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Słowo Naczelnego
Plusy i minusy
Sporo dzieje się ostatnimi czasy w naszej harcerskiej rodzinie. Oj sporo. Są plusy, ale są również i minusy. Do plusów można
zliczyć to, że mamy nowego Naczelnika (patrz str. 16) i Główną Kwaterę, minusem zaś w mojej ocenie jest odwołanie
poprzedniej Naczelniczki, co nie pozwoliło jej na dokończenie pełnej kadencji. Być może naprawiłaby wytykane jej
niedociągnięcia.
Kolejny plus to Dzień Myśli Braterskiej i to, że udało się naszej kadrze hufca spotkać przy ogniu, tak dawno już wspólnie
nierozpalanym. Również kapituła Instruktora Roku nie zawiodła i przyznała kolejnej osobie ten zaszczytny tytuł (patrz
str. 16). Dla mnie plus miał podwójny wydźwięk, ponieważ tytułu dostąpiła moja córka, z czego jestem bardzo dumny.
Minusem była mała frekwencja, no ale to przy panującej pandemii jest zrozumiałe.
Do dużych plusów naszej harcerskiej działalności zaliczamy oczywiście 62 Rajd Olszynka Grochowska. Bardzo się
cieszę, że w tych trudnych czasach udało się rajd zorganizować i przeprowadzić - zachowaliśmy ciągłość. Wielki ukłon
w stronę organizatorów, a szczególnie komendantki rajdu. Plusem jest również rekord zgłoszeń na trasie turystycznej.
Świadczy to o tym, że wśród mieszkańców Pragi-Południe istnieje coraz większe zainteresowanie naszą imprezą i historią
miejsca zamieszkania.
Na plus wypadła również tegoroczna plakietka. Moim zdaniem jedna z lepszych plakietek rajdowych, jeśli nie najlepsza.
Gratulacje dla projektanta.
Czy były minusy? Były. Niewielkie problemy techniczne - aplikacja nie wytrzymała obciążenia tylu patroli (60 patroli w tej
samej chwili próbowało wgrać swoje trasy).
Wydaje mi się, że podchorążówka była za długa i zbyt męcząca (widziałem to po minach niektórych uczestników). No
i szkoda, że po raz kolejny odbiega i to w coraz większym stopniu od tematyki powstania listopadowego.
Ale plusów jest znacznie więcej niż minusów!

hm. Jacek Czajka
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Temat miesiąca
62 Rajd Olszynka
Grochowska za nami
Tegoroczna „Olszynka” odbyła się w bardzo niesprzyjających,
pandemicznych warunkach, ale najważniejsze, że się odbyła. Sztab
stanął na wysokości zadania i zorganizował dobra zabawę.
Rajd przebiegał pod hasłem „Wyjdź poza schematy”. Tym razem
uczestnicy zmierzyli się z olszynkową historią przy wykorzystaniu
nowych technologii, a więc wyszli poza dotychczasowe schematy.
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Trasa harcerska została podzielona na mniejsze trasy odpowiadające
częściom dzielnicy Praga-Południe. Mój patrol „Włóczykije Alfa”
został skierowany na trasę „Gocław”. Pierwszym zadaniem było
podzielenie kart specjalistów między harcerzy w patrolu – ich
zdolności przydawały się na niektórych punktach podczas
rozwiązywania zagadek. No właśnie, zagadki stanowiły większość
punktów, co bardzo przypadło do gustu mojemu patrolowi. Były one
zróżnicowane zarówno pod względem trudności, jak i złożoności.
Na każdym punkcie trzeba było korzystać z aplikacji „Actionbound”,
dzięki której po dotarciu do celu patrol otrzymywał punkty oraz
wprowadzenie fabularne zarówno w formie nagrania, jak i zwykłego
tekstu. Na trasie mijaliśmy aktualną oraz dawną siedzibę hufca
– dzięki czemu część harcerzy po raz pierwszy zobaczyła, gdzie
nasz hufiec się mieści. Trasa była ciekawa i pomimo kilku uwag od
harcerzy: „Druhu! A my tutaj już byliśmy”, nie była ona powtarzalna.
Na tej trasie mój patrol zajął 1 miejsce.

12 marca w godzinach wieczornych pod pomnikiem poległych
w bitwie pod Grochowem, odbył się apel, który miałem zaszczyt
i przyjemność poprowadzić. W trakcie uroczystości hm. Jacek Czajka
odczytał rozkaz komendanta hufca hm. Piotra Piskorskiego, w którym
przypomniano historię bitwy. Zgodnie z wieloletnią tradycją zostały
złożone wieńce pod pomnikiem i zapalono znicze. W tegorocznych
uroczystościach wzięła udział komendantka Chorągwi Stołecznej
ZHP hm. Paulina Gajownik oraz była komendantka hufca phm.
Krystyna Mamak.

Trasa wędrownicza, czyli podchorążówka przywitała nas na starcie
drobnym deszczem, co nie ostudziło zapału żadnego z patroli. Na
trasie każdy patrol reprezentował agentów jednego z państw, którzy
próbowali zatrzymać hakerów wykradających rezerwy pieniężne
owych krajów. Mój patrol był „Rosją”. Gra miała kilka etapów. Jedne
nastawione były na współpracę między patrolami, inne na pełną
rywalizację. Większość punktów stanowiły poukrywane kody do
skanowania albo inne tego typu „znajdźki”. Niektóre były danymi do
aplikacji Zoom, za pomocą której można było połączyć się agentami,
zlecającymi zadania w ramach jednego z etapów. Moim zdaniem
trasa była bardzo trudna i wymagająca, ale nakręcająca na działanie.
Momentami okazywało się, że na jedne etapy mieliśmy za mało
czasu na realizację, na inne zaś zbyt dużo. Wystartowało 12 patroli,
mój zajął 6 miejsce.
Do zobaczenia za rok!

HO Marcin Czajka
przyboczny 288 WDH „Włóczykije”

13 marca odbyła się zasadnicza część rajdu, czyli wymarsz na
trasy zuchową, harcerską, turystyczną, a późnym wieczorem na
trasę wędrowniczą.
Trasa zuchowa – o niej wiem najmniej. Tak naprawdę tylko tyle, że
się odbyła na terenie Gocławia. Z zasłyszanych opinii była ciekawa
i zuchy bawiły się świetnie. Poza tym były widoczne, co potwierdzam
wielokrotnie mijając się z patrolami zuchowymi.

