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Słowo Naczelnego

Olszynka musi być

Weszliśmy w kolejny rok pandemii COVID-19. Koronawirus nie odpuszcza, ale moim zdaniem widać światełko w tunelu. 
Społeczeństwo posiada coraz większą wiedzę na temat, jak postępować, aby się nie zarazić; statystyki podają wyraźny 
spadek zachorowań; no i chyba najważniejsze - zaczęły się szczepienia ochronne. Jeszcze przed nami długa droga do 
normalności, ale szansa jest coraz większa.

Na początku nowego roku na pewno zadajemy sobie pytania: Co dalej z naszą harcerską pracą śródroczną? Co z naszymi 
planami? Co z naszymi hufcowymi imprezami? Myślę, że mimo wszystko nie możemy się poddawać. Musimy działać. 
Każdy na swoim poletku. Chyba nikogo nie zdziwi stwierdzenie, że mnie najbardziej interesuje Rajd Olszynka Grochowska. 
Czy się odbędzie?

Otóż tak! Jest decyzja Komendy Hufca i Zespołu Programowego. Super! Bardzo się cieszę, bo nie wyobrażam sobie, że 
ROG mógłby się nie odbyć. Oczywiście tegoroczny rajd będzie inny niż wszystkie. Przede wszystkim ze względu na zakaz 
zgromadzeń nie odbędzie się tradycyjny apel, a liczba uczestników w patrolu będzie ograniczona. Jaki więc będzie ten rajd? 
Formuje się sztab, powstają trasy, ale najważniejszy jest pomysł. Tegoroczny rajd będzie grą z wykorzystaniem aplikacji 
telefonicznej. Uczestnicy będą rozproszeni na dużym obszarze, od Gocławia po Grochów i od Kamionka po Wawer. Tak 
aby styczność patroli ograniczyć do minimum. Będzie trasa zuchowa, harcerska, starszoharcerska, wędrownicza i co 
najważniejsze – trasa turystyczna. Dodatkową radość sprawia mi to, że po raz kolejny będę komendantem tej ostatniej. 
Dla mnie to wielka sprawa.

hm. Jacek Czajka

PS Warto dodać, że swój pomysł na rajd zgłosił dh Adam Czetwertyński. Uważam, że koncepcja jest bardzo ciekawa 
i przy odpowiednim dopracowaniu dałaby pożądane efekty. Na przykład zamiast apelu odbyłaby się, jak w Szarych 
Szeregach, „defilada” drużyn. Kto zna historię harcerstwa, ten wie, w czym rzecz, kto nie zna, zacytuję dh. Adama:  
W okresie okupacji hitlerowskiej naczelnictwo Szarych Szeregów organizowało defilady drużyn. Naczelnik stał na 
Trakcie Królewskim, a poszczególne drużyny (zastępy) przechodziły przed nim, oczywiście nie w szyku defiladowym, 
lecz całymi środowiskami. A wszystko to działo się na oczach Niemców.
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Temat miesiąca

Warszawa wolna!

17 stycznia obchodziliśmy 76. rocznicę wyzwolenia 
Warszawy spod okupacji hitlerowskiej. Dla nas, 
warszawskich harcerzy, jest to ważna data, warta 
zapamiętania, zwłaszcza że w walkach wyzwalających 
Warszawę brali udział głównie żołnierze polscy, w tym 
kościuszkowcy z 1 Dywizji Piechoty.

16 stycznia 1945 r. o godz. 15.00 na wieść o wycofywaniu 
się Niemców z Warszawy z rejonu Jabłonny na Kępę 
Kiełpińską uderzyła 2 Dywizja Piechoty 1 Armii Wojska 
Polskiego. Uchwyciła przyczółek i rozpoczęła przesuwanie 
się na południe w kierunku północnych dzielnic Warszawy. 
Pod koniec dnia oddziały 2 Dywizji Piechoty osiągnęły 
rubież: Dąbrowa, Pancerz, Buraków Mały. 

1 Brygada Kawalerii sforsowała Wisłę w rejonie Karczewa  
i uchwyciła przyczółek.  Siły główne 1 Armii WP przeprawiły 
się na zachodni brzeg Wisły w nocy z 16 na 17 stycznia na 
odcinku między Górą Kalwarią a Magnuszewem i o świcie 
podjęły natarcie na Warszawę. 

W nocy z Pragi rozpoczęła natarcie 6 Dywizja Piechoty 
forsując Wisłę i wyparła Niemców z centrum. Około 
godz. 10.00 włączyła się do walki w mieście 2 Dywizja 
Piechoty, która w rejonie Ogrodu Saskiego połączyła się  
z 6 Dywizją Piechoty. Do godz. 16.00 Warszawa była wolna. 
Wieczorem 17 stycznia do miasta dotarły siły główne  
1 Armii WP nacierające od zachodu i południa.

