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Słowo Naczelnego
Powinno być lepiej
Na początku lutego odbyło się z dawna oczekiwane spotkanie redakcji „Praskiego Świerszcza”. Wreszcie udało nam się
spotkać online i omówić aktualną sytuację naszej gazetki. A nie wyglądała ona najlepiej. Myślę, że spotkanie odbyło
się w ostatniej chwili przed zapaścią. Bowiem ostanie miesiące były coraz chudsze pod względem ilości nadesłanych
materiałów i nie wróżyły nic dobrego. Widać to było chociażby po liczbie stron naszego „Świerszcza”. W październiku
i listopadzie było po 12 stron. Co prawda w grudniu osiągnęliśmy normę, czyli 16, ale za to w styczniu stron było tylko 10.
Wydawałoby się, że w pandemii mamy więcej czasu na wszystko, w tym na pisanie. Okazuje się, że nie jest tak do końca.
To, że nie spotykamy się w realu sprawia, że jesteśmy bardziej rozleniwieni i mniej zmotywowani do działania.
No cóż, najważniejsze, że jednak się spotkaliśmy. Mnie spotkanie to podniosło na duchu i dało motywację do dalszej
pracy. Duża to zasługa Adama Czetwertyńskiego, który jako jedyny przedstawił plan naprawy naszego pisma. Ważne jest
również, że pozostali uczestnicy spotkania – Staś, Hebel i ja, opowiedzieli się za koniecznością wprowadzenia zmian.
Przed nami sporo pracy naprawczej, ale jestem pełen nadziei, że damy radę. Nie będę wchodził w szczegóły spotkania,
napisze tylko, że będziemy dążyć do tego, aby gazetka była głównie dla drużynowych. Aby felietony, porady, wspomnienia
itd. były dla nich wsparciem. Żeby po przeczytaniu „Świerszcza” byli pozytywnie „zakręceni”, zmotywowani do dalszej
pracy na tej najtrudniejszej w Związku funkcji.
Przy okazji zachęcam wszystkich chętnych do pisania. Podzielcie się swoimi pomysłami, swoją wiedzą i doświadczeniem.
Jeśli chcemy, żeby harcerstwo dalej prężnie działało, dajmy innym kawałek siebie.

hm. Jacek Czajka
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Temat Miesiąca
Dzień Myśli Braterskiej
22 lutego na całym świecie skautki i skauci świętują Dzień
Myśli Braterskiej. Ta data przypomina im o więzi braterstwa
i przyjaźni, która ich łączy niezależnie od koloru skóry,
pochodzenia czy wyznania.

22 lutego - Dzień Myśli
Braterskiej
Dzień ustanowiony dla uczczenia pamięci twórców
skautingu: Roberta Baden-Powella (1857) i jego żony Olave
(1889) świętujemy i my. Naczelny skaut świata podniósł
BRATERSTWO do godności wzorca, kształcącego postawę
współczesnej młodzieży. Idea ta bardzo potrzebna jest
nam - Seniorom, chociaż nasza młodość już minęła
Dlatego życzymy wam, drogie druhny i drodzy druhowie
członkowie Kręgu i nasi przyjaciele: zdrowia, ciągłej
aktywności w podejmowaniu różnych zadań, nawet tych
maleńkich, rozmachu w realizacji i przy tym radosnego
uśmiechu. Może już na wiosnę a może latem znów
zapłonie naszą watra.

Również harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego
swoimi działaniami włączają się co roku w świętowanie
tego wyjątkowego dnia. Dzień Myśli Braterskiej przypada
w rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta i Olave
Baden-Powellów. To dzięki parze Naczelnych Skautów
młodzież i dorośli skupieni wokół ruchów skautowych
od ponad stu lat szerzą ideę braterstwa i wpierają się
w zdobywaniu nowych umiejętności.
W tym dniu harcerki i harcerze w swoich drużynach
i środowiskach spotykają się na kominkach, ogniskach,
rajdach czy biwakach. W tym roku z powodu pandemii
spotkania w realu będą utrudnione i ograniczone, jednak
pozostaje cała gama innych sposobów. Będzie można
wymieniać maile, smsy, listy itp. Wspólnie łączyć się
myślami ze swoimi braćmi i siostrami z innych krajów.

Nie zgaśnie tej przyjaźni żar,
Co połączyła nas,
Nie pozwolimy, by ja starał,
Nieubłagany czas
Czuwaj!
Rada Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy”
Warszawa 22 lutego 2021 r.

hm. Róża Karwecka
przewodnicząca IKP „Romanosy”

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej wszystkim harcerkom
i harcerzom życzę wielu wspaniałych przygód,
wyjątkowych ludzi wokół siebie i ciągłego zapału w
samorozwoju i w rozwijaniu swoich umiejętności.
Zachęcam także do włączenia się w świętowanie tego
wyjątkowego dnia.

HO Marcin Czajka
przyboczny 288 WDH „Włóczykije”
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Heblowanie
Na górze róże na dole... fiołki
Przyszło nam żyć w bardzo dziwnych czasach.
W czasach, gdzie ludzki rozsądek to cecha drugo albo
nawet trzeciorzędna, w czasach, gdzie coraz rzadziej
myśli się o innych a coraz więcej o sobie. A nasze życie
w tych czasach okazuje się, że jest bardzo ciekawe. Jak
w filmie mamy niespodziewane zwroty akcji, mamy
napięcie, mamy nieprzewidywalny scenariusz i niestety
coraz częściej mamy też kiepskich artystów. Nie można
od nich oczekiwać, że będą wybitni w swojej roli,
wszak są naturszczykami a nie wytrawnymi mistrzami
sztuki aktorskiej.
Tyle tytułem wstępu. Nie będę już wspominał o cyrku,
który fundują nam miłościwie panujący z ulicy Wiejskiej.
Mam jednak wrażenie, że podobny cyrk bliższy mojemu
sercu odbywa się przy ulicy Konopnickiej. Pewnie
domyślacie się o czym piszę? Tak, chodzi mi o dwie
kwestie - wygaszenie mandatu Naczelniczki ZHP
i powtórne nieprzyjęcie do składu Rady Naczelnej
instruktora Chorągwi Stołecznej. Żeby nie było, nie
zagłębiałem się za bardzo w obie te kwestie. Wiem tylko
tyle, ile usłyszałem od instruktorów, którzy są w sprawie
bardziej ode mnie obeznani. Wiem tyle, ile przeczytałem
na facebooku i w różnych oświadczeniach. Jestem
niezaangażowany w tej sprawie. Jako ten, który jest
tym „fiołkiem” na dole i nie skupia się na tym, co robią
kolczaste „róże” na górze.
Wiem, że sprawa z naczelniczką zaczęła się już
wcześniej. Chcę pominąć powody, dla których Rada
Naczelna podjęła taką decyzję. Pozostaje fakt, że w całej
tej historii, chociaż nie dotyczy mnie bezpośrednio,
czuję wstyd i zażenowanie. Czy członkowie rady
pomyśleli, że komendanci szczepów i drużynowi
będą musieli świecić oczami przed dyrektorami szkół
i rodzicami za to, co dzieje się we władzach Związku?
Czy pomyśleli, że o wygaśnięciu mandatu naczelniczki
zadecydowała garstka - piętnaście osób?. Wreszcie
czy druhowie uzurpatorzy pomyśleli o spytaniu
o zdanie instruktorów, z którymi ów Związek tworzą
i z którymi ponoć żyją w braterstwie i przyjaźni
oraz działają we wspólnym interesie? Czy ja jestem
w czymś gorszy od druhen i druhów, którzy zasiadają
w Radzie Naczelnej, że tak zlekceważyli mój głos i nie
dają szansy zapoznać się rzetelnie ze sprawą? Czy
przedstawiciel Chorągwi Stołecznej, którego zresztą
znam i uważam go za bardzo dobrego instruktora, jest
w czymś gorszy od tej piętnastki (a właściwie fizycznie
trzynastki, bo dwa głosy były głosami pełnomocników
– gdyby ta dwójka uczestniczyłaby w obradach rady,
może głosowałaby inaczej niż ich druh pełnomocnik)?
A gdyby instruktor z Warszawy był wybrany, mógłby
głosować jak czternaścioro członków rady – przeciw
wygaszeniu Naczelniczce mandatu – i nie byłoby tego
całego zamieszania?
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Pytań jest wiele. Nie mam pojęcia, kto mógłby nam
wszystkim na nie odpowiedzieć. Ale coraz bardziej
bycie instruktorem ZHP napawa mnie wstydem. Coraz
bardziej widzę, że na szczytach liczą się jakieś niezbyt
czyste gierki.
Bardzo zły jest czas, kiedy to wszystko się dzieje.
Jesteśmy jako harcerstwo w głębokim kryzysie
spowodowanym pandemią. Liczba członków topnieje.
Na zbiórkach zdalnych jest po kilkoro harcerzy i zuchów.
Nie funkcjonujemy normalnie a nasza władza, która
powinna nam pomagać i robić wszystko, żeby skutki
pandemii były dla nas jak najmniej odczuwalne, zajmuje
się praniem brudów. Jak trzeba być bezmyślnym, żeby
takie sprawy załatwiać w takim momencie. Jak trzeba
być oderwanym od rzeczywistości, żeby nie pomyśleć
o tych „fiołkach” na dole. Oczywiście członkowie Rady
Naczelnej zapewne powiedzieliby, że przecież oni to
zrobili dla nas wszystkich. Właśnie z myślą o dobru
harcerstwa i w interesie zuchów, harcerzy i instruktorów.
W konsekwencji mamy z tego więcej problemów niż
pożytku. Dlaczego rada nie mogła wcześniej przedstawić
publicznie argumentów za wygaszeniem mandatu
Naczelniczki przed całym ZHP? Dlaczego nie mogę
poznać jawnie argumentów przemawiających za tym,
że wspaniały instruktor mojej chorągwi nie może być
w tej radzie? Dlaczego garstka instruktorów uzurpuje
sobie prawo do podejmowania tak ważnych decyzji
w imieniu całego Związku? Przecież już był zwołany
Zjazd Nadzwyczajny, na którym miały być rozliczone
władze naszej organizacji, nie tylko Naczelniczka ze
swą Główną Kwaterą, ale i rada oraz komisja rewizyjna.
Dlaczego go odwołano? Co kto komu obiecał? Gdzie
jest obiecywana transparentność?
Może tak się dzieje, że owa garstka nie ma racji? Może
dlatego, że wyszłoby, że owa garstka dba o swoje
interesy, a nie o interesy nas wszystkich? Nie mam
pojęcia. Fakt jest taki, że historia o tym nie zapomni
i że ludzie zawsze będą woleli kolorowe „fiołki” od
„róż z kolcami”.
My wszyscy będący „na dole” pracujemy dalej.
Organizujemy czas wolny i zajęcia dla naszych
podopiecznych. Wychowujemy ich w imię ideałów
i wartości, takich jak braterstwo, równość, prawda,
przyjaźń, uczymy ich, że z każdym trzeba rozmawiać i że
wszyscy decydujemy o tym, jakie jest nasze harcerstwo.
Może warto wyjść z ulicy Konopnickiej do ludzi? Może
warto porozmawiać z drużynowymi i zapytać, co oni
o tym myślą?
Mam nadzieje, że ta cała sytuacja się unormuje.
Chciałbym bardzo przestać świecić oczami przed
najstarszymi harcerzami, przed rodzicami i dyrekcją
szkół. Chciałbym umieć wytłumaczyć młodej kadrze,
że chociaż jest częścią tego samego Związku, co
Rada Naczelna, to tak naprawdę nie reprezentuje ona
interesów wszystkich członków. Chciałbym, ale nie
umiem.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Bezrobotna komisja