Wyniki 62 Rajdu Olszynka Grochowska
Trasa zuchowa: 1 miejsce – 211 WGZ „Baśniogród”, 2
miejsce – 288 WGZ „Dreptusie”, 3 miejsce – 295 WGZ
„Obieżyświaty”
Trasa harcerska: 1 miejsce – Włóczykije Alfa – 288 WDH
„Włóczykije”, 2 miejsce – Frędzle Szeherezady – 211 WDH
„Kaskada”, 3 miejsce – Miękkie kamienie – 296 WWDH
„Wir”
Trasa turystyczna: 1 miejsce – Jarek M, 2 miejsce – Kako,
3 miejsce – sPORTOwcy
Trasa wędrownicza: 1 miejsce – Malinki (31, 32, 295, 297
i Zulu), 2 miejsce – Tararirataratonga (211), 3 miejsce –
Patrol ambitny jak jego nazwa (211)
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Heblowanie
Milczenie nie jest złotem
Sześć lat byłem drużynowym, od siedmiu jestem
komendantem szczepu, a od ponad dziesięciu instruktorem.
Na wychowaniu harcerzy zjadłem zęby. Myślę, że śmiało mogę
tak powiedzieć. Z natury jestem typem obserwatora, patrzę,
co dzieje się dookoła mnie, co mówią i robią inni a później
lubię to analizować i stawiać siebie na ich miejscu, myśląc, jak
ja bym się zachował w tamtej sytuacji. Niejednokrotnie byłem
świadkiem, kiedy harcerze kompletnie olewali to, co mówi do
nich kadra. Albo w ogóle nie reagowali, albo robili to dopiero
pod wpływem krzyku czy groźby kary. Powinno przecież być
zupełnie odwrotnie - żeby wychowywać harcerzy, trzeba
przede wszystkim ich słuchać. Każdemu osobno trzeba
poświęcić chociaż minutę. Harcerze lubią opowiadać o swoim
życiu, o rodzinie, o kolegach i bardzo często widziałem, że
kadra w ogóle ich nie słucha. Jest akcja, jest reakcja, jeśli
kadra nie słucha mnie, to czemu ja mam słuchać jej? Czy tylko
dlatego, że jest kadrą? Tak nie powinno to działać.
Zauważyłem, że zupełnie inaczej zachowują się harcerze,
którzy mają poczucie, że są ważni dla swojej kadry. Harcerz,
który czuje zainteresowanie, o wiele chętniej spełni prośbę
kadry. O wiele bardziej zaangażuje się w zadanie. W kontakcie
z dzieciakami ważne jest zbudowanie więzi. Im ta więź jest
mocniejsza, tym lepiej. Trzeba umieć wyważyć relacje, raz
można być surowym i ochrzanić a raz być miłym i wspólnie
z harcerzami żartować. Bardzo trudno to wyważyć nie
mając dużego doświadczenia. Bardzo dużo razy słyszałem
głosy, że moje metody wychowawcze są kontrowersyjne,
że nie powinno się tak rozmawiać z dziećmi. Słyszałem, że
powinienem używać innego języka i dobierać inne słowa.
Każdą taką opinię dogłębnie analizowałem zastanawiając się,
czy rzeczywiście mogłem coś powiedzieć inaczej lub innymi
słowami. W większości przypadków dochodziłem do wniosku,
że nie, bo wtedy nie osiągnąłbym efektu, który oczekiwałem.
Nigdy żaden rodzic nie przyszedł do mnie z pretensją, że
źle się odzywam do jego dziecka. Nigdy nie było na mnie
też żadnych skarg. A to tylko dlatego, że zawsze staram się
być sprawiedliwy. Jeśli taki harcerz zrobi coś dobrego, to
zawsze to zauważam, jeśli sobie żartuje, to żartuję z nim, jeśli
ma problem, to staram się z nim o tym rozmawiać. Dzięki
temu on potrafi zauważyć granice między druhem dobrym
a druhem złym i jeśli ją przekracza, to doskonale zdaje sobie
z tego sprawę.
Poza tym przy rozmowie wychowawczej z takim harcerzem
możemy się powoływać na chwile, kiedy razem żartowaliśmy
albo razem miło rozmawialiśmy. To wywołuje u niego jeszcze
silniejszą autorefleksję.
Generalnie sposób rozmowy z dzieciakami to temat rzeka.
Jeśli ktoś z was będzie kiedyś w tej sprawie potrzebował
rady, to zapraszam, chętnie służę pomocą. Musicie tylko
się zastanowić, czy rozmowa wychowawcza ma u dziecka
wywołać jakiś konkretny efekt, czy traktujecie ją tylko jako
przykry obowiązek i nie ma w tym aspektu wychowawczego.
A tak niestety podchodzi do tego tematu spora
cześć instruktorów.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Okruchy wspomnień
Noc listopadowa
To była końcówka lat siedemdziesiątych ubiegłego
wieku – któryś z ostatnich dni listopada, wieczór.
Kolejna rocznica wybuchu powstania, które jest tak
ważnym wydarzeniem w tradycji naszego hufca. Pod
pomnikiem króla Sobieskiego zebrała się pokaźna
grupa harcerzy. To w tym miejscu zgromadzili się
cywile i podchorążowie, by w 18-osobowym zespole
z bronią w ręku ruszyć na Belweder w celu zabicia
lub pojmania wielkiego księcia Konstantego. Nie,
harcerze nie mieli szans, aby powędrować śladami
podchorążych, nie będą towarzyszyć im Nike opisane
przez Stanisława Wyspiańskiego w „Nocy listopadowej”.
Łazienki z ich pomnikami są zamknięte. Posłuchają
jednak 5-minutowej opowieści o wybuchu powstania
i pójdą do góry Agrykolą, aby dojść do rozświetlonego
Belwederu. Początek powstania za nimi. Teraz będą
widzami - obejrzą inscenizację walk, a przede wszystkim
wydarzeń, które są piękną legendą powstańczą. Ewa jest
księżną Grudzińską, Tomek wielkim księciem. Ucieka
przed belwederczykami przebierając się w stroje swej
żony. Powstańcy go nie potrafią rozpoznać. Czy w ich
dialogach nie słychać słów z dramatu Wyspiańskiego?
Lecz czas nagli, książę Konstanty przeżył, pora, by
wszyscy powstańcy, także pozostali podchorążowie,
ruszyli w kierunku Starego Miasta. Wychodzą więc
harcerze z Belwederu, i aktorzy, i widzowie, i ruszają
Alejami. Jest ich około sześćdziesięciorga. Nie mają
broni, może i lepiej, bo w Polsce przecież lepiej po
ulicach nie poruszać się z bronią. Aby jednak ich nieliczni
przechodnie zauważyli, zapalają pochodnie i maszerują
na północ. Nie muszą w rejonie placu Trzech Krzyży
toczyć walk z oddziałami rosyjskimi. Idą spokojnie,
pochodnie powoli dogasają. Ich celem jest Arsenał.
Towarzyszą im milicjanci. Stanowią obowiązkową
obstawę. Przecież ktoś mógłby harcerzy zaczepić.
A żadne demonstracje w tym kraju nie są dopuszczalne.
Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i już są na Koziej.
Niektórzy z harcerzy po raz pierwszy w życiu mogą
zobaczyć, jak w tamtych czasach wąskie były ulice
Warszawy. Kilka minut i Arsenał zdobyty!
Jest późno, zimno, do walk pod Olszynką Grochowską
pozostały jeszcze trzy miesiące. Ale harcerki i harcerze
ze Szczepu 3 WDH im. ks. Józefa Poniatowskiego
przeżyli początek powstania. Historia, literatura,
współczesność. Życie.