Podczas zajmowania kolejnych kwartałów miasta doszło 
do potyczek, m.in. w rejonie Lasku Bielańskiego, Cytadeli, 
Dworca Głównego i na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich 
i Nowego Światu. Wycofanie z Warszawy niemieckich 
jednostek pancernych i Dywizji Fortecznej pozwoliło 
1 Armii WP szybko i z niewielkimi stratami opanować 
miasto. Okazało się, że 2 i 6 Dywizja Piechoty, które miały 
wykonywać uderzenia pomocnicze, wykonały uderzenie 
rozstrzygające.

Straty 1 Armii WP w opanowaniu Warszawy to 275 
poległych, zaginionych i rannych, z tego około 110 zabitych, 
w tym około 60 od min. W całej operacji warszawskiej 
1 Armia WP straciła 10 537 żołnierzy, w tym 3116 zabitych.

Dekretem z dnia 21 listopada 1945 r. Rada Ministrów 
RP ustanowiła Medal za Warszawę 1939–1945, którym 
odznaczono około 135 tysięcy osób. Walki żołnierzy 
polskich o Warszawę zostały upamiętnione na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem: „WARSZAWA 
16–17 I 1945”.

HO Marcin Czajka
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Heblowanie

Nowy Rok - ten sam szok 

Rozpoczęliśmy kolejny rok harcerski i kolejny 
rok naszego życia. Na pewno wszyscy bez żalu 
pożegnaliśmy rok dwa tysiące dwudziesty. Pod 
sam jego koniec przez chwilę wyobraziłem sobie, 
jak pierwszego stycznia nowego roku budzę się już 
w innej rzeczywistości. W rzeczywistości, w której 
nie ma pandemii, nikt nie stracił pracy, skończyły 
się wszystkie protesty i żyje się normalnie. A przede 
wszystkim możemy normalnie funkcjonować 
harcersko tak jak jeszcze całkiem niedawno. Pewnie 
w normalnych okolicznościach byłbym właśnie 
na kolejnym hufcowym zimowisku. Ale od roku 
nic nie jest normalnie. Żyjemy w jakiejś totalnie 
dystopijnej czasoprzestrzeni, gdzie niewiele już 
zależy od nas. Właściwie nie czuję, że nastał 
nowy rok, bo nic się w moim życiu nie zmieniło. 
To rok, w którym cały świat czeka na szczepienia, 
w którym dokonano zamachu na Kapitol, kolebkę 
demokracji. Rok, w którym coraz więcej słyszy się 
o napadach, rozbojach, kradzieżach i zabójstwach. 
Boję się pomyśleć, jak będzie wyglądała nasza 
rzeczywistość w kolejnych miesiącach. Trochę 
już zapomniałem, jak żyje się w normalnej Polsce  
bez ograniczeń. 

Ale żeby nie było, że widzę wszystko tylko  
w ciemnych kolorach, to przy okazji różnych 
rozmów z rodziną i znajomymi okazało się, że 
lockdown ma swoje plusy. Ponoć wreszcie ludzie 
mają czas na pielęgnowanie więzi rodzinnych, 
na rozmowy, na które, zawsze nie było czasu. 
Na zrobienie wspólnie rzeczy, które zawsze były 
przekładane na później. Na przeczytanie książek, 
które czekają na wolną chwilę. 

Generalnie pandemia pozwoliła nam zwolnić, 
spojrzeć nieco inaczej na nasze życie, trochę je 
przewartościować, pokazać, że można żyć inaczej 
niż do tej pory. Ja na przykład pracując zdalnie 
mam nagle więcej pieniędzy, bo zaoszczędziłem 
na jeżdżeniu komunikacją miejską, na jedzeniu 
na mieście, na wychodzeniu ze znajomymi co 
weekend, na jeżdżeniu taksówkami. 

Oczywiście nie chcę, żeby ktoś zrozumiał, że obecna 
rzeczywistość mi się podoba. Absolutnie tak nie 
jest, chcę wrócić do normalności. Najgorsze jest 
to, że bardzo brakuje mi normalnego harcerstwa. 
Myślałem, że im będę starszy, tym łatwiej będzie 
mi się pogodzić z coraz rzadszymi wyjazdami,  
z rzadszym widywaniem kadry zuchów i harcerzy. 
A okazuje się, że jest to bardzo trudne. Dlatego 
bardzo się ucieszyłem, kiedy poproszono mnie 
o poprowadzenie zajęć na kursie drużynowych. 
Nie tylko dlatego, że po prostu uwielbiam 
bezpośredni kontakt z młodzieżą, ale też dlatego, 
że to namiastka normalności, takie światełko  
w tunelu zwiastujące, że jeszcze „Będzie prze- 
pięknie, jeszcze będzie normalnie”. 