- Młody, ile bierzesz na klatę?
To pytanie może usłyszeć każdy adept kulturystyki
w zanikających już piwnicznych siłowniach typu Atletor,
Herkules, Atlas itp. Wbrew pozorom jest to pytanie bardzo
głębokie, a wręcz egzystencjalne, gdyż bada ono granicę
człowieczeństwa i każe zastanowić się, ile jest człowiek
w stanie udźwignąć. Zapytany młodzieniec musi
w ułamku sekundy zajrzeć do swej duszy i odpowiedzieć,
na jak dużo go stać i co może z tym zrobić.
- 50 kg – odpowie.
- To mało, musisz poćwiczyć. Dawaj, będę cię asekurował.
Czy naprawdę jest to mało, czy dużo, każdy musi
odpowiedzieć sam. Faktem jest, że większość z nas swoje
granice (wytrzymałości, zdolności, czasu itp.) posiada
i dobrze jest być ich świadomym z dwóch powodów. Po
pierwsze - nie weźmiesz na siebie za dużo, ryzykując,
że zbyt duży ciężar Cię przydusi. Po wtóre - zdajesz
sobie sprawę, nad czym musisz pracować i tę granicę
przesuwać. Wszyscy to wiemy – złoty środek w pełnieniu
ról społecznych, samorozwój. A co, jeśli chcielibyśmy
świadomie nakładać na siebie jeszcze większe
ograniczenia?

Tak, Komisja Stopni Instruktorskich naszego hufca staje się
bezrobotna. Jeszcze czasem trafi się jakieś przeterminowana
próba, jeszcze jakieś pojedyncze zamknięcie. I możemy
iść do domu (a właściwie odejść od komputera) na dobrze
zasłużony odpoczynek. Co się stało? Gdzie się podziała
nasza młoda kadra, która w okresie pandemii chce podjąć
się dodatkowego wysiłku, jakim jest zdobywanie stopnia
przewodnika / przewodniczki?

Dobrym przykładem jest sprawność milczka – ewidentny
przykład ograniczenia. Co ostatecznie daje nam takie
przeżycie? Zwiększymy swoją umiejętność dogadywania
się na migi (bardzo przydatne za granicą) i nauczymy ciut
bardziej nad sobą panować. To też wiemy – wyzwanie.

Nie, nie kurs przewodnikowski jest najtrudniejszy. Tych
barier jest znacznie więcej, bo w okresie pandemii trudno
nam poradzić sobie z wieloma problemami. Ale po pierwsze,
od czego jest rozłożenie próby przewodnikowskiej (bo o niej
tu przede wszystkim piszę) w czasie. Stopień zdobywa się
rok. I od czego jest pomoc opiekuna, komisji stopni, innych
instruktorów? Wszyscy staramy się jakoś dawać sobie radę.
Fakt, to trudniejsze niż w przedpandemicznych czasach. Ale
były już organizowane kursy pierwszej pomocy, ukończyło
je ponad 260 harcerek i harcerzy ze wszystkich organizacji
harcerskich. Będą takie następne. Będzie w sierpniu kurs
przewodnikowski i kurs drużynowych zuchów. Planujemy we
wszystkich środowiskach akcję letnią. Zbiórki w różnej formie
są organizowane, a niedługo czeka nas kolejny rajd Olszynka
Grochowska. Życie się toczy mimo przeszkód i kłopotów.

Granicą jest również bycie konsekwentnym w swoich
działaniach. Jeżeli wszyscy wiedzą, że jesteś harcerzem,
na Facebooku masz zdjęcie profilowe w mundurze, ale
Twoja tablica zaśmiecona jest relacjami świadczącymi
o pewnej niezgodności z reprezentowanymi przez Ciebie
wartościami, to ta granica została przekroczona sposób
negatywny.
Granicą są jeszcze życiowe założenia. Pewna instruktorka
powiedziała mi, że sprzeciwia się jakiejkolwiek współpracy
z osobami, które w jej opinii nie szanują innych, nawet
gdyby robili w hufcu niesamowite rzeczy i osiągali szczyty
harcerskie kariery. Po prostu nie i koniec.
Podsumowując: fajnie jest postawić sobie granicę, gdyż
wiesz, na co Cię stać, wiesz, co możesz poprawić i wiesz,
czego nigdy nie zrobisz. Czy zastanawiałeś się kiedyś,
gdzie są Twoje granice, gdzie chcesz je poszerzyć, a gdzie
będziesz ich bronić?

Stanisław Matysiak

Usłyszałem: - Jak tu zdobywać stopień, jeżeli nie jest w hufcu
organizowany kurs przewodnikowski, a to przecież warunek
zamknięcia próby. – Tak, to prawda. Ale jak organizować kurs
przewodnikowski, jeżeli na niego nikt (no, prawie nikt) się
nie zgłasza? Zorganizowanie kursu dla dwóch osób byłoby
bezsensowne.
Kolejność jest taka: Najpierw trzeba mieć chęć zdobycia
stopnia. Później samodzielnie lub z opiekunem próby należy
napisać program jej zdobywania. A tam znajdzie się szereg
konkretnych zadań, między innymi ukończenie owego kursu,
ale nie tylko, bo na przykład 15-godzinnego kursu pierwszej
pomocy. I dopiero wtedy z gotowym programem można
stanąć przed naszą KSI.

Powtórzę, zdobywanie stopnia instruktorskiego nie jest dziś
proste. Ale czy kiedykolwiek proste było? A więc czego się
nasi młodsi i starsi przyboczni boją? Dlaczego nie biegną do
naszej komisji z gotowymi próbami?
Po głowie chodzi mi odpowiedź, która, gdyby była prawdziwa,
świadczyłaby o klęsce naszego hufca. Świadczyłaby
o dalszym zwijaniu się, rozpadaniu naszej wspólnoty. Bo może
tych kandydatów po prostu w drużynach i szczepach nie ma?
Może odeszli w ciągu minionego roku z harcerstwa i musimy
budować hufiec zaczynając od początku? Komendant hufca
rozmawia właśnie ze wszystkimi szczepowymi i drużynowymi
drużyn samodzielnych. Ciekawe, co nam po tych rozmowach
powie. Są kandydaci do zdobywania stopni instruktorskich
czy ich po prostu nie ma. Bardzo jestem ciekaw.

hm. Adam Czetwertyński
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Dzisiejszy tekst jest tylko dla czytelników najbardziej
wytrwałych i tych bardzo cierpliwych, lubiących dużo
czytać.