hm. Adam Czetwertyński
PS To opis autentycznego wydarzenia. Organizacyjnie
kilka rzeczy było trudnych. Na przykład załatwienie
wejścia i możliwość rozgoszczenia się w Belwederze
oraz tak przygotowanie inscenizacji we wnętrzu pałacu,
by się ona udała. Nie mieliśmy szans na wcześniejsze
zrobienie tam prób. No i trzeba było uzyskać zgodę milicji
na wieczorny przemarsz po mieście z pochodniami.
Jednak, jak wiadomo, harcerz wszystko potrafi.

Praski Świerszcz

Druh Adam ma głos
Być awangardą
W poprzednim numerze „Praskiego Świerszcza” hm. Andrzej
Banasik rozważał problem politycznego zaangażowania
harcerstwa w życiu państwa. Potwierdził nam to, co pisał znany
publicysta minionej słusznie epoki druh Kazimierz Koźniewski
(niektórzy mu nieprzychylni nazwaliby go komuchem), że
harcerstwo jest organizacją propaństwową. Masz Andrzeju,
tak jak KK, rację. Z wyjątkiem pierwszych lat funkcjonowania
naszego ruchu, gdy polskiego państwa na mapie Europy nie było,
a harcerze dążyli do odzyskania przez Polskę państwowości,
byliśmy i jesteśmy propaństwowi. Czy to dobrze? I dobrze, i źle.
W dwudziestoleciu międzywojennym byliśmy pod wpływem
najpierw endecji, potem sanacji, byliśmy (jako Szare Szeregi)
częścią Podziemnego Państwa Polskiego, w okresie PRL
przeżywaliśmy wzloty i upadki między innymi przyrzekając „być
wiernymi sprawie socjalizmu”. Podporządkowani byliśmy władzy
państwowej, jednak cały czas pełniąc służbę, czyniąc dobro.
Bo czym była z jednej strony „Niewidzialna Ręka”, a z drugiej
strony Operacja Frombork i praca na rzecz Bieszczad? Ale akcja
w Bieszczadach miała dodane 40, bo zaplanowano jej zakończenie
w roku 40-lecia Polski Ludowej. Taki propaństwowy i polityczny
zarazem dodatek. Dziś też jesteśmy organizacją propaństwową.
Nie muszę nikogo przekonywać, wystarczy spojrzeć na
aktualną rotę Przyrzeczenia Harcerskiego – nie musimy
przyrzekać na wierność socjalizmowi, lecz osoby niewierzące,
które chcą być w harcerstwie, są zobowiązane pełnić służbę
Bogu. Tak jest w naszym państwie, które jest bardzo bliskie
kościołowi katolickiemu.
I wszystko dobrze, gdy mówimy o propaństwowej organizacji.
Przyrzekamy najpierw wierność socjalizmowi, później służbę
Bogu. Tak zmieniło się państwo. Jednak harcerstwo jest także
ruchem społecznym, na który wpływ ma polityka, partie
polityczne, ugrupowania wspierane przez państwo lub wprost
odwrotnie – z tym państwem walczące. Andrzeju, opisujesz
rzewną historię kubka wody, którą z rąk ślicznej druhny
przewodniczki otrzymał broniący starego ustroju zomowiec.
To po której stronie stał wówczas ZHP? Propaństwowy ZHP?
Tak, stał po stronie obrońców ówczesnego prawa, czyli owych
zomowców, a ty z harcerską „białą służbą” po stronie ruchu
społecznego i polityków, którzy dążyli do zmiany ustroju.
Oczywiście stałeś po słusznej stronie, ale wplątany byłeś
w bieżącą działalność polityczną. I na nic tu opowieści o służbie,
zawsze pełnionej przez harcerzy, właściwsza będzie narracja
o harcerstwie niepokornym, które propaństwowe na pewne
nie było.
Dlatego dziwić może akapit, które zamieściłeś w swym artykule.
Cytuję: Harcerstwo jest więc organizacją polityczną, ale w sensie
propaństwowym a nie propartyjnym. Nie możemy ignorować
tego, co mówią i wypisują w intrenecie 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?
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Przed laty walka harcerzy z ówczesnym państwem, władzami
tego państwa, z jego ustrojem twoim zdaniem była właściwa (i
powtarzam do znudzenia - miałeś rację), dziś protest przeciwko
temu, co wyrabiane jest ze społeczeństwem przez rządzących
(na przykład w sferze obowiązującego nas szeroko rozumianego
prawa), jest czymś złym. Pytanie podstawowe: czy wolno nam,
instruktorom harcerskim, wypowiadać się jawnie, okazywać
sprzeciw wobec aktualnej formy rządów. Krytykować decyzje
większości sejmowej, protestować przeciw manipulacjom
prezentowanym w TVP? Tak, wolno, ba, moim zdaniem jest
to nasz obywatelski obowiązek. Bo chcemy, my harcerze,
żyć w państwie, w którym podejmowane są mądre decyzje
przez mądrych polityków. Decyzje, które będą korzystne dla
całego społeczeństwa. My harcerze chcemy państwa prawa
i sprawiedliwości, a nie państwa bezprawia i niesprawiedliwości.
Masz w jednym Andrzeju rację – niektórzy protestujący
przekraczają granice. O tych granicach musimy rozmawiać
z naszymi wychowankami. Mnie owe brzydkie wyrazy, na które
zwracasz uwagę, rażą. Nie lubię tego. Bardzo nie lubię. Nawet
tych osiem gwiazdek mi się nie podoba. Ale czym innym jest
treść, a czym innym niefortunna forma, wynikająca ponoć
z powszechnego oburzenia. Zdecydowanie bardziej wolę
finezyjne napisy o oleju, który już się rozlał. (Osobom, które
nie wiedzą, o co chodzi, proponuję przeczytanie pierwszych
rozdziałów „Mistrza i Małgorzaty”).
Oczywiście jestem także, jak chyba wszyscy rozsądni ludzie,
przeciw malowaniu napisów czy rysunków na budynkach, także
na kościołach. Jestem (i ty też) przeciw dewastowaniu mienia.
Ale dewastacje nie zdarzają się raczej uczestniczkom strajku
kobiet, lecz na przykład osiłkom biorącym udział w Marszu
Niepodległości. I przed uczestniczeniem w takich marszach
naszych harcerzy bym przestrzegał.
Druhu Andrzeju, obaj uważamy, że harcerstwo powinno być
awangardą polskiego społeczeństwa. Dlatego brakuje mi
naszych harcerskich protestów w sprawie zanieczyszczania
środowiska (a Polska jest liderem smogu w Europie), brakuje mi
naszej aktywności i walki przeciw wycinaniu lasów, a piłujemy
nie tylko Puszczę Białowieską. Brakuje mi harcerskich inicjatyw
związanych z jakością wychowania całego młodego pokolenia
Polaków, jakością szkolnych podstaw programowych czy
jakością kształcenia. Takich tematów – ważnych społecznie
i wartych zmian w państwie jest wiele. Tu widzę naszą działalność
propaństwową. Zmieniajmy Polskę na lepszą.
Nie stać nas, aby głośno mówić, co myślimy o Rzeczniku
Praw Dziecka i upadku tej instytucji. Nie oceniamy działań
poprzedniej Minister Edukacji Narodowej i aktualnego ministra.
Nie wypowiadamy się jako organizacja o wyborach nowego
Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak, jesteśmy propaństwowi i nie
będziemy głośno mówić o rozlicznych niszczonych urzędach.
Nie oceniamy też działalności naszego protektora. Czy to dobrze?
A może trzeba, abyśmy znów powołali „podziemne” harcerstwo
niepokorne? Co Andrzeju w tej sprawie myślisz?
A na razie bądźmy choć trochę niepokorni i jeżeli nasze
instruktorki będą brać udział w kolejnych odsłonach strajku
kobiet, kibicujmy im. To korzystne działanie dla Polski.
Gdy nasi dorośli wychowankowie pójdą bronić któregoś
z sekowanych sędziów, przyłączmy się do nich. Do tego
zobowiązuje nas harcerskie Przyrzeczenie, mamy wszak służyć
Polsce – polskiemu społeczeństwu.