W tym nowym roku życzę sobie i nam wszystkim, 
druhny i druhowie, właśnie takiej normalności. 
Żeby takich momentów, kiedy można zapomnieć 
o tej całej pandemii, było w naszym życiu  
jak najwięcej.

phm. Jan Korkosz „Hebel” 

PS W poprzednim felietonie skrytykowałem nasze 
władze za brak reakcji i pomocy drużynowym  
w czasie pandemii. Karol uświadomił mnie, że 
została stworzona strefa instruktorska na stronie 
zhp.pl dla drużynowych, gdzie mogę uzyskać 
pomoc, szukać inspiracji i porad, jak działać w 
czasie pandemii. Nie miałem pojęcia o istnieniu 
tej strefy i w kuluarowych rozmowach okazało 
się, że sporo osób o niej nie wie. Może więc warto 
spróbować rozpromować ją jakoś bardziej. Ze 
swojej strony przepraszam za zbyt krytyczny głos 
w kierunku naszych władz. Tym razem nie do 
końca miałem rację.

Wszystkich zainteresowanych odsyłam do strony 
https://strony.zhp.pl/strefa-instruktorska/
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Śnieżna zbiórka

W sobotę 16 stycznia 2021 r. 295 WDH Sulima wyruszyła 
do Lasu Kabackiego.
 
Pierwsza część zbiórki to nauka rozpalania ogniska  
w ekstremalnych (śnieżnych) warunkach.  Choć nie 
było łatwo, hart ducha i wytrwałość harcerzy pozwoliły  
utrzymać ogień, na którym przyrządziliśmy później 
wspólny posiłek. Nauczyliśmy się, że rozpalanie  
i utrzymanie płomieni bez sztucznych podpałek jest 
bardzo trudne w zimowych warunkach, ale wykonalne.

Druga część zbiórki polegała na dotarciu do mogiły 
nieznanych żołnierzy AK i tablicy pamiątkowej skrytej  
w gąszczu lasu. Nie było łatwo, ale się udało. Cała 
zbiórka odbywała się z zachowaniem obostrzeń oraz 
zaleceń Głównej Kwatery. Harcerze działali w trzech 
mniejszych zespołach w maskach ochronnych. Każdy  
z zespołów uczestniczył w zajęciach pod czujnym okiem 
pełnoletniego instruktora.
 
Gorąco zachęcam wszystkich drużynowych do 
organizowania zbiórek w terenie! Dzieci bardzo potrzebują 
bezpośredniego kontaktu, a rodzice cieszą się, że ich 
pociechy mogą wyjść z domu i owocnie spędzić czas pod 
okiem zaufanych osób. A jeszcze fajniej jest, gdy okno 
pogodowe urozmaica przygodę, tak jak to miało miejsce 
na naszej zbiórce.  

pwd. Franciszek Pokora

Nim wstanie dzień
 

W poprzednim numerze „Praskiego Świerszcza” nakreśliłem 
propozycję działań pod okupacją koronawirusa, a teraz 
zgodnie z obietnicą chciałbym opisać, co moim zdaniem 
zmieni się w naszym harcerstwie. 

Nim zaczniemy, chciałbym zapytać, czy znacie piosenkę 
„Nim wstanie dzień” w wykonaniu Edmunda Fettinga 
(ten od „Deszczy niespokojnych”), której słowa napisała 
Agnieszka Osiecka. Jeżeli nie, odpalcie teraz szybko 
Internet, znajdźcie ten utwór, włączcie, zamknijcie oczy  
i posłuchajcie, wyobrażając sobie powojenną Polskę. 
Moim zdaniem nie ma piękniejszego opisu tamtego czasu. 

Już? Genialnie, możemy dalej snuć naszą opowieść  
o harcerstwie. Co moim zdaniem ulegnie zmianie?

Przede wszystkim sposób działania. Przed pandemią 
działaliśmy głównie (w teorii niestety) na łonie natury, 
teraz przenieśliśmy się do Internetu. I to ma dwojakie 
skutki. Po pierwsze odnaleźliśmy się w tej komputerowej 
sieci i nauczyliśmy lepiej z niej korzystać, co też zapewne 
będziemy robić w dalszych latach. Głównie będzie się 
to objawiać większą ilością spotkań online – spotkania 
rady szczepu będziemy organizować na żywo, ale krótkie 
odprawy organizacyjne dotyczące biwaku możemy 
przecież przeprowadzić zdalnie – rach, ciach, pół godzinki, 
jesteśmy w domu.
 
