wierzy.
Niech jasna twoja strudzona dłoń
Smutki jej wszystkie uśmierzy.
Pod twoją ręką niechaj płacze lżej.

Płoną izby drzewka blaskiem,
pachnie świerkiem, grzybkiem, plackiem,
talie mężnie walczą z paskiem
i pucharów dźwięczy brzeg.
O, jak błogo w drzewka blaskach,

Na wigilijny ześlij jej stół
Zielone drzewko magiczne,
Niech, gdy go dotknie,
słyszy gwar pszczół,
Niech jabłka sypią się śliczne.
A zamiast świec daj
gwiazdę mroźnych pól.

z łonem pełnym dum i ciasta,
tonąć w pieśniach i powiastkach,
co w zaciszu krążą strzech.
Nim więc zgasną drzewka blaski,
posłuchajcie opowiastki
o zdarzeniach pewnej gwiazdki,
które taki miały bieg…

W czasie wojny należał do AK. Studiował
filologię polską w Warszawie i Krakowie.
Pracował w redakcjach „Pokolenia”
i „Po prostu”, a od 1948 w Polskim Radiu.
Tworzył wiersze liryczne, żartobliwe
i satyryczne. Pisał książki i piosenki dla
dzieci. Autor tekstów pieśni masowych,
piosenek żołnierskich i rozrywkowych.
Zmarł 3 czerwca 1979 r. w Topoli pod
Belgradem

Wieczór wigilijny
Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła na noc.
Na talerzach kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu,
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice,
już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Przyprowadź blisko pochód białych gór,
Niechaj w jej okno świecą.
Astrologowie z Chaldei, z Ur,
Pamięć złych lat niech uleczą.
Zmarli poeci niechaj dotkną strun
Samotnej zanucą kolędę.
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Życzenia od IKP Romanosy
Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w gronie najbliższych, spełnienia najskrytszych marzeń
a także samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2021,
wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom oraz seniorom
życzy Rada Kręgu IKP „Romanosy”

Życzenia od redakcji Praskiego Świerszcza
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele
radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu
i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach wszystkim naszym
czytelnikom chcemy życzyć wiele zadowolenia i sukcesów
w pracy harcerskiej i instruktorskiej,
ciekawych lektur na łamach naszej gazety
oraz szybkiego powrotu do normalności.

Redakcja „Praskiego Świerszcza”
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