hm. Adam Czetwertyński
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Pełną gębą
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As wywiadowca

W szeroko rozumianej kulturze popularnej możemy
natknąć się czasem na przepis na szczęśliwie życie,
który mówi, aby czerpać z życia pełną gębą. Jedz, pij,
popuszczaj pasa, trwaj chwilo – jesteś piękna, czy
słynne: płeć, leki i toczący się kamień („spolszczyłem” to
hasło nie znając dolnej granicy wiekowej czytelników
;). Generalnie sugeruje się nam, aby z życia trochę sobie
poużywać, skoro już tu jesteśmy. I wiecie co? Właściwie
czemu nie?
Słyszałem takie opinie, że Prawo Harcerskie to tylko
sugestia, kierunek, drogowskaz. Zgadza się – jest to
sugestia, jakie ścieżki powinnyśmy wybierać, wędrując
szlakiem (Bawarii – pozdro dla kumatych) naszego życia.
Tak, aby to życie było piękne, dojrzałe, zmieniające świat
na lepsze. Ale to my decydujemy, jakie ścieżki obieramy.
No ale przecież postulowany na wstępnie hedonizm
wcale nie musi realizować się poprzez proste
przyjemności cielesne. Czyż nie cudownym będzie
wyjazd w dalekie kraje, aby poznać inne kultury
i uwrażliwić się na drugiego człowieka, a także
zahartować się w działaniu, stawiając czoła
niedogodnościom? Czy też nie wspaniały będzie
wyjazd w… (tu wstaw swoje wymarzone miejsce)
samotnie bądź z przyjaciółmi? Albo zarzucenie
plecaka na plecy i w trudzie wspięcie się na górski
szczyt? Przyjemność można czerpać też z wysiłku i
potu. Ale to, do czego ja namawiam w tym felietonie,
to hedonizm intelektualny i duchowy, wyrażający
się w nas poprzez otwarcie na inne osoby, kultury
itp. Człowiek jako istotna społeczna wbudowane ma
w genach to, że lubi i chce być potrzebny, sprawiajmy
więc sobie tę przyjemność.
Zwróćmy uwagę, że harcerstwo daje nam szerokie
możliwości – kto zorganizował obóz dla dwudziestki
dzieci, temu niestraszne przygotowanie własnej
wyprawy czy innego działania. Bo przecież nie trzeba
wyjechać daleko, by przeżyć przygodę, wystarczy tylko
jej poszukać lub prowokować, by ona znalazła nas.
Jednakże, jak mówi stare, indiańskie powiedzenie:
nawet największa podróż jest nic warta, jeżeli nie
opowiedziałeś o niej swemu plemieniu przy ognisku. Nie
zamykajmy się z naszymi przeżyciami, ale przekażmy
je dalej, a nuż zachęci to kogoś do czegoś dobrego?
Wracajmy więc do ogniska i opowiadajmy, by zarażać
ludzi chęcią czerpania z życia pełnymi garściami
(i gębami).