Drugą stroną przymusowej emigracji do wirtualnego 
świata jest tęsknota za lasem, która się w nas obudziła. 
Trzymam kciuki abyśmy, gdy już zniesione zostaną 
restrykcje, masowo ruszyli na rajdy, biwaki pod namiotami, 
wyprawy, wycieczki itd. A jeszcze mocniej trzymam za 
to, że zostaniemy tam na dłużej z naszymi codziennymi 
zadaniami. 

Tak samo mam nadzieję, że zrozumiemy, jak ważna jest 
praca małych grup w naszym codziennym działaniu. 
Wirus grał z nami w pokera, raz nam dawał, raz zabierał, 
ale ostatecznie powiedział „sprawdzam” i zweryfikował, 
które zastępy i drużyny są mocne w działaniu i którzy 
harcerze stanowią trzon drużyny. Tak samo udowodnił, że 
najważniejszy będą i zawsze byli drużynowi i zastępowi. 
Nieważne, jakie władze dowodzą chorągwiami i Główną 
Kwaterą, bez sprawnych zastępowych i drużynowych 
harcerstwo by upadło. Tak jak na jego początkach, wszystko 
zaczyna się od oddolnej inicjatywy, która ewentualnie jest 
koordynowana i wspierana odgórnie. Tylko tyle i aż tyle. 

Za dzień, za dwa, 
Za noc, za trzy,
Choć nie dziś.
Za noc, za dzień
Doczekasz się - 
Wstanie świt.     

Czuwaj!
Stanisław Matysiak
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Druh adam ma głos

12 dzielnych instruktorów

Nasze felietony w „Świerszczu”, niezależnie od 
tego, czy łagodne, czy ostre, czy smutne, czy 
wesołe, niewiele zmieniają w hufcu. Ot, ktoś 
tam pisze, niech sobie pisze, większość naszej 
kadry i tak hufcowego miesięcznika nie czyta. 
Kiedyś funkcjonowało powiedzenie o pisaniu 
na Berdyczów, czyli pisanie gdzieś daleko i bez 
jakiegokolwiek efektu. 

Trochę zmienia się sytuacja, gdy się ostro 
pokłócimy. A, wtedy tekst Hebla lub mój staje 
się interesujący. Można w hufcu pocieszyć się  
z jakiejś przepychanki na łamach pisma, ktoś komuś 
dowali, gdzieś ktoś będzie miał guza. Ale normalnie 
smutek i ogólne marudzenie. I nawet gdy Franek 
napisze dobry tekst o programie drużyny, nikt się 
w tej sprawie nie odezwie. Cisza, ogólny marazm. 

I dlatego nie wiem, czy nas, Hufiec Praga-Południe 
w sprawie tego konkretnego listu chwalić czy 
ganić. Czy to sukces, czy klęska? Osądźcie sami. 
A rzecz dotyczy problemów naszej chorągwi 
i ocenienia jej decyzji (upraszczam) przez 
członków Rady Naczelnej. W skrócie – Rada 
Naczelna nie chce wybrać naszego kandydata, 
zgłaszanego jej przez Radę Chorągwi Stołecznej, 
na miejsce przedstawiciela, który z pracy w Radzie 
Naczelnej zrezygnował. W tajnym głosowaniu 
odrzucono jedną naszą instruktorkę a po długim 
ponadrocznym czasie oczekiwania w kolejnym 
głosowaniu odrzucono drugą osobę – tym razem 
instruktora. Od dawna nie mamy więc jednego  
z naszych reprezentantów w RN. I nie wiadomo, co 
będzie dalej. Pisaliśmy o tym w „Czuwaj”. 

Dziś wiemy, że zaplanowano Zjazd Nadzwyczajny, 
skrócenie kadencji i zorganizowanie zjazdu 
zwykłego w III kwartale tego roku, zamiast  
w przewidywanym terminie grudniowym. Czyli 
może ten nasz przedstawiciel będzie pracował  
w radzie ze cztery miesiące. Ale nie zmienia to 
faktu, że naszego człowieka (jednego z trojga)  
w RN nie mamy.

Dlatego padła propozycja – niech nam, 
instruktorom Chorągwi Stołecznej, przedstawiciele 
Rady Naczelnej ZHP wytłumaczą, o co chodzi, 
niech spotkają się z nami i porozmawiają. 

Przecież nie może być tak, że Rada Chorągwi 
Stołecznej zaproponuje kolejnego kandydata i ten 
z zupełnie nieznanych powodów znów nie uzyska 
akceptacji członków RN. Powstał list w tej sprawie, 
przekazany do podpisu naszym instruktorom. 
Wydawało się, że na przykład list Komendy 
Chorągwi lub Rady Chorągwi jest za słaby, czym 
innym list otwarty. I rzeczywiście – list instruktorów 
Chorągwi Stołecznej podpisało około 230 osób.  
W tym 12 instruktorów Hufca Praga-Południe. 