Wstrzymany głos
Przewodniczącego
Jakiś czas temu w naszym hufcu odbyły się rozmowy
o harcerstwie. Bardzo sympatyczna i konstruktywna
inicjatywa, która pozwala zasięgnąć informacji o tym,
co się dzieje w Związku. Tematem tej ostatniej były
problemy władz naczelny, zaś w tle konflikty pomiędzy
Główną Kwaterą, Centralną Komisją Rewizyjną i Radą
Naczelną.
Choć nie lubię naszej związkowej polityki, to muszę
przyznać, że całe spotkanie miało bardzo pozytywny
wydźwięk. Na pewno wynika to z tego, że usłyszałem
chronologię faktów i wydarzeń, które to doprowadziły
do obecnej sytuacji. Była także okazja zadania pytań hm.
Krzysztofowi Rudzińskiemu (CKR) i hm. Karolowi Gzylowi
(GK), co również pozwoliło na poznanie ich perspektywy,
a także przybliżyło trochę system współpracy pomiędzy
władzami naczelnymi. Sama inicjatywa spotkania
była bardzo dobrym pomysłem, gdyż była przestrzeń
do merytorycznej i konstruktywnej dyskusji, choć
odniosłem wrażenie, że niektóre pytania były gdzieś
pomijane lub udzielane na nie odpowiedzi nie do
końca dotykały meritum zadanego pytania. Rozmowy
o harcerstwie to również dowód na to, że nasz hufcowy
ZKK to nie tylko coroczne kursy, ale też kształcenie
w innym wymiarze, takim światopoglądowym, gdzie
instruktorzy oraz wędrownicy mogą się nauczyć sztuki
retoryki.
Zdecydowałem się wziąć udział w spotkaniu, ponieważ
chciałem poznać stanowiska stron konfliktu mającego
miejsce na samych szczytach, a także wyrobić własne
zdanie. Dokonać chłodnej kalkulacji faktów, która
pozwoli mi na ocenę całej sytuacji. Ktoś zapyta dlaczego,
skoro gardzę harcerską polityką? Otóż powodów jest
kilka.
Pierwszy z nich to taki, że najłatwiej jest iść za głosem
ludu i przyjmować cudze opinie za własne, czego
bardzo nie lubię. Szerzenie zasłyszanych opinii czy ocen
pewnych zdarzeń świadczy o braku samodzielnego
myślenia i wyciągania wniosków. Jak pisałem
w poprzednim numerze „Praskiego Świerszcza”, bardzo
nie podobał mi się sposób, w jaki została skrytykowana
Rada Naczelna na stronach pewnego fanpejdża
słynącego z relacjonowania zjazdów. Tam diagnoza,
czyli ocena sytuacji, została praktycznie postawiona
natychmiast na podstawie przecieków z różnych
źródeł i też niepełnych informacji. Ktoś może się nie
zgodzić z tym. Ma pełne prawo, lecz należy pamiętać,
na co wskazuje liczna grupa instruktorów, że władze
naczelne nie dzielą się wszystkimi informacjami, które
posiadają w swoich zasobach. Powiem więcej, władze
nawet między sobą mają trudności w przekazywaniu
informacji, co potwierdziło nasze ostatnie spotkanie.
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Z biegiem czasu coraz więcej informacji zaczęło
dochodzić do instruktorów. Jedne natury towarzyskopolitycznej, np. różne plotki o tym, kto podburza
Radę Naczelną i CKR (podobno druhna Jolanta, co
ma rękę), inne bardziej konkretne, jak uzasadnienie
uchwały CKR czy uzasadnienie RN o wygaszeniu
mandatu Naczelniczki ZHP. Jak nie trudno się domyślić,
bliższe mi są te bardziej formalne. Bardziej wprawny
czytelnik zauważy w nich kilka interesujących faktów.
I to, co najciekawsze, nawet tak ujawnione informacje
w dalszym ciągu nie przekonują szerokiego gremium
instruktorów co do zasadności podjętych uchwał
i decyzji, a tym samym zmiany swoich wcześniejszych
ocen. A szkoda, bo ja na przykład się dowiedziałem
z uzasadnienia RN (co było również poruszane na
ostatnim Zjeździe ZHP), że Główna Kwatera podobno
wydatkowała 2,2 mln zł na bieżącą działalność z całej
kwoty 3,7 mln otrzymanej od Chorągwi Stołecznej po
sprzedaży majątku przez chorągiew. Inna ciekawostka
jest taka, że spadła nam liczebność Związku ze 110
000 członków do 88 000 członków. Nie oceniam, lecz
wskazuję, że to te nieliczne z tych merytorycznych
informacji, na które warto zwrócić uwagę.

Brak przekonania wśród instruktorów może wynikać
z tego, że ktoś nie chce dostrzec merytorycznych
konkretów lub tak bardzo pochłonęła go cała atmosfera
zaistniałej sytuacji, że nie przyjmuje do świadomości,
że coś może wyglądać zupełnie inaczej. Nie ukrywam,
mnie też bardzo zbulwersowała decyzja Rady Naczelnej,
ale to chyba z tego powodu, że nasza (jeszcze obecna)
GK budzi powszechną sympatię i świadomość tego, ile
pracy ci ludzie wkładają w to, aby ten Związek działał.
Ponadto sposób procedowania, o którym słyszałem,
i fakt braku znalezienia wspólnego środka wśród
władz również pozostawia pewien niesmak w związku
z wygaszeniem mandatu. Jednakże cały czas daje
szanse się wybronić drugiej stronie, choć nie mówię, że
się zgadzam z decyzją CKR czy RN. Czekam na dalszy
rozwój wydarzeń.