Stanisław Matysiak
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„Zaczęło się w Tokio…”
O działaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w różnych
rejonach świata opowiada Dominika Mamla, wolontariuszka
sztabu WOŚP Bruksela, wcześniej współpracująca ze
sztabami w Londynie i Tokio.
Franek Pokora: W jakich okolicznościach dołączyłaś do WOŚP?
Czy stało się to jeszcze w Polsce, czy już zagranicą?
Dominika Mamla: Zaczęłam się aktywnie angażować w WOŚP
dopiero zagranicą, kiedy pojechałam do Japonii. W Polsce
termin rekrutacji zawsze mi uciekał, nie obserwowałam też
żadnego sztabu, więc za każdym razem okazywało się, że jest
już po zapisach.
Gdy pojechałam do Tokio, uczestniczyłam w kilku imprezach
polonijnych. To właśnie na jednej z nich poznałam szefa
sztabu WOŚP i po prostu spytałam, czy mogę pomóc
w organizacji. Finał WOŚP w Tokio to raczej kameralna impreza,
ponieważ polska społeczność jest tam dość mała. Za to wśród
Polaków, którzy tam mieszkają, cieszy się dużą popularnością,
ponieważ będąc tak daleko od swojego kraju i polskiej kultury
mają okazję, żeby choć trochę poczuć się jak w domu.
Moja
rola
polegała
na
zorganizowaniu
zbiórki
w międzynarodowej szkole. Zadanie było o tyle wymagające,
że nikt tam nie wiedział, czym jest WOŚP, więc najpierw
musiałam przekonać dyrekcję, a potem na apelu zrobić krótką
prezentację i namówić koleżanki z klasy, żeby upiekły ciasta
na nasz WOŚPowy „bake sale”. Efekt końcowy był naprawdę
pozytywnym zaskoczeniem, udało się zebrać, w przeliczeniu,
około trzech tysięcy złotych!

Praski Świerszcz
[FP] Dobry tytuł – „Zaczęło się w Tokio…”
[DM] Dokładnie! (śmiech)
[FP] Można powiedzieć, że jesteś globtroterką – Warszawa,
Bruksela, Tokio… Z tego, co pamiętam, był też Londyn.
Tam Polonia jest większa. Jak wyglądała zbiórka na WOŚP
w brytyjskiej stolicy?
[DM] W Londynie WOŚP działa na dużo większą skalę, o czym
mogłam bardzo szybko się przekonać, bo zaraz po moim
przyjeździe skontaktowałam się z szefem sztabu i dołączyłam do
zespołu mediów społecznościowych.
Londyński sztab organizuje dwa duże wydarzenia w finałowy
weekend. Jedno w bardziej rodzinnym wydaniu z atrakcjami
dla dzieci, a drugie bardziej koncertowe i tylko dla dorosłych,
na które zapraszane są gwiazdy z Polski. W zeszłym roku
wystąpił m.in. zespół Enej, a wcześniej gościliśmy Voo Voo i Raz
Dwa Trzy. Co roku zapraszane są również mniej znane grupy,
niekoniecznie polskie, działające na terenie Wielkiej Brytanii.
Cała logistyka i organizacja finału zaczyna się już na samym
początku października i z taką samą intensywnością trwa nawet
kilka tygodni po finale.
Polonia w Londynie jest bardzo duża, więc nic dziwnego,
że WOŚP jest tam tak popularny. Promowanie rejestracji
wolontariuszy oraz finałowych eventów skupia się na social
mediach oraz różnych polskich portalach internetowych. To
najłatwiejszy i sprawdzony sposób dotarcia do ludzi. W Polsce
prawie w każdym mieście znajdziemy bilbordy z informacją
o Finale WOŚP, mówi się też o tym w telewizji. Natomiast za
granicą wszystko skupia się w mediach społecznościowych
i na naszym patronacie medialnym. Nie mamy ani chwili
wytchnienia.
[FP] Super, że to tak prężnie działa w Anglii! Czy tam też
w większości wpłacają Polacy, czy może WOŚP zyskuje
popularność wśród Brytyjczyków?
[DM] Najwiecej do puszek wpłacają Polacy, ale w trakcie finałów
odwiedzają nas również obcokrajowcy. Trudno mi powiedzieć,
ilu dokładnie, często są to rodziny mieszane, gdzie mama lub
tata są Polakami i przez to dzieci, jak i drugi małżonek włączają
się w akcję. Ale trzeba powiedzieć, że coraz częściej czerwone
serduszko jest rozpoznawane nie tylko przez Polaków. W trakcie
finałowego eventu dla dorosłych są też koncerty lokalnych
zespołów, które z polską kulturą nie mają wiele wspólnego, ale
słysząc, czym się zajmujemy, chętnie się przyłączają. Z okazji
28 Finału WOŚP dostaliśmy również specjalne pozdrowienia
burmistrza Londynu!
[FP] Czy tam, gdzie mieszkałaś, organizowane są podobne akcje
charytatywne?
[DM] W Anglii jest wiele podobnych akcji charytatywnych. Jedną
z takich inicjatyw jest Macmillian Coffee Morning. Jak sama
nazwa wskazuje, w ten dzień sprzedawana jest kawa i jakieś
dobre ciacho, a cały dochód idzie na walkę z rakiem. W wielu
sklepach przy kasach również stoją puszki. Moje liceum również
przyłączyło się do tej akcji i zorganizowaliśmy nasz własny
„bake sale”. Każdy przyniósł jakieś słodkości, które później
sprzedawaliśmy na przerwie. W 2019 r. dzięki akcji „Macmillian
Cofee Morning” udało się zebrać ponad 27,5 miliona funtów.
[FP] Jak poszło w pandemii? Wiem, że były e-skarbonki, ale
udało Wam się jeszcze coś zorganizować?
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[DM] Przy covidowym finale działałam w Brukseli. Tradycyjne
zbiórki do puszek nie były możliwe, bo obowiązujące tu
restrykcje nam na to nie pozwoliły. Ale nasze stacjonarne
skarbonki stały w wielu polskich sklepach i biurach na terenie
całej Belgii, co bardzo nagłaśnialiśmy na naszym profilu
facebookowym i instagramowym. Znów praca w social mediach
była na najwyższych obrotach, tym razem wyjątkowo zależało
nam na dotarcie do dużej liczby osób ze względu na nietypowe
okoliczności. Chcieliśmy pokazać, że pomimo pandemii
nadal działamy.
Wolontariusze zbierali nie tylko do swoich wirtualnych
skarbonek, ale też stali z puszkami w polskich sklepach
w trakcie sobotniego finału. Wielu wolontariuszy wykazało się
też ogromną kreatywnością i determinacją oferując, że przyjadą
np. swoim motocyklem pod wskazany adres, żeby ktoś osobiście
mógł dorzucić się do puszki. Aż się ciepło robi na sercu widząc,
że ludzie nawet w takich okolicznościach się nie poddają i chcą
grać z nami.
Naszym największym sukcesem w tym roku jest mobilna
skarbonka i sklepik WOŚP, które działały podczas całego
finałowego weekendu. Sztab Pomocy Belgia i sztab WOŚP
Bruksela jeździł w sobotę po całym kraju – Antwerpia, Gandawa,
Brugia…, a w niedzielę odwiedziliśmy dzielnice Brukseli. Cała
trasa mobilnej skarbonki była dostępna na naszych social
mediach, więc można było śledzić ją na bieżąco. Ludzie ustawiali
się w kolejkach, oczywiście zachowując wszystkie środki
ostrożności i czekali na nasz przyjazd z niecierpliwością. Kolejny
wośpowy „eksperyment”, który zakończył się wielkim sukcesem!
Co więcej, piątkowa licytacja, pomimo swojego wirtualnego
wydania, jak co roku cieszyła się dużą popularnością.
[FP] Mam wrażenie, że w tym roku WOŚP była nieco przyćmiona
pandemią, a jednak np. naszemu hufcowi udało się zebrać
ponad 160 tysięcy złotych.
[DM] My też jesteśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem
kwoty, którą udało nam się zebrać. Początkowo zakładaliśmy, że
będzie to około 10 tysięcy euro, ale mieliśmy nadzieję, że może
uda się dobić do 20 tysięcy. Efekt końcowy był zaskakujący,
w niedzielny wieczór na naszym koncie było ponad 24 tysiące!
Przypomnę tylko, że nadal liczymy, więc ostateczna kwota nadal
pozostaje niespodzianką. Nasza deklarowana kwota w dniu 2
lutego wynosi 40 800 euro. Wciąż czekamy na ostateczną sumę,
ale i tak nikt nie spodziewał się tak dobrego wyniku. Jesteśmy
z siebie mega dumni! To jest niesamowite, że potrafimy się
tak prężnie zorganizować. Wydaje mi się, że tegoroczne hasło
„WygrywaMY” mówi samo za siebie.
[FP] Gratulacje! Mi też się bardzo podobał plakat i tegoroczne
hasło. Zwłaszcza po brzydkiej nagonce na WOŚP…
[DM] No, niestety, takie akcje są narażone na krytykę. Jednak
w jeden weekend w roku wszyscy potrafimy odłożyć na bok nasze
spory, łączymy nasze siły i osiągamy coś nieprawdopodobnego.
Trzeba też pamiętać, że WOŚP to nie tylko Jurek Owsiak. On jest
autorem całego zamieszania, ale dziś to coś dużo większego
i cenniejszego, coś, co bardzo wyróżnia polskie społeczeństwo
na tle innych. WOŚP to chęć niesienia pomocy innym oraz ludzie
z wielkimi sercami, którzy łączą się w jedną wielką falę miłości
i dobroci.
[FP] Bardzo dziękuję za rozmowę!
[DM] To ja dziękuję! Siema!