I teraz pora na próbę odpowiedzenia na pytanie – 
czy to dużo, czy mało. Czy powinniśmy się cieszyć, 
bo aż 12 osób z naszej kadry jest zainteresowanych 

losami ZHP i tego, co się dzieje na szczytach 
naszej harcerskiej władzy. A może powinnyśmy się 
martwić, że tylko 12 instruktorów zechciało złożyć 
podpis w ważnych sprawach Związku? 

Nie odpowiem na to pytanie. Interesująca może 
być jednak dla wszystkich analiza, z jakich 
środowisk pochodzą instruktorzy, którzy list 
podpisali. Na przykład ilu z kręgu „Romanosów”, 
ilu członków Komendy Hufca, ilu instruktorów NS, 
którzy komendanci szczepu złożyli swój podpis? 
Może wyciągniemy z tego wnioski?

Ale dla mnie tych dwanaścioro to ci, którym się 
chce coś więcej, którzy chcą, aby się działo lepiej 
nie tylko na naszym hufcowym podwórku. 12 
dzielnych. Cenię was za złożenie podpisów. 

hm. Adam Czetwertyński   
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Za sceną … 
czyli o harcerskiej 
polityce i hejcie

Jakiś czas temu na jednej z naszych hufcowych 
grup na Facebooku pojawił się petycja. Był to apel 
do Rady Naczelnej w związku z niewybraniem do 
jej grona przedstawiciela Chorągwi Stołecznej.  
W dużym telegraficznym skrócie: Rada Naczelna od 
dwóch lat nie jest w stanie przyjąć w poczet swoich 
instruktorów przedstawiciela Chorągwi Stołecznej  
i odrzuciła dwie zaproponowane kandydatury. 

Przed publikacją powyższej petycji/apelu dobiegały 
do mnie różne słuchy dotyczące tego problemu. 
Były to informacje niepełne, szczątkowe lub z tzw. 
drugiej ręki. Obraz, który się z tego wyłaniał, można 
opisać hasłowo, jak to robią tabloidy. Przykładowo: 
„Przedstawiciel narodu harcerskiego znów 
niewybrany”, „Zamach na harcerską demokrację!”  
albo „Harcerskie elity nie dla każdego”. Oczywiście 
przerysowuję, lecz oddaję to, co jest serwowane 
nam, zwykłym harcerskim zjadaczom chleba. 

Trochę światła wpuścił post druha Marcina, który 
po części przybliżył sytuację, z jaką się zmaga nasza 
chorągiew i Rada Naczelna. Jako jeden z nielicznych 
prosząc o podpisanie apelu opisał problem, za co 
należy mu podziękować. 

Niestety to wciąż było mało, albowiem dostaliśmy 
informacje tylko od tej jednej strony konfliktu. Po 
pewnym czasie nieco więcej było można wyczytać 
na pewnym fanpejdżu na Facebooku, który słynnie 
z relacjonowania zjazdów. Ludzie umieszczali tam 
komentarze, ale też odnośniki do uchwał, protokołów 
i innych dokumentów związkowych, które miały 
przybliżyć całą sytuację.  Nie ukrywam, czytanie 
harcerskich plotek i życie życiem Związku to nie jest 
moje hobby, ale trzeba być na bieżąco. W trakcie 
poszukiwania rzetelnych źródeł w całym gąszczu 
informacji zauważyłem kilka istotnych kwestii, 
które trzeba sobie uświadomić lub chociaż się  
nad nimi pochylić. 

Po pierwsze - zarówno petycja umieszczona na 
naszej grupie, a także różne informacje ukazane 
na słynnym fanpejdżu, ewidentnie narzucały 
narracje jakoby Rada Naczelna była zła, bo 
nie podała lub nie chciała podać uzasadnienia 
swojej decyzji o odrzuceniu kandydatur naszych 
instruktorów. Sposób przedstawiania całego 
konfliktu był mocno stronniczy opowiadający się 
po stronie „jedynej słusznej” Chorągwi Stołecznej. 
W porządku. Jestem w stanie zrozumieć taki lokalny  
patriotyzm harcerski. 

Niestety, jednocześnie prowadzona narracja 
nie pozwalała nawet w najmniejszym stopniu 
wyrobić własnej opinii, albowiem wszyscy bili  
w Radę Naczelną. 