Praski Świerszcz
Drugim powodem, który skłonił mnie do uczestnictwa
w naszych harcerskich rozmowach, to chęć zrozumienia,
z jakimi problemami muszą się mierzyć ludzie zasiadający
we władzach naczelnych. Tu dużą rolę odegrał Krzysztof
i Karol, którzy wskazali nie tyle na złe intencje osób
zasiadających we władzach, lecz na niektóre kompetencje
tych władz, które prezentują czasami sprzeczne kierunki
działań narzucone odgórnie. Dlaczego to wszystko jest takie
ważne? Już tłumaczę. Nie jest problemem opowiedzenie
się za naszym sympatykiem. Nie jest również dużym
wyzwaniem zgromadzenie argumentów jednej i drugiej
strony i wybranie tej, która bardziej nam pasuje. To jest
zawsze możliwe. Zawsze istnieje możliwość właściwego
wskazania argumentów jednej ze stron i to takich, które
będą merytoryczne i rozsądne. Wiem to z własnego
doświadczenia z sal sądowych, gdzie raz się kogoś broni
a innym razem kogoś oskarża. Jest to dość łatwe zadanie, zaś
to najtrudniejsze ma sąd, który musi na wszystko spojrzeć
z jednej lub drugiej strony obiektywnie i zważyć, na którą
stronę bardziej przechyla się szala sprawiedliwości.
Tak samo w konflikcie w naszych władz. To my jesteśmy tym
sądem i nie powinniśmy ulegać emocjom, lecz argumentom
i patrzeć na wszystko w sposób wielopłaszczyznowy.
Najłatwiej jest kierować się sympatiami lub przerzucać
się argumentami, lecz najtrudniej jest zrozumieć. Prosty
przykład. Z jednej strony CKR jest organem powołanym do
kontroli w ZHP. Ma chodzić i pokazywać palcem, co jest
nie tak. Zapewne, gdy nie udzielił absolutorium druhnie
Naczelnik, działał w tym duchu. Takie są jego zadania.
Z drugiej strony ci wszyscy instruktorzy ze szczebla
centralnego się znają, razem biorą udział w rożnych akcjach
i zbiórkach, więc jestem przekonany, że nie było dla nich
łatwym podjąć taką uchwałę, chociażby przez wzgląd na
jakieś relacje natury prywatnej. I tu znów lud ocenił, wydał
wyrok, zanim jeszcze CKR opublikował swoje uzasadnienie,
a w uzasadnieniu dużo powoływania się na dokumenty
i dużo uwypuklonych problemów. Czy była to podstawa, aby
nie udzielić absolutorium. Nie mi oceniać, od tego są ludzie
z CKR. Podobnie sytuacja ma się z wygaszeniem mandatu
Naczelniczki. Rada Naczelna podjęła decyzję, nawet ją
Przewodniczący uzasadnił. Przewodniczący, który wstrzymał
się od głosu. I tu znów pojawiły się komentarze, że jak tak
można, że facet nie potrafi się określić, ale niestety w tym
miejscu będę go bronić, choć z decyzją RN się nie zgadzam,
gdyż uważam, że mogła poczekać spokojnie na najbliższy
Zjazd i tam przedstawić to, co ją najbardziej boli.
Druha Przewodniczącego lud ocenił negatywnie, ale czy
miał inną możliwość zagłosowania? No formalnie miał, lecz
tu dochodzimy do tych bardziej skomplikowanych kwestii,
które warto zrozumieć. Ktoś może kupić moją teorię lub nie,
ale ja to widzę w ten sposób, że w przypadku zagłosowania
przeciw wygaszeniu mandatu zapewne pojawiłyby się głosy,
że Przewodniczący trzyma z GK i jest stronniczy w pełnieniu
swojej funkcji. W przypadku oddania głosu za wygaszeniem
mandatu zapewne pojawiłyby się głosy, w szczególności po
stronie zwolenników obecnej GK, że Druh jest dwulicowy, bo
tu pozuje razem do zdjęć z druhną Naczelnik, a tam głosuje
przeciwko niej. To jest tylko moja teoria, domysły, oczywiście
prawda może być zupełnie inna, ale patrząc na to wszystko
uważam, że ze względu na stopień skomplikowania całej
sprawy nie da się określić zero jedynkowo, która strona jest
ta lepsza, a która jest gorsza. Wszystko wymaga oceny na
konkretnej płaszczyźnie i zrozumienia, w jakiej sytuacji ktoś
się znalazł.
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Jak już tak się rozpisałem, to pozwolę sobie na własną
skromną ocenę, lecz nie tę merytoryczną, bo ta wymaga
czasu, oczekiwania na dalszy rozwój wydarzeń i naprawdę
bardzo chłodnej oceny bazującej jedynie na faktach.
Uważam, co już zaznaczyłem, że każdy w tym sporze
ma odrobinę racji, co świetnie uzmysłowiło mi spotkanie
z Krzysztofem i Karolem jako przedstawicielami władz
stojących na dwóch różnych biegunach. Na pewno każda
z władz chce wykonywać swoją robotę rzetelnie
(przynajmniej chcę w to wierzyć) i należy wsłuchać się
bardzo uważnie w to, co mówią. Niezależnie od tego, bardzo
mi się nie podoba cała otoczka, która pojawia się wokół całej
sprawy. Jakieś rzekome ukryte opcje z Druhną, co miała
rękę a przegrała Zjazd, wierni akolici GK niedopuszczający
do świadomości, że ta też popełnia błędy, czy wydawanie
ocen i osądów bez wnikliwej analizy podstawowych faktów.
Na potępienie zasługuje również styl podejmowania decyzji
przez nasze władze, bo choć w majestacie prawa i zasad
demokracji, fakt jest faktem, że instruktorzy głosujący w CKR
czy w RN musieli mieć świadomość, że ich głosy będą zmierzać
do wygaszenia mandatu Naczelniczki, co świadczy o braku
zdrowego rozsądku i roztropności czerwonych podkładek.
Uważam tak, ponieważ nic by nie stało na przeszkodzie, aby
kadencję Głównej Kwatery „dociągnąć” do najbliższego Zjazdu
i tam na spokojnie zając się zarzutami co do działalności GK,
zwłaszcza, że zbliżamy się powoli do końca kadencji władz.
Jest to szczególnie istotne w czasie epidemii, kiedy to formą
pracy są zbiórki online, drużynowi tracą zapał do pracy,
a członkowie Związku odpływają nam z ewidencji. Chciałbym,
aby to dobrze wybrzmiało, wszystkie trzy władze obecnie
powinny mocno współpracować w duchu jedności, zamiast
wytykać błędy w pracy zarządu, które i tak zawsze będą się
pojawiać niezależnie od tego, jaka ekipa będzie zajmować
gabinety przy Konopnickiej 6.
I jak ta powyższa ocena ma się do naszych rozmów
o harcerstwie organizowanych przez hufcowy ZKK?
Niewątpliwie uczestnictwo w spotkaniu pozwoliło mi spojrzeć
na całą sytuację w zupełnie nowy sposób. Ktoś powie, że to
centryzm albo brak konkretnego stanowiska. Owszem, może
i tak, ale obecnie chyba warto wstrzymać się od głosu niczym
druh Przewodniczący i poczekać na dalszy bieg wydarzeń,
aby móc ocenić w pełni merytoryczność podejmowanych
decyzji przez władze, a także w pełni zweryfikować intencje
instruktorów, którzy obecnie rozdają karty, a nade wszystko
uszanować pracę instruktorską tych po jednej i drugiej
stronie barykady.

pwd. Wojciech Kowalówka HO
szef Zespołu Promocji i Informacji
PS. Bardzo dziękuje druhowi Adamowie oraz Justynie za
zainicjowanie „Rozmów o harcerstwie”.
Informacja dla osób słabo zorientowanych w harcerskich
cyferkach. Na jesieni 2019 r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny ZHP
w celu odwołania Naczelniczki ZHP. Głównym argumentem
za odwołaniem Naczelniczki były liczby przedstawione
w powyższym artykule druha Wojtka. Zjazd dokonał analizy
tych liczb i głosował za pozostawieniem Naczelniczki na
funkcji. Można postawić pytanie – kto ma tu rację – zjazd
organizacji czy wybrana przez ten zjazd (w większości) Rada
Naczelna?
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Moim zdaniem
Harcerstwo i polityka
ZHP jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym
ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji
o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać
struktur ani symboli ZHP do prowadzenia działalności
politycznej. - fragment ze Statutu ZHP
W grudniowym numerze poruszono temat polityczności
harcerstwa przede wszystkim w kontekście tzw.
strajku kobiet i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ
pytania o polityczność harcerstwa powracają jak
bumerang - szczególnie w sytuacji napięć społecznych
i politycznych. Pamiętam, jak emocjonalne dyskusje
toczyliśmy w latach 80-tych i 90-tych zarówno
w oficjalnych strukturach ZHP, jak i w ramach ruchu
harcerstwa niepokornego. Moim zdaniem apogeum
tych emocji zaobserwowaliśmy w trakcie XXIX Zjazdu
ZHP w 1993 r., a konsekwencją braku porozumienia
– umocnienie rozłamu. (ZHR i ZHP-1918 działały od
początku roku 1989). O przyczynach napięć społecznych
i ewentualnych ich skutkach zawsze warto rozmawiać,
może komenda hufca wraz z odpowiednimi komisjami
zainicjuje cykl seminariów o tym, co „TU i TERAZ”,
w ramach kursów drużynowych i stopni instruktorskich,
ponieważ rozterki dh. Hebla, opisane w grudniowym
numerze „Świerszcza”, pokazują, że temat jest ważny.
Zacznijmy od prawd oczywistych. Twórcy harcerstwa
z Andrzejem Małkowskim na czele stworzyli organizację,
która jest wielkim ruchem służby społecznej i pracy dla
Polski – Ojczyzny wszystkich Polaków. Ciągle naczelnym
i aktualnym zadaniem harcerstwa jest wychowanie
ludzi, którzy ukształtowaniem moralnym, kodeksem
i zasadami uczciwej, otwartej postawy wniosą do życia
publicznego Polski ideały braterstwa i sprawiedliwości
oraz troski o dobro wspólne. Harcerstwo wychowuje
obywatela, który późniejszą drogę polityczną wybierze
sam, kierując się jednak wpojonymi w organizacji
zasadami.
Harcerstwo ma być wielką narodową instytucją
wychowawczą - inna sprawa, jak się z tej roli wywiązuje.
Wychowanie obywatelskie, a więc polityczne oblicze
harcerstwa, ma być bardzo starannie oddzielone od
partyjności. Harcerstwo współdziałając z różnymi
grupami politycznymi, które aktualnie sprawują władzę,
ma stać, w myśl założeń, z boku życia partyjnego
nie łącząc się z żadnym stronnictwem politycznym
i nie może być narzędziem w rękach konkretnych
ugrupowań politycznych ani promować konkretnej
ideologii czy programu. Nie może, ponieważ wynika to
wprost z Przyrzeczenia Harcerskiego, które nakazuje
pełnić służbę Polsce, Polsce a nie partii czy ugrupowaniu
politycznemu, które w wyniku demokratycznych
wyborów sprawują aktualnie władzę.
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Harcerstwo, którego naczelnym zadaniem jest
wychowanie do służby Polsce, prowadzi działalność
propaństwową, gdyż pełni ważną funkcję kształtowania
postaw obywatelskich wedle ustalonych ideałów
afirmowanych przez państwo. Ponieważ polityka
jest też rozumiana jako ogół spraw publicznych,
a wychowanie to sprawa i publiczna i państwowa,
w tym sensie działalność wychowawcza Związku ważna dla interesu państwowego - to działalność
polityczna realizująca polityczny interes państwa.
Stąd szczególna rola ZHP w przygotowaniu dojrzałych
obywateli zdolnych do pełnienia różnych ról w państwie,
także bezpośrednio w służbie politycznej. O tym, że
dla wielu polityków harcerstwo było pierwszą szkołą
społecznej działalności, nie trzeba nikogo przekonywać.
Wystarczy spojrzeć na dwóch ostatnich prezydentów
Polski – Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudę –
podkreślających swoje harcerskie korzenie.
Harcerstwo jest więc organizacją polityczną, ale
w sensie propaństwowym a nie propartyjnym. Nie
możemy ignorować tego, co mówią i wypisują
w internecie harcerze i instruktorzy, jawnie okazując
swój sprzeciw wobec demokratycznej formy rządów
czy równouprawnienia, bo to jest łamanie zasady
obowiązującej w naszej organizacji. Czy działalnością
propaństwową jest udział w protestach demolujących
ulice, jawnie głoszących hasła, że „to jest wojna”
i nawołujących do obalenia demokratycznie wybranej
władzy, która ma wyp……..ać?
Wszyscy jesteśmy obywatelami, z czym wiążą
się konkretne prawa i obowiązki. Harcerze zaś
przygotowywani są do tego, żeby pełnić służbę
Polsce - angażować się w rozwój wspólnoty, także tej
samorządowej i państwowej, a swoje wynikające z tego
obowiązki spełniać sumiennie. Do tego zaś wymagana
jest wiedza i ugruntowana postawa, co wpisuje się
w
nasze zadania wychowawcze, jednym z nich
powinno być „wyjaśnianie” polityki. Mamy nawet
sprawności związane z wychowaniem obywatelskim,
choć rzadko się je zdobywa. Powtarzam więc, może
komenda hufca zainicjuje cykl rozmów o tym, co „TU
i TERAZ”, gdyż
świadomość społeczno-polityczna
naszych instruktorów i harcerzy jest bardzo często
żadna – posiadają przekonania - nie wiedzę.