Rozmawiał:
pwd. Franciszek Pokora
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Błędne koło
czyli o kształceniu kadry słów kilka
Jakiś czas temu dh Redaktor Naczelny zwrócił się do mnie z prośbą,
abym zacząć pisać teksty, które bezpośrednio mogą zainteresować
naszych drużynowych. Trochę czasu upłynęło, zanim mnie
oświeciło, co może interesować naszą kadrę. Wszak musi to być coś
praktycznego, życiowego i pomocnego w bieżących działaniach
wychowawczych – na przykład kształcenie kadry, albowiem
ma ono miejsce na wszystkim poziomach organizacji i zawsze
jest potrzebne.
Gdy mówimy o kształceniu kadry, to pierwszym naszym
skojarzeniem są kursy. Niewątpliwie są one ważne, dostarczają
podstawowych informacji teoretycznych i praktycznych, a ich
ukończenie jest niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni
lub uprawnień. W tym miejscu powstaje pytanie, czy kształcenie
kadry to jedynie kursy? Otóż nie. Kształcenie kadry to proces
długofalowy, który zaczyna się m.in. właśnie od kursów i następnie
trwa tak długo, jak jesteśmy w organizacji. Za cały ten proces
odpowiadają różne instytucje w naszym Związku, np. namiestnicy,
kadra kursów czy KSI. Są też takie osoby, które w nieoczywisty
sposób są odpowiedzialne za kształcenie, a jednak mają na nie
olbrzymi wpływ. Mowa tu o bezpośrednich przełożonych, czyli
np. drużynowych czy komendantach szczepów. Oczywiście
nie wyklucza to też udziału bezpośrednich przełożonych na
innych szczeblach.
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Prawdopodobnie wynika to z tego, że nasz „świeżak” starał
się sprostać wszystkim wymaganiom stawianym przed
przyszłymi instruktorami i prowadząc drużynę doznał
wypalenia a szczytem jego aspiracji w ostatnim czasie było
jedynie zdobycie grantowego sznura i podkładki. Minęły
2 lub 3 lata, czyli okres kształcenia kadry (a jednocześnie
przeciętny okres pełnienia funkcji drużynowego), o którym
wspominałem. Efekt? Zaniedbywanie drużyny, decyzja
o odejściu lub chwilowym zawieszeniu działalności. Skutek
dla drużyny? Znów zostajemy z jednostką bez drużynowego,
bo nasz dopiero co wykształcony drużynowy-instruktor
jest zmęczony prowadzeniem drużyny, a nie wykształcił
jeszcze
swych
przybocznych-następców.
Ponownie
pojawia się problem, ponieważ nie mamy nikogo na funkcji
i znów zaczynamy poszukiwania kadry na już… kolejnego
„świeżaka”… Czyż to przypadkiem nie jest owo błędne koło?
Pytanie, czy można tego uniknąć? Oczywiście, tylko
trzeba wtedy podjąć mało popularne decyzje. Jeśli
znajdujemy się w podbramkowej sytuacji, zawsze można
poszukać wykształconej kadry we własnym szczepie lub
w jakimś zaprzyjaźnionym środowisku, a nawet zwrócić się
do namiestnika harcerskiego/zuchowego w hufcu. Przecież to
żaden wstyd poprosić o pomoc bratnią jednostkę czy nawet
samu porzucić funkcję członka komendy szczepu i zacząć
pracować z drużyną, która potrzebuje aktualnie pomocy.