Po pewnym czasie pojawiło się jakieś stanowisko 
RN tłumaczące powody podjętej decyzji. Z mojej 
perspektywy świetny pomysł, gdyż każdy powinien 
mieć prawo zabrać głos i móc się obronić. Nie mi 
oceniać, na ile tłumaczenie było merytoryczne. 
Stanowisko to nie miało szansy się obronić  
w żaden sposób, gdyż stworzona wcześniej narracja 
podgrzała tylko prześmiewcze, wręcz szydercze 
komentarze użytkowników fanpejdża, gdzie 
wydano już wyrok, zaś sytuacja nabierała tempa… 

To, co mnie jako instruktora bardzo raziło, to 
fakt, że z jednej strony „stado” instruktorów 
feruje wyroki na lewo i prawo odwołując się do 
nieharcerskiego zachowania Rady Naczelnej  
i jednocześnie to samo „stado” w sposób chamski, 
prześmiewczy nacechowany hejtem, krytykuje 
w sposób, który chyba nie przystoi harcerskiemu 
wychowawcy. Owszem, zdarzali się nieliczni, którzy 
zwracali uwagę, że można tworzyć wypowiedzi 
opiniotwórcze w bardziej stonowanym tonie, lecz 
byli uciszani przez tłum instruktorów (a może  
i zwykłych harcerzy) żądnych głów Rady Naczelnej.  

Po drugie - wszelkie serwowane nam informacje 
docierały do nas drogą nieoficjalną na Facebooku, 
gdzie po pewnym czasie zaczęto wstawiać odnośniki 
do dokumentów związkowych. Fakt, że ktoś odnosił 
się do oficjalnych dokumentów związkowych jest 
godny pochwały, lecz tu należy zwrócić uwagę 
na inną rzecz. Facebook jest portalem, który żyje 
swoim życiem w bardzo szybkim tempie. Wprawny 
użytkownik znajdzie to, czego szuka, bo zapewne 
należy do tych wszystkich grup dyskusyjnych, gdzie 
pojawiają się kluczowe informacje, lecz co z tymi, 
którzy nie mają czasu wertować Facebooka albo  
w ogóle go nie posiadają? Zostają de facto odcięci 
od dostępu do informacji. 

Owszem, ten dostęp jest, ale iluzoryczny, co 
wynika z tego, że wpierw trzeba wiedzieć, że 
znowu dzieje się jakaś „drama”, a następnie szukać 
po stronach ZHP, gdzie część z nas tak często 
tam nie zagląda, nie wspominając już o starszym 
pokoleniu instruktorów. Do czego zmierzam? 
Otóż w mojej ocenie władze chorągwi lub hufców 
powinny organizować spotkania lub w inny sposób 
informować o tym, jakie bolączki obecnie trapią 
ludzi w naszym Związku. 
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Doskonałym pomysłem, odpowiadającym na ten 
postulat, jest inicjatywa naszego Zespołu Kadry 
Kształcącej, który postanowił zorganizować spotkanie 
z naszymi delegatami na zjazd, przedstawicielem CKR 
oraz Głównej Kwatery, aby omówić właśnie bieżące 
problemy władz ZHP. Niniejszy tekst powstał przed tym 
spotkaniem, więc jedyne, co mogę napisać, to moja 
nadzieja, że usłyszę wiele różnych stanowisk, które 
pozwolą mi wyrobić rzetelną opinię na podstawie relacji 
przedstawicieli władz Związku, a nie „stada” instruktorów 
o hejterskich zapędach. Jedyne zastrzeżenie, jakie 
mogę mieć, to takie, że nie zaproszono nikogo z Rady 
Naczelnej, co pozwoliłoby na pokazanie jeszcze innego 
punktu widzenia.  

Trzecią kwestią, która nasunęła mi się na myśl, to 
stwierdzenie, że w naszym Związku znów mamy „dramę” 
z walką o stołki w tle, gdzie my zwykli instruktorzy 
jesteśmy w nią wciągani właśnie poprzez jednostronne 
przedstawianie jakiegoś konfliktu władz i tylko wtedy, 
kiedy są potrzebne głosy harcerskiego ludu. Trochę jak w 
polityce krajowej. Władza sobie przypomina o zwykłych 
ludziach, kiedy zbliżają się wybory i trzeba pozyskać 
głosy. Tu podobnie. Nasz chorągwiany przedstawiciel 
nie wszedł do grona RN, to tworzymy akcję, aby 
zebrać wsparcie wśród szarych zwykłych instruktorów. 
Szlachetne to, lecz powątpiewam w intencje tych 
wszystkich osób, które tak bardzo nagłaśniają wszystkie 
„dramy” naszych władz. Wyjaśniając - z władzami jest jak 
z aktorami na scenie. Władza pokazuje nam to, co mamy 
zobaczyć i na co mamy zareagować śmiechem, krzykiem 
czy brawami. Niestety za tą piękną sceną, za kulisami 
też toczy się życie. To tam są podejmowane różne 
rozstrzygnięcia, decyzje, rozgrywki interpersonalne 
czy szanse na objęcie funkcji za wynagrodzeniem,  
o których nawet nie mamy pojęcia, gdyż aktorzy tej 
sztuki nie chcą nam tego pokazywać. 