hm. Andrzej Banasik
komendant Hufca Praga-Południe
w latach przełomu
Warszawa, luty 2021
Od redakcji: Druhu Andrzeju, Zespół Kształcenia
i Komenda Hufca zdecydowały, że w tym roku w każdy
drugi wtorek miesiąca rozmawiać będziemy o ważnych
problemach harcerstwa. Spotkanie pierwsze odbyło się
na temat bieżących wydarzeń na szczytach władzy ZHP,
spotkanie drugie – była to rozmowa o programie HoPS.
Czy Druh proponuje jakiś temat spotkania marcowego?
Bo hasło „Tu i teraz” to trochę za mało. Zespół Kształcenia
czeka.

Praski Świerszcz

Okruchy
wspomnień
Kubek z wodą
3 maja 1983 r. w Warszawie doszło do jednych
z największych zamieszek po wprowadzeniu
stanu wojennego. Tego dnia pogoda była piękna,
grzało majowe słońce, było gorąco. Na pl.
Zamkowym w Warszawie zebrał się wielotysięczny
tłum manifestantów, naprzeciwko którego stały
oddziały ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji
Obywatelskiej) w pełnym rynsztunku, wyposażone
w
pałki,
broń
gładkolufową,
wspomagane
przez armatki wodne. W miarę upływu czasu
atmosfera gęstniała aż doszło do rozruchów,
w czasie których manifestanci nie mieli żadnych
szans. Obrzucani granatami z gazem łzawiącym
i polewani wodą z armatek byli spychani w uliczki
Starego Miasta. Część schroniła się w katedrze św.
Jana przy ul. Świętojańskiej, większość przedostała
się na Barbakan, gdzie doszło do regularnej
wielogodzinnej bitwy ulicznej.

Tego dnia dowodziłem w katedrze „białą służbą”
- harcerki roznosiły w wiadrach wodę (butelek
plastikowych jeszcze nie było), którą podawały
w kubkach a harcerze pomagali tym, którzy zasłabli.
Akurat stałem w drzwiach przed katedrą. Z jednej
strony toczyli się ci, którzy nie mieścili się w środku,
z drugiej, w odległości może 4 metrów, szpaler
zomowców w pełnym rynsztunku, jedni i drudzy
spoceni od słońca i emocji, adrenalina buzuje, słońce
grzeje, słuchać agresywne prowokacje i przekleństwa
po obu stronach, bijatyka wisi w powietrzu.
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Nagle jedna z kobiet stojących w tłumie przed
wejściem mdleje, mężczyźni sadzają ją w cieniu na
chodniku opierając o ścianę tuż obok pierwszego
stojącego w szpalerze zomowca. Szybko pojawiła
się może osiemnastoletnia instruktorka w stopniu
przewodniczki, ładna, zgrabna z krótkim blond
warkoczem. Musiała przykucnąć przed kobietą,
sprawnie sobie poradziła i po kilku minutach
wstając odwróciła się i znalazła się może pół metra
od zomowców. Pomyślałem, że ją złapią i zapakują
do suki (taki busik-więźniarka), kilku mężczyzn
pomyślało tak samo, bo ruszyli w jej stronę.
Dowodzący oddziałem coś krzyknął - szereg się
zwarł… I wtedy jeden z zomowców opuścił tarczę,
oparł ją o swoją nogę, schował pałkę za pas, zdjął
hełm i wyciągnął rękę po kubek wody. Mógł mieć nie
więcej niż 20 lat - pewnie trafił do ZOMO w ramach
poboru. Zamarliśmy, zapadła martwa cisza, wszyscy
- i my, i oni - czekaliśmy na to, co się stanie. Druhna
przewodniczka była równie zaskoczona jak i my, ale
zachowała się bardzo rezolutnie. Najpierw przechyliła
lekko głowę, popatrzyła na niego i uśmiechnęła, po
chwili nabrała wody i wyciągnęła rękę z kubkiem
w jego stronę, on wyciągnął swoją. Rozległy się
brawa, klaskali i demonstranci, i zomowcy.

Od tamtej chwili zawsze, kiedy myślę o harcerstwie
i polityce (patrz mój artykuł), mam w oczach „kadr
jak z Wajdy, ludzie sztandar dymu chmury”, w którym
samotna harcerka podaje zomowcowi kubek z wodą
i zomowca, wyciągającego rękę po ten kubek.

hm. Andrzej Banasik
komendant Hufca Praga-Południe
w latach przełomu
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Praski Świerszcz
- Bogdan, napisz coś, „Świerszcz” nam chudnie.
- Nie mam co. O rękawach munduru napisałem trzy
artykuły, o tym, że trzeba zmienić nazwę dzielnicy
na Grochów dwa, napisałem całą serię, albo dwie
o promocji… o wiem. To będzie numer lutowy,
a 22 lutego to dzień, gdy tradycyjnie klepiemy się
po ple… kiedy harcerki zasilają specjalny fundusz,
rozmawiają o milenijnych celach rozwoju i myślą
o swoich siostrach w innych krajach. A ja wśród
swoich stałych tematów mam jeden kraj. Może nie
widziałem na oczy żadnego skauta ani ich zbiórek,
ale moja „kariera” socjologa też tak wyglądała.
A więc...

Skauting w Japonii
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Jednak w Japonii nie powstała silna organizacja,
niezależnie od siebie luźno działały drużyny
skautowe,
między
innymi
zarejestrowana
w Wielkiej Brytanii drużyna międzynarodowa
w Jokohamie. W 1919 r. (8 rok ery Taisho)
misjonarka Murien Greenstreet zaprezentowała
ruch skautek i przewodniczek. W 1920 r. (Taisho
9) powstała Joshi-Hodo-dan – organizacja
skautek, a dopiero w 1921 r. (Taisho 10) zawiązano
organizację Nippon Kenjidan, którą w następnym
roku przekształcono w Boy Scouts of Japan i która
była członkiem-założycielem WOSM. BSJ wykazało
się służbą podczas wielkiego trzęsienia ziemi
w Kanto. Joshi-Hodo-dan znane też jako Girl
Scouts of Japan było członkiem-założycielem
WAGGGS w 1928 r. (3 rok ery Shōwa).