Każdy, kto prowadzi drużynę, wie, jak ważnym jest wychowanie
swojego następcy. Ale co zrobić, gdy następcy nie ma? Gdy
potrzebny jest człowiek, który pełniłby funkcję drużynowego? Albo
w szczepie mamy niespodziewaną okazję stworzenia jednostki
w nowej szkole?
Wtedy zdarza się, że ktoś wpada na szalony pomysł pozyskania
nowej kadry „na już”. Niestety, droga przez mękę i liczne problemy
zaczynają się wówczas, gdy proponujemy przejecie funkcji komuś
bez predyspozycji, zadatków i doświadczenia, bo potrzeba chwili
wymusza na nas zapełnienia wakatu na funkcji drużynowego czy
komendanta. Najgorszym, co można uczynić, to wziąć „świeżaka”
(tutaj: osobę bez kursów, stopnia i doświadczenia). Moment, ktoś
powie, ale przecież trzeba mieć skończone kursy i otwartą próbę,
aby zostać drużynowym. No tak - trzeba, ale nie czarujmy się - jest
grono osób, które faktycznie prowadzą jednostki, a na papierze kto
inny figuruje jako drużynowy (sam tego kiedyś zaznałem i sam też
to obserwowałem i obserwuję nadal).
Wymieniony „świeżak” jest rzucany na funkcję, bo musimy
utrzymać jednostkę albo stworzyć takową w nowej szkole.
Wrzucamy człowieka na głęboką wodę, wmawiamy mu lub jej, że
się IDEALNIE nadaje do pełnienia danej funkcji, a kursy to skończy
w swoim czasie, przy okazji rozpisując te wszystkie próby. Osoba ta
zaczyna wierzyć w swoje umiejętności, choć o takowych jeszcze
ciężko mówić, zafascynowana nowym wyzwaniem podejmuje
działania. Zaczyna jakoś prowadzić drużynę, działa trochę po
omacku, chodzi po ludziach i pyta, jak coś zrobić albo co ma
realizować na zbiórkach. Coś się kręci.
W międzyczasie taka osoba pełniąca obowiązki drużynowego,
obarczona próbami i kursami, których jeszcze nie ukończyła,
stara się je zrealizować, jednocześnie prowadząc tę „nieszczęsną
drużynę”. Czas płynie, niby coś się dzieje. Nasz „świeżak” już
„świeżakiem” nie jest, ukończył próby i kursy, uzyskał wyczekany
stopień instruktorski i nagle… przychodzi wypalenie lub
zniechęcenie. Dlaczego?

Innym wyjściem z kłopotliwej sytuacji może być rozwiązanie
konkretnej jednostki, która pozostała bez kadry i rozlokowanie
jej członków po innych jednostkach. Powinno to mieć miejsce
jedynie do momentu, aż nie wykształcimy w poprawny sposób
nowego drużynowego. Należy przy tym pamiętać, że trzeba
postawić na właściwego gracza, bo tylko taki zagwarantuje
nam, że nie będziemy musieli szukać „świeżaka” za kolejne
2-3 lata, gdyż porządnie wykształcony drużynowy wybierze
i przygotuje swojego następcę.
Zapewne liczna rzesza instruktorów może się ze mną nie
zgodzić, ale miejmy na uwadze, że podejmując się procesu
kształcenia „świeżaka” w opisany przeze mnie sposób
wyrządzamy mu krzywdę, przepalając de facto zapał
człowieka, a także skazujemy dzieci w drużynie na harcerskie
życie z osobą niekompetentną, czego skutkiem jest niska
jakość pracy środowiska i jej nikła atrakcyjność.
Życzę wszystkim mądrych i odpowiedzialnych decyzji
i pamiętania, że „nic nas siłę”.

pwd. Wojciech Kowalówka HO
Szef Zespołu Promocji i Informacji.
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Harcmistrzyni Urszula
Katarzyńska–Ballner
(1925-2021)
Wspomnienie
Była taka Druhna wśród naszej praskiej, harcerskiej braci,
zawsze uśmiechnięta, życzliwa wszystkim, których spotkała
na swojej długiej życiowej drodze. Urodziła się 26 czerwca
1925 r. w Kielcach.
Jako harcerka zaczynała służbę przed wojną w 14 WDH
„Białej”, w czasie okupacji hitlerowskiej służyła jako żołnierka
AK, strzelec - pseudonim „Ula”, była łączniczką w Powstaniu
Warszawskim, m.in. Batalionu „Zośka”. Jako dziewiętnastolatka
roznosiła pod gradem kul pocztę PCK wśród rodzin
poszukujących wtedy swoich bliskich - zaginionych,
zamordowanych lub poległych w powstaniu. W czasie
powstania przeżyła bombardowania, strzelaninę niemieckich
snajperów, śmierć setek kolegów i koleżanek żołnierzy, swoje
powstańcze zaręczyny i śmierć narzeczonego Włodka Stysło,
walki i „umieranie” Woli, Starego Miasta, Śródmieścia a potem
długą wędrówkę w kanałach na Mokotów.
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Za swoją działalność powstańczą odznaczona została
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944), Krzyżem
Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym,
Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem „Pro Patria”, Honorową
Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy” oraz za działalność
społeczną i kombatancką Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”
z Rozetą-Mieczami.
Zmarła 10 lutego 2021 r. w 96. roku życia. Dołączyła do
grona wybitnych instruktorek i instruktorów naszego
hufca, którzy w ostatnich latach odeszli na wieczną wartę.
Cześć Jej pamięci!