Patrząc na tą naszą harcerską scenę w dalszym ciągu 
pozostaję w przekonaniu, że mamy do czynienia  
z kolejną harcerską „dramą”, gdzie jacyś członkowie 
stowarzyszenia rejestrowego o nazwie ZHP znów 
zabiegają o jakieś funkcje, marnując przy tym czas 
i energię na niepotrzebne spory i dyskusje, które to 
wciągają wszystkich wokół. Sytuacja nadzwyczaj 
żenująca, tym bardziej, że to nie są nastolatki  
z burzą hormonów, lecz dorośli ludzie i doświadczeni 
instruktorzy.

W takim momentach, kiedy emocja sięgają zenitu i chcę 
nabrać dystansu do sprawy, staram się wyobrazić, jak 
mógłbym w najprostszy wyjaśnić komuś spoza ZHP, o co 
toczy się gra i dlaczego wzbudza to tyle emocji. Niestety 
za każdym razem dochodzę do jednego wniosku, że 
wstyd mi byłoby opowiadać o tym przed znajomymi, że 
dorośli ludzi, instruktorzy, których nadrzędnym celem 
jest wychowanie młodego człowieka, szczują na siebie 
nawzajem, bo ktoś gdzieś chce pełnić jakąś funkcje  
w ramach wolontariatu, a ktoś inny nie chce go do 
tego dopuścić.  Wtedy również dochodzę do wniosku, 
że to, co najlepsze, to praca z drużyną na samym dole, 
albowiem drużyna bez ZHP przetrwa, ale ZHP bez 
drużyny już nie. 

pwd. Wojciech Kowalówka HO 
szef Zespołu Promocji i Informacji 

Od redakcji: Druhu Wojtku, zachęcamy do czytania 
„Czuwaj”. Być może, gdybyś przeczytał numer 
grudniowy, artykuł miałby inną wymowę. Pamiętajmy 
– czasopismo, szczególnie to drukowane, pozostaje 
jako źródło naszej wiedzy na wieki. Facebook dziś 
jest, jutro go nie będzie. A swoją drogą, gdy się pisze 
o instruktorskim hejcie, warto dać jakieś przykłady. Jak 
piszesz, dotarcie do różnych materiałów na Facebooku 
jest kłopotliwe i redakcja owego hejtu nie mogła 
znaleźć.    

Kącik Poezji
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Adam Asnyk 
(1838-1897)

Urodzony 11 września 1838 r. w Kaliszu – 
poeta i dramatopisarz; podczas powstania 
styczniowego (1863–1864) członek Rządu 
Narodowego i zakonu Templariuszy (1863); 
doktor filozofii (1866), w latach 1889–1894 
redaktor dziennika „Nowa Reforma”. Pochodził 
z rodziny szlacheckiej.

Jego początkowa liryka była wyrazem rozterki 
duchowej, pogłębionej klęską narodową. Pisał 
wówczas wiersze pełne bluźnierstw i buntu 
przeciw Stwórcy. Obok nich powstawały też 
utwory wyrażające tęsknotę za „siłą ducha”. 
Po roku 1870 rozpoczął poszukiwanie własnej 
drogi twórczej. Pisał wtedy erotyki, wiersze 
oparte na motywach ludowych oraz lirykę 
refleksyjną. Zmarł 2 sierpnia 1897 r. w Krakowie.

Na śniegu
Bielą się pola, oj bielą,
Zasnęły krzewy i zioła
Pod miękką śniegu pościelą...
Biała pustynia dokoła. -

Gdzie była łączka zielona,
Gdzie gaj rozkoszny brzozowy,
Drzew obnażone ramiona
Sterczą spod zaspy śniegowej.

Opadła weselna szata,
Zniknęły wiosenne czary,
Wiatr gałązkami pomiata,
Zgrzytają suche konary.

Tylko świerk zawsze ponury,
W tym samym żałobnym stroju,
Wśród obumarłej natury
Modli się pełen spokoju.

Więc drzewa obdarte z liści
Na jego ciemną koronę
Patrzą się okiem zawiści,
Głowami trzęsą zdziwione...

Próżno głowami nie trzęście,
Wy nagie, bezlistne gaje!
Przemija rozkosz i szczęście,
Boleść niezmienną zostaje.

Maria Konopnicka 
(1842-1910)

Urodzona 23 maja 1842 r. w Suwałkach – 
poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk 
literacki, publicystka i tłumaczka. Jedna  
z najwybitniejszych polskich pisarek.