Część I, czyli nieco
o historii i dniu dzisiejszym
Informacje o skautingu dotarły do cesarstwa
w 1908 r. (41 rok ery Meiji1) dzięki ambasadorowi
w Królestwie Belgii Akizuki Satsuo2, który
widział brytyjskich skautów w działaniu. Więcej
informacji dostarczył Hōjō Tokiyuki3, dyrektor
liceum w Hiroszimie, który w tym samym roku
uczestniczył w międzynarodowej konferencji
w Londynie, skąd przyniósł mundur skautowy
i dokumenty na temat ruchu. Już w 1910 roku
przetłumaczono na japoński „Skauting dla
chłopców”. Skauting był postrzegani przez władze
jako dobra metoda na wychowanie moralne
młodzieży. Za współtwórcę japońskiego skautingu
uważa się też generała Nogi Maretsuke, który
w 1911 r. (44 rok ery Meiji) jako członek delegacji na
koronacji króla Jerzego V poznał generała Roberta
Baden-Powella. Zostali sobie przedstawieni.
Pierwszy był obrońcą południowoafrykańskiego
Mafekingu, drugi walczył o zdobycie Port Artur
podczas wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905.
Generał w tamtym czasie, czekając na odejście
cesarza Meiji, który nie pozwolił mu popełnić
seppuku jako zadośćuczynienia za śmierć 56 tys.
żołnierzy, kierował prestiżową szkołą Gakushūin,
w której odpowiadał za wychowanie chłopców,
m.in przyszłego cesarza Hirohito (Shōwa)4. Styl
wychowania Nogiego zakładał zbliżenie się do
uczniów, serdeczność w relacjach z nimi oraz
wychowanie moralne przez własny przykład.
Generał nie korzystał z przywilejów swojego
wysokiego stanowiska, mieszkał i jadł z uczniami.
Gen. Nogi zaprosił do Japonii gen. Baden-Powella,
który był goszczony w kraju kwitnącej wiśni w roku
1912.
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Kiedy Japonia stała się bardziej nacjonalistyczna
i zmilitaryzowana, wojskowym politykom niezbyt
podobał się ruch skautowy jako pacyfistyczny
i internacjonalistyczny. Przykładem może być
konflikt o trzy palce, gdy krytykowano skautowy
salut jako niezgodny z japońskim duchem
i tradycją. Podczas II wojny światowej wszystkie
organizacje młodzieżowe zostały zdelegalizowane
na rzecz upolitycznionej Japońskiej Organizacji
Młodzieży.
Z okresu wojny na Pacyfiku istnieje natomiast
opowieść, o tym, jak japoński żołnierz oszczędził
amerykańskiego i opatrzył go, gdy ten ułożył
palce w skautowym pozdrowieniu. Wydarzenie
to zostało przedstawione na pomniku skautów
w Jokohamie.

Praski Świerszcz
Od razu po wojnie za zgodą władz okupacyjnych zaczęły
się prace na odbudową skautingu, które doprowadziły do
zjazdu w kwietniu 1949 r. (Shōwa 24), przywracającego
Boy Scouts of Japan. Dowódca sił okupacyjnych generał
Douglas MacArtur był honorowym przewodniczącym
zjazdu. W następnym roku organizacja wróciła do
WOSM. W latach 50. powstały piony wilczków, starszych
skautów i wędrowników (będących odpowiednikiem
naszych akademików), rozpoczęła się też tradycja
organizowania co 3-4 lata ogólnojapońskich zlotów
Nippon Jamboree. W 1964 r. (Shōwa 39) skauci pełnili
służbę porządkową i nieśli flagi podczas Igrzysk
Olimpijskich i Paraoimpijskich w Tokio.
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Po trzęsieniu ziemi i tsunami w Honsiu 11
marca 2011 r. skauci i skautki zaangażowali
się w usuwanie skutków katastrofy, pomoc
humanitarną i kwestę na rzecz poszkodowanych.
W 2015 r. (Heisei 27) Japonia była organizatorem 23
Światowego Jamboree i 28 konferencji skautowej;
przy tej okazji zaprezentowano aktualny wzór
umundurowania SAJ.
SAJ ma obecnie około 95 tys. członków, członkiń
organizacji żeńskiej jest około 30 tys. Najwięcej
członków było w 1983 r. – 330 tysięcy. Scouts
Association of Japan jest członkiem WOSM
i Światowego Bractwa Skautów Buddystów, nie jest
członkiem WAGGGS, w którym kraj kwitnącej wiśni
reprezentuje Girl Scouts of Japan. 15 września jest
obchodzony jako dzień skauta, 22 maja (rocznica
odrodzenia GSJ) - dzień skautki i są one okazją do
służby dla lokalnej społeczności. SAJ wydaje własny
miesięcznik „Scouting”, GSJ wydaje dwa razy w roku
swój biuletyn.

Przypisy
Rok w kalendarzu japońskim określa się rokiem
panowania danego cesarza, czyli ery nazwanej od
późniejszego pośmiertnego imienia władcy. Era
Meiji (czyt. Mejdzi) znaczy Era Światłych Rządów
rozpoczęła się krótko przed upadkiem siogunatu
Tokugawów i przejęciem faktycznej władzy przez
cesarza. Obecny rok 2021 jest 3 rokiem ery Reiwa.
1

W 1971 r. (Shōwa 46) roku BSJ było gospodarzem 13
Światowego Jamboree, zmieniło też nazwę na Boy
Scouts of Nippon, ponieważ uznano, że choć Japan
jest globalnie rozpoznawalne, to nie jest to poprawna
nazwa tego kraju5. W tym czasie GSJ było organizatorem
konferencji młodzieży oraz zaangażowało się
w promocję kraju podczas targów Expo 1970
w Osace. Na konferencji przemawiała księżna (obecnie
cesarzowa matka) Michiko, która, jak i jej córki, bierze
udział w różnych uroczystościach i jubileuszach
organizacji żeńskiej. W latach 70 odbył się pierwszy
zlot japońskiego odpowiednika drużyn Nieprzetartego
Szlaku.
W latach 80. utworzono pion najmłodszych członków
organizacji męskiej – bobrów, w połowie dekady
powstała pierwsza drużyna GSJ poza granicami kraju
– w Malezji, a pod koniec dekady skauci i skautki
pełnili służbę i uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych cesarza Hirohito, kończąc tym erę
Shōwa. W 1995 r. (7 rok ery Heisei) dopuszczono
dziewczyny do członkostwa w Boy Scouts of Nippon.
W 2001 (Heisei 13) w GSJ utworzono pion najmłodszych
dziewczynek – nowicjuszek. W związku z tym uznano,
że nazwa organizacji Boy Scouts jest niewłaściwa,
stwierdzono też, że ważniejsza jest jednak globalna
rozpoznawalność i w 2011 r. (Heisei 23) ponownie
zmieniono nazwę, na obecną Scouts Association
of Japan.

Nazwiska japońskie są podawane zgodnie z tym, jak
się je zapisuje w Japonii, czyli nazwisko i imię.
2

Samozgłoski z kreską w transkrypcji Hetburna czyta
się podwójnie. W tym przypadku wymowa nazwiska
brzmi Hoodzioo.
3

czyt. Sziooła. Cesarz panujący w latach 1926-1989.
Imię to jest nazwą okresu jego panowania
i
jego
imieniem
pośmiertnym.
Oznacza
Era
Oświeconego
Pokoju,
co
z
jednej
strony
jest
paradoksalne,
gdyż
w
latach
1933-45
cesarstwo
kierując
się
ideologią
nacjonalistyczną
prowadziła
krwawe
wojny
z Chinami ZSRR i USA, z drugiej strony następne
dekady to czas ogromnego rozwoju i „stare dobre
czasy” dla współczesnych Japończyków.
4

Nippon to po japońsku kraj wschodzącego słońca.
Japonia, Japan pochodzi od nazwy kraju w języku
Chińczyków Wu Cipan-guo, oznaczające Królestwo
Wschodzącego Słońca. Marco Polo zapisał je jako
Zipang, które później wyewoluowało w angielskie
Japan.
5

pwd. Bogdan Ciechomski
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Praski Świerszcz

ObCzaj to
Witam po dłuższej przerwie. Dzisiaj kilka propozycji
pomysłów na własnoręczne wykonanie prostych gier
i wykorzystanie ich podczas zbiórek – oczywiście
z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.
Wierzę, że w czasie najbliższych wakacji będzie można
pobawić się nimi na koloniach zuchowych a może i na
obozach. Malowanie kamyków może być dla harcerzy
świetną zabawą. Najładniejsze mogą przekazać
zaprzyjaźnionej gromadzie lub do szkolnej świetlicy.
Zapraszam.
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DOMINO

Chyba każdy z nas zna, ale „kamyczkowe domino” może
być nowością! W kolorach można śmiało przebierać
i przygotować wersję prostszą dla młodszego
rodzeństwa do nauki kolorów. Najpierw wybieramy
28 podobnych kamieni, potem rysujemy na nich
kropeczki / oczka. Tak przygotowane kamienie
wkładamy do piekarnika na około 30 minut i wypalamy
w temperaturze 180 stopni. Potem wystarczy ostudzić
kamienie i rozpocząć zabawę. Aby kamienie domina
nie pogubiły się, warto przygotować opakowanie.
Najlepiej zakręcane lub zamykane, które ozdabiamy
wedle uznania.

KAMYCZKI NA WESOŁO
Gdy szukałam nowych pomysłów na animacje, podczas
których moglibyśmy wykorzystać głównie to, co
mamy „pod ręką”, zainteresowałam się kamyczkami.
Tak, zwykłymi kamieniami - małymi i dużymi, obok
których przechodzimy raczej obojętnie, chyba że na
wodzie zaczniemy rzucać „kaczki”. Wtedy, tych płaskich,
potrzebujemy dużo. Wystarczy zebrać kilka kamieni,
by móc stworzyć proste gry do zabawy w domu i na
zbiórce.
Najwygodniejsze do malowania są kamyczki płaskie,
choć ozdabiać można naprawdę wszystkie – także
wypukłe, małe, duże, szerokie, wąskie. Z każdego
znalezionego kamyczka można wyczarować prawdziwe
dzieło sztuki. Czym malować kamienie? Farbami
plakatowymi, akrylowymi, farbami do malowania na
szkle, pastelami, kredkami świecowymi, flamastrami
i lakierami do paznokci!

KÓŁKO I KRZYŻYK
W „kółko i krzyżyk” gramy w domu, na wakacjach,
w pociągu, w samochodzie, kiedy nam się nudzi, albo
kiedy chcemy zagrać w „coś” szybkiego. Do zabawy
można użyć długopisu i kartki albo pomalowanych
kamieni. I wcale nie muszą to być typowe kółka
i krzyżyki. Może to być: „biedronka i żuk”, „kokardka
i guzik”, „kwadrat i trójkąt” i co tylko przyjdzie wam do
głowy! Do tego mały woreczek, np. jutowy, na którym
wystarczy narysować cztery kreski. Woreczek się przyda,
bo robi za planszę a po skończonej grze będzie można
w nim przechowywać nasze kamyczki.
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LITERY I CYFRY
Kamyki można też wykorzystać do nauki. Wystarczy
namalować na nich litery, cyfry, znaki i zabawa
połączona z nauką gotowa. Jest wiele gier, w trakcie
których układamy słowa z wylosowanych literek.

BAJKOWA HISTORIA
Opowiadanie historii jest częścią procesu uczenia się.
Zuchy mogą wyrażać emocje opowiadając wymyślone
przez siebie historyjki. Uczą się nowego słownictwa,
a także uczą się słuchać. Kamienie fabularne to ciekawe
narzędzie zwiększające ich kreatywność. Kamienne
opowieści mogą być wykorzystywane na zbiórkach
czy jako element obrzędowości gromady. Nasze zuchy
zadają pytania, współtworzą historię gromady lub
danego cyklu sprawnościowego. Wymyślają różne
opowieści z tymi samymi postaciami - jednocześnie
rozwijając zdolność myślenia abstrakcyjnego.
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy

phm. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ „Dreptusie”

Praski Świerszcz
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Przeczytałem dla was „Z perspektywy”
Nie wiem, kto z was przeczytał któryś z numerów
kwartalnika „Z perspektywy”. A przecież to pismo
kierowane do drużynowych ZHP. Jak to z pismami
redagowanymi przez młodych instruktorów bywa,
kilka lat temu zaczęło się ukazywać, później przestało,
następnie zostało wznowione. Ostatni numer dostępny
w Centralnym Banku Pomysłów ZHP nosi datę
„czerwiec 2020”. Kolejne dwa numery znaleźć można na
https://issuu.com/zhp_pl Są one nie wiedzieć dlaczego
zupełnie niereklamowane, ciekaw jestem, kto poza
redakcją o nich wie.
Przeczytałem dla was materiały sprzed kilku miesięcy.
Okazuje się, że są one dość uniwersalne, niekoniecznie
pisane do wykorzystania natychmiast. Dlatego z czystym
sumieniem polecam ten numer. Jest tam dużo zdjęć
(bardzo ładnych), ale na ponad czterdziestu stronach
gazety jest sporo ciekawych materiałów.
Ja polecam dwa teksty. Pierwszy to wypowiedź jednej
z drużynowych zaproszonych przed rokiem na
uroczystość organizowaną przez GK ZHP z okazji Dnia
Myśli Braterskiej. Pwd. Weronika Marasik opowiedziała
o swojej drodze harcerskiej i drodze instruktorskiej.
Wszyscy możemy porównać jej refleksje z tymi, które
mamy, gdy sami zostajemy kadrą ZHP. A refleksje
Weroniki (studentki medycyny) są bardzo interesujące.
Pod koniec swego wystąpienia Weronika powiedziała do
zgromadzonych drużynowych:

Nigdy nie możecie zapomnieć o tym, że przygody,
które przeżyliście, wzloty i upadki, jakie towarzyszyły
i nadal towarzyszą w waszym codziennym życiu, tworzą
was samych – odpowiedzialnych i wartościowych
drużynowych, którzy stoją na straży przygód naszych
zuchów, harcerzy, wędrowników. Tylko dzięki nim
staliśmy się tacy, jacy jesteśmy.
Warto zapoznać się z całym tekstem.
A drugi ważny materiał to artykuł hm. Marii Kotkiewicz o planowaniu pracy drużyny. Nie, nie ma tam żadnych odkrywczych
myśli, żadnych oryginalnych sformułowań. Po prostu jest to tekst, który przypomina wszystko to, czego uczyliśmy się na
kursach drużynowych. Nasza pamięć jest zawodna, czasami o ważnych sprawach związanych z zaplanowaniem pracy po
prostu zapominamy. A tu jak w pigułce podstawowe informacje. Powtarzam – nic nowego pod słońcem, ale przeczytajcie
ten artykuł koniecznie.
A co jeszcze? Wybaczcie, sięgnijcie do „Z perspektywy”. Do tego i następnych numerów. Sięgnijcie do dobrego pisma dla
drużynowych.

hm. Adam Czetwertyński
Z-perspektywy_czerwiec-2020.pdf (zhp.pl)
https://issuu.com/zhp_pl
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Praski Świerszcz
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Zdrowie stare i nowe
Laokoon chciał ostrzec Trojan.
Bogowie nie pozwolili.
Sprzyjali Grekom.
Braci Hektora zgubili.
Zginął ojciec z synami
Od jadu wściekłych węży.
Dziś niewidoczne muskuły
Koronawirus pręży

Jerzy Burski
Artysta grafik/typograf z „powikłaniami”
wodnymi i literackimi.
Autor wielu projektów plakatów, znaków
graficznych, okładek książek, prac wystawienniczych i przestrzennych. Juror konkursów
książkowych. Od 1990 r. prowadzi własne
Studio Graficzne AGAT. Wydawca książek.
W roku 2018 wydał tomik poetycki „Wiersze
kolorowe: pur pur owe, szare i czarne” z
własnymi ilustracjami. Autor wielu felietonów
poświęconych sztuce i projektowaniu graficznemu. Brał udział w kilku różnych
wystawach w kraju i zagranicą. W roku 2020
wydał dwutomową monografię „Urodziłem
się, patrzę..... chłopak” i drugi ilustrowany
tomik poezji „Wiersze kolorowe: zielone, szare
i jeszcze inne”.
Alter ego – wodniak - pływak, nurek, żeglarz,
instruktor pływania i ratownictwa. Przez
kilka sezonów podczas Harcerskich Akcji
Letnich strzegł jako ratownik bezpieczeństwa
kąpiących się harcerzy.

Wtedy groźba z drewnianego konia!
Dziś groźba małego wirusa.
Bogowie nam pomagają?
Niewiara w wiarę - diabelska pokusa.
Drażni cię obecność wśród żywych?
Wmieszaj się w tłum z Włochami.
Złapiesz na pewno ten bioklejnot - Cenną koronę - z rubinami.
Maseczka, kombinezon, kaszel.
Respirator, odkażacz, duszności,
Łóżka szpitalne w namiotach.
Tragedia rzeczywistości.

W kwietniu 2020 JB

Wiersz na okoliczność

Napisał Jurek
Tę porcję bzdurek,
Wśród chmurek,
Kiełbasa i sznurek.

4.XII.2020

Między zimą a
latem, znajdź.
Znajdź swój pierwszy dzień wiosny,
Swój Fotel do dumania,
Drugi dla przyjaciela.
Wspólną prawdę macie?
Na pewno bez zakłamania?
Pogodę dla ciała i aurę dla ducha.
Na Boga waszego konieczne fraktale,
Miejsce dla ciebie - marzyciela.
– Przyjacielu! W sztukę się wysłuchaj.
Sama sztuka jest całkiem głucha.
Dziobią mądre kruki umysły wasze,
A szarość waszą dziobią gawrony...
Tempery, oleje, mistrzów gwasze.
Sztuki różnej pełne salony.

Malarz podpuścił poetę,
Ten wziął kolor do serca,
Zadzwonił słowem o słowo.
I łąka kolorów z kobierca.

– Piszesz coś teraz?
– Coś tam sam próbuję.
Brałem też ołówek, młotek i dłuto...
Magiem nie jestem, nic nie wyczaruję.
Oj, suchą igłą serce przekłuto...

Maluj do mnie, nie dzwoń!!!
Chcę widzieć, co do mnie mówisz.
Chcę widzieć też, czym to pachnie...
Nie psuj mi barwnego zapachu
ułudy...