Debiutowała w 1870 r. w czasopiśmie 
„Kaliszanin” wierszem „W zimowy poranek”. 
Pierwszy tomik wydała w roku 1881. 
Otrzymała tytuł członka honorowego 
Towarzystwa Szkoły Ludowej. Pisała 
nowele oraz utwory dla dzieci. Utwory 
nacechowane są patriotyzmem, liryzmem  
i sentymentalizmem. Zajmowała się również 
krytyką literacką, którą uprawiała na łamach 
„Kłosów”, „Świtu”, „Gazety Polskiej”, „Kuriera 
Warszawskiego” i innych.
Zmarła na zapalenie płuc 8 października 
1910 r. w sanatorium „Kisielki” we Lwowie.

Zła zima
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!

 Józef Birkenmajer 
(1897-1939)

Urodzony 19 marca 1897 r. w Czernichowie - 
slawista, historyk literatury i krytyk literacki, 
poeta i tłumacz, profesor. Podoficer w 5 
Dywizji Strzelców Polskich; więzień obozów 
bolszewickich w Krasnojarsku i Omsku. 
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Mieczami 
Hallerowskimi i Medalem „Polska Swemu 
Obrońcy”.

W latach 1938–1939 był wykładowcą literatury 
słowiańskiej w Stanach Zjednoczonych 
na Uniwersytecie Wisconsin w Madison.  
W sierpniu 1939 r. wrócił do kraju, aby objąć 
Katedrę Historii i Literatury Polskiej na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Zginął śmiercią żołnierza na murach Cytadeli 
w obronie Warszawy 26 września 1939 r.

Styczeń
Choć z żelaza są me łyżwy,
ale mi nie ciężą wcale!
Pędzę, lecę — prędzej niż wy —
bo się ślizgam doskonale.
Dać mi rady nie możecie —
stanę pierwszy sam przy mecie!

Choć się czasem ktoś wywali,
nie pomyśli nikt o guzie!
Choć mróz tęgi szczypie w buzię.
nie będziemy narzekali!
Nie ma smutków, rozgoryczeń —
niech nam żyje biały styczeń!

Kącik Poezji
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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

Co nas czeka w najbliższym czasie? 

Podsumowanie Rady szczepowych

NOWE SKŁADKI, NOWE TERMINY
Od początku nowego roku obowiązują nowe terminy opłacania podstawowej składki członkowskiej. Składki należy 
przekazać do 20. dnia pierwszego miesiąca kwartału.
Wysokość składki pozostaje bez zmian (36 zł kwartalnie, 144 zł rocznie).

1% 2019
Hufiec przed końcem roku uzyskał z chorągwi wykaz wpłat 1% dla poszczególnych środowisk.
Do końca stycznia przekażemy listy poszczególnym środowiskom.
Informujemy, że środki należy wydać w tym roku! Środki można przeznaczyć na działalność statutową.

AKCJA LETNIA 2021
Serdecznie zapraszamy wszystkie środowiska do naszego hufcowego ośrodka w Ocyplu.
Proponujemy organizację obozów oraz kolonii zuchowej. Szczegóły podamy na lutowej radzie szczepowych

WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA
Przypominamy o możliwości zgłaszania kandydatów do tytułu Instruktor Roku. 
Zgłoszenia przyjmuje hm. Adam Czetwertyński.
Przypominamy o możliwości zgłaszania Rodziców do tytułu Niezawodny Przyjaciel Hufca. 
Zgłoszenia przyjmuje hm. Piotr Piskorski.
Prosimy, aby środowisko wskazywały jedną osobę/jedną rodzinę.
Koszt przygotowania pamiątkowego dyplomu będzie dzielony pomiędzy hufiec i środowisko.

SPOTKANIA Z KOMENDAMI SZCZEPÓW
Komenda hufca planuje spotkanie z komendami szczepów oraz drużynowymi jednostek samodzielnych. 
Szczegółowy plan spotkań zostanie przekazany na początku lutego.

KURSY: WODZÓW GROMAD ZUCHOWYCH, PRZEWODNIKOWSKI
Kurs wodzów gromad zuchowych oraz kurs przewodnikowski odbędą się podczas akcji letniej w Ocyplu. Szczegóły 
dot. terminów zostaną przekazane podczas lutowej rady szczepowych.

ZESPÓŁ DS. OCYPLA
Zespół ds. Ocypla oczekuje na wszelkie materiały, które mogą się im przydać przy przygotowywaniu materiałów na 
zjazd ws. Ocypla. 

WOŚP 2021
31 stycznia br. odbędzie się kolejny finał WOŚP.
Hufcowy sztab prosi o zgłoszenie osób, które chciałyby wspomóc działanie sztabu.
W związku z pandemią ograniczona będzie możliwość odwiedzania lokalu sztabu w dniu finału.

RAJD OLSZYNKA GROCHOWSKA
Rajd Olszynka Grochowska zostaje przeniesiony na sobotę 13 marca 2021 r.