JB. 13 stycznia ‘19
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Żurek,
Ogórek,
Kminek,
8 kurek.
Na deserek
Kawa Turek
Z łyżką konfiturek.

Sylaby, słowa, litery, rymy,
Pędzle, farby, paleta, kolory,
Przenośnie poetyckie, alegorie,
Płótna, krosna, ramy, fantasmagorie...

Dźwięki w barwne akordy,
Dzwoneczek złotem zadzwonił.
Purpury erotyk z czernią,
Artysta z łona wyłonił,

Autoportret

Zestaw

Pierwszy dzień wiosny odnaleziony,
Choć kwartał pierwszy niedomknięty.
Mój i twój fotel wysiedziany,
Herbata pachnie, jak bukiet mięty,
Ma kolor szlachetny, miedziany...

Wiosna ze sztuką,
jak Jerzy z Jurkiem w duecie...
(bzdury plecie). J
Sobota 24 marca 2018

Praski Świerszcz
Cud nad Wisłą
Kurz i huk, pędzą konie,
Żądne krwi chamskiej polskie szable,
Wodzowie nad mapami w skłonie,
Bóg z nami! Wskazuje wojenne
ansamble...
Kanonierzy ładują, armaty grają,
Strzelcy maszerują, biegną, strzelają.
Proporce nasze dumnie powiewają,
Te czerwone szmaty z cyrylicą padają.
Konie polskie, szalone,
Ułani wrośnięci w nie jak centaury,
Lance z wstążką pochylone,
Przebijają na wylot ruski brud.
Jeszcze Polska nie zginęła!
Serca nasze w tyralierę!
Z Piłsudskim, Sikorskim,
Rozwadowskim, z Hallerem.
Po stu latach od dnia chwały,
Zaduma rodzi dumę,
Przy tamtych bohaterach jestem
mały.
Rozpalają czerwoni wojny łunę!
Strzeżmy naszej Polski!
JB. 14.VIII.2020

Cie choroba!!!
Łóżek wolnych ubywa,
Absencja czasowa lub stała,
Zachorowań rośnie krzywa,
Liczba wyzdrowień za mała.
Europa w ogniu walki,
W Amerykach czarna żałoba,
Co w Afryce nie wiemy,
Antarktyka jeszcze zdrowa?
Personel biało uszczelniony,
Karetki gnają na sygnale,
Rośnie produkcja urn i trumien,
Firma Styks prosperuje.
Myj ręce przed i po,
Chroń swój wdech i wydech,
Nie podchodź za blisko bo...
Szczególnie, gdy włosy siwe.
J. 15.X.2020
Dziś ponad 6000 zachorowało!!!
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Plagiat kreatywny
Intelekt mój trochę jakby plagiatowy.
Zapamiętuję wartościowy cytat,
Dosyca mnie mistrzów intelekt.
Tusza niemodna. Ja chcę tęgiej głowy.
Zachwyty nad pięknym malarstwem,
Zagubienie w oparze wiedzy mędrca,
Podziw nad wynalazkiem technicznym,
Nakręca do działania, bardzo zachęca.
Próbuję osiągnąć udolność,
Własne myśli określić wektorem,
Ołówek w ręku sprawnie używać,
Zapełnić dziełami sztuki komorę.
Czy sztuka czysta, lepsza od nieczystej?
Czy poezja czyściejsza od prozy?
Wybór tworzenia genialnej prostoty,
Smakowite kąski ojczystej mowy.
Mam czytać kogoś, czy pisać siebie?
Oglądać rysunek, czy coś rysować?
A może stworzę coś tylko dla ciebie?
Ważne, by czasu nie zmarnować...

Perły
Perły, okrągłe, kuliste, jak perły.
Opalem załzawione, mgliste,
Pełne ich insygnia, korony i berły,
Na piersiach pełnych pani, seksiste.
Perły w Twoich słowach,
Perły w Twym uśmiechu
Perlista Twa mowa,
O perlisty grzechu!
Perły mają damy, choćby Greta
Garbo,
Sznury, brosze, bransolety,
Perły w złocie wypełniają kasety.
Ile było pereł w zatoce Pearl Harbour?
Powiem Ci: – Perełko,
Błyśniesz siekaczami
Wysłane nimi piekło?
Samotność z łez perłami.
J. XII 2011

JB 2020

Powrót

Pisanie w nadgodzinach
Jakimi drogami chodzi wena?
Może Ty wiesz?
Raz jest, raz jej nie ma.
Jak powstaje taki wiersz?
Muza się krzywi na mój widok.
Wieszcz przewraca się w grobie.
Jakieś takie ni owo, ni to...
Bezproduktywne siano w głowie...
Słychać skądś niespokojny dzwon,
Te drgania interferentne.
Lewe, czy prawe ucho dzwoni?
Są strofy szare i smętne.
Siwizna już przerzedzona,
Dłonie drgają bez sensu.
Widzenie nieostre, dalekie.
Pejzaż zimny, obojętny...
Wkładam go do kredensu.
J.III.2020

Fraszka
Na zdradę pisarza
Miast prozę szanować...
Zacząłem rymować!
JB IV.2020

Otwarła mi się droga jasna, szeroka,
Migały bezpiecznie wesołe pobocza.
Uciekał mi mój świat, moja epoka,
Cisza anielska i szybka karoca…
Ach jak już blisko do jasnego celu,
Było jednak kilku, co mi przeszkadzali.
Biegali wokół mnie nerwowo, coś
pokrzykiwali
Swoje usta do moich często
przykładali.
Jeden, taki siłacz, dręczył moje serce,
Stało spokojnie, ma prawo odpocząć.
Ten naciskał mi mój mostek i żebra,
Boli!!! chciałem krzyczeć. Makabra!
Dziewczyna w czapce podniosła mi
powieki,
Nie wiem dlaczego narobili wrzasku.
Raziło mnie słońce, ja brnąłem przez
wieki,
Hamulec życia zgrzytnął. Wracałem
po omacku.
Skończyła się cisza, pociemniała
jasność,
Powietrze
wtargnęło
do
płuc
pojemnika.
Drgnęła mi ręka, otworzyłem oczy,
Nade
mną
zmęczona
twarz
ratownika…
JB 2015
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Co nasz czeka w najbliższym czasie?
62 Rajd Olszynka Grochowska
Program rajdu:
• Piątek 12.03.2021, godz. 19.00 - transmisja apelu rozpoczynającego rajd spod pomnika na Olszynce Grochowskiej
(https://www.facebook.com/RajdOlszynkaGrochowska) - zapraszamy do lajkowania strony
• Sobota 13.03.2021, godz. 10.00 - 14.00 - trasy: zuchowa, harcerska i turystyczna
• Sobota 13.03.2021, godz. 22.00 - trasa wędrownicza - podchorążówka

Skład Sztabu Rajdu:
• phm. Julita Przesmycka (32) - komendantka rajdu
• pwd. Janina Lekki (297) - szefowa trasy zuchowej
• pwd. Michał Święcicki (420) - szef trasy harcerskiej
• phm. Agata Plewa (32) - szefowa trasy wędrowniczej, instruktorka ds. promocji
• hm. Jacek Czajka (288) - szef trasy turystycznej
• pwd. Jakub Drewniak (295) - kwatermistrz rajdu
• pwd. Michał Janiec (211) - instruktor ds. oprawy graficznej
Wszystkie wykorzystywać będą aplikacjię ActionBound, dzięki której zminimalizujemy możliwość spotykania się
patroli na trasach, a co za tym idzie, utrzymamy zasady bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń panujących w
kraju ze względu na pandemię Covid-19.
Punktowych i typowej rywalizacji między patrolami nie będzie, ale wydarzenia na trasach pokazywać będziemy
na profilu rajdu na FB, a patrolowi przed rajdem otrzymają pakiety z materiałami, dzięki którym rajd ten nie
będzie tylko grą z telefonem w ręku.
Dla najlepszych patroli, jak co roku, przewidziane są nagrody.

Informacje organizacyjne:
• koszt - 8 zł (plakietka, nagrody, materiały programowe)
• zgłoszenia - do 28.02.2021 przez formularz zgłoszeniowy
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzdy6yn1gwx1LsY3QDCCPO_9UME9VOVpNNUNCMTRKR0pYVEkxMElIVk5CUy4u
• wpłaty do 28.02.2021 na konto zespołu programowego (za cały patrol), lub na konta środowisk (02.03.2021
zostaną zlecone przelewy z kont środowisk za zgłoszone osoby)
• patrole - max 10 osób (w tym opiekun i kadra)
• wyposażenie każdego patrolu (oświadczenia covidowe, środki ochrony osobistej - maseczki, żele antybakteryjne,
powerbank, telefon z internetem, termos z ciepłą herbatą, wyposażona apteczka)

Redakcja
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
- Kozak Adam Wieczorek
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