								
hm. Andrzej Sadłowski

Była absolwentką słynnego X Liceum im. Królowej Jadwigi
w Warszawie. Studia na farmacji rozpoczęła jeszcze w 1943 r.
w Warszawie na tajnych wykładach w ramach tzw.
Uniwersytetu Poznańskiego, kontynuowała je już po wojnie
w Łodzi, a następnie na Uniwersytecie – Politechnice
w Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł magistra farmacji. Po
ukończeniu studiów krótko pracowała w aptece swojego
ojca, a w latach 1951-1983 z nakazu pracy kolejno jako
specjalistka, następnie technolog i w końcu kierowniczka
oddziału
produkcji
w
Tarchomińskich
Zakładach
Farmaceutycznych „Polfa”.
Działalność harcerską kontynuowała po wojnie. W wyniku
rodzinnych przeprowadzek była instruktorką kolejno
w Chorągwi Dolnośląskiej, Łódzkiej, Warszawskiej i do
końca życia w Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów
Warszawy. Była członkinią Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP
Warszawa-Praga-Południe (1962-82) oraz do śmierci
członkinią Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy”.
Przez 20 lat pracy w komisji rewizyjnej odwiedziła jako
wizytatorka dziesiątki letnich obozów harcerskich, a także
szczepy i drużyny w czasie roku harcerskiego, uczestnicząc
tym samym w procesie wychowawczym i kształceniu
kadry instruktorskiej.
Zapamiętałem ją jako wyjątkowo fachową, kompetentną
a jednocześnie szalenie miłą i zawsze bardzo elegancką
przedstawicielkę żeńskiej kadry instruktorskiej naszego
hufca. Była niezwykle skromną osobą, nigdy niepodkreślającą
swoich żołnierskich osiągnięć. Nigdy nie wspominała
nam o czasach wojennych, czego dowodem jest fakt, że
o działalności druhny Uli w Szarych Szeregach wielu z nas
dowiedziało się dopiero po Jej śmierci. Szkoda, bo przecież
Jej relacje, opowieści o bohaterstwie czasów wojny można
było z powodzeniem wykorzystać w pracy wychowawczej
z młodzieżą harcerską. Może teraz któraś z drużyn harcerskich
zechciałaby zająć się Jej osobą, może przyjmie z czasem
Jej imię.
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Czar wspomnień
Ucieszyłam się, że kolejny numer „Praskiego
Świerszcza” będzie jubileuszowy, bo 70. Przypomniały
mi się początki, dawne lata i pierwsze jego numery,
które w zupełnie inny sposób były wydawane w Kręgu
Zuchowym „Praskie Świerszcze”. Tak, „Świerszcz” był
pisemkiem kręgu, dopiero potem stał się pismem
hufcowym. Wysyłaliśmy go do szczepów i szkół.
Redagowany był przez zespół instruktorów zuchowych.
Przewodził nimi Wojtek Pielecki, drużynowy 20 WDZów. W zespole byli też inni drużynowi: Małgosia Drozd
(20 WDZ-ek), Majka Borowska (288 WDZ-ek), Adaś
Czetwertyński (133 WDZ-ów), Ela Skolik-Stolarska
(161 WDH) i ja jako namiestniczka zuchowa. Później
doszedł Marcin Wolski ze 147 WDH. Skład piszących
się zmieniał.
Bawiliśmy się świetnie, ponieważ w „Świerszczu” było
dużo informacji bieżących mówiących o pracy drużyn
zuchowych i harcerskich. Gazetka była wywieszana
na szkolnych tablicach harcerskich. Pisali drużynowi
albo my informowaliśmy, co się w środowiskach dzieje.
Każdy tekst trzeba było przepisać na hufcowej maszynie
do pisania, albo korzystać z maszyn rodzinnych lub
przyjaciół. Aby można było tekst powielić, trzeba
było przepisać numer na specjalnej kalce i mocno
uderzać w klawiaturę. Przepisany tekst można było
ozdabiać różnymi rysunkami. A potem stawaliśmy przy
powielaczu, który był zasilany denaturatem i kolbą
wprowadziliśmy wałek w ruch tyle razy, ile dało się
powielić z jednej matrycy. Zapach był okropny.
Ponieważ w ten sam sposób były wydawane wszystkie
materiały hufcowe, więc musieliśmy bardzo dobrze
współpracować z hufcową sekretarką. Najdłużej była
z nami Krysia Tycowa, która dużo narzekała, ale często
przepisywała lub powielała w pierwszej kolejności
nasze teksty, a później druha Komendanta. Każda
kartka musiała być powielania dwa razy – z obu stron.
Następnie składaliśmy numer w całość. Początkowo
nakład zgodny był z liczbą drużyn zuchowych, których
w tym okresie przybywało jak grzybów po deszczu, bo
trwała Ofensywa Zuchowa, a my w chorągwi byliśmy na
czele. Niektóre drużyny kolorowały rysunki i „Świerszcz”
był wtedy piękniejszy. Gazetka wychodziła, dopóki miał
nią kto kierować. Gdy szef odchodził, kończył się żywot
„Świerszcza”. Dwa razy w różnych okresach zajmowałam
się wydawaniem hufcowego pisemka.
Obecnie kieruje wydawaniem „Praskiego Świerszcza”
hm. Jacek Czajka i gdyby nie jego zaangażowanie,
nie byłoby 70 numeru. To on namawia nas do pisania.
To on dodaje różne brakujące zdjęcia lub informacje.
To on przywrócił tytuł, który był tak ważny w historii
naszego hufca.
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Wśród autorów i redaktorów był phm. Wojciech
Pielecki, który skończył socjologię i został zawodowym
dziennikarzem. Był redaktorem naczelnym wielu pism,
między innymi „Na przełaj”. Adama Czetwertyńskiego też
znacie, jako polonista podjął pracę w wydawnictwach
harcerskich. A Marcina Wolskiego możecie oglądać do
dziś w telewizji narodowej.
Zaangażowanie w to, co się robi, rozmach i radość z tego
działania przynoszą owoce nie tylko druhowi Jackowi,
ale wszystkim nam, którzy go wspierają. Chyba jak
przed laty jesteśmy jedynym środowiskiem wydającym
własne pismo. Szkoda tylko, że nie mamy sponsora
i pismo nie może w formie papierowej trafić do szkół
i rodziców. Ale może to się kiedyś zmieni?
Dziękuję Ci Jacku, że wytrwałeś na funkcji naczelnego
do tego już 70 numeru „Praskiego Świerszcza”.

hm. Róża Karwecka
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Harcerze i polityka
We wtorek 9 marca odbyło się kolejne
spotkanie online, w czasie którego instruktorzy rozmawiali
o ważnych sprawach. Parę minut poświęcono na sprawy
bieżące - kandydatom na naczelnika ZHP, sytuacji
Związku i ewentualnych zjazdach organizacji. Później
wysłuchaliśmy gawędy druha Adama Czetwertyńskiego
i polemiki druha Andrzeja Banasika. Nie wiem, czy to czar
głosu druha Adama sprawił, że zapomnieliśmy o czasie, czy
potraktowaliśmy to jako wstęp, po którym miała nastąpić
dyskusja, na którą zabrakło czasu. Gawęda była polemiką
z artykułem „Harcerstwo i polityka” z numeru 70 poprzez
przełożenie słów druha Andrzeja na ruchy w harcerstwie
przed- i powojennym. Zabrakło jednak postulowanego
w artykule Tu i Teraz.
Bo czym innym jest wewnętrzny opór przeciwko psuciu
harcerstwa, a czym innym obecna sytuacja, gdy rząd
walczy z młodzieżą i młodymi kobietami. Czy nas
to nie dotyczy? Czy powinniśmy rozważać to, co się
dzieje, pod kątem konsekwencji wizerunkowych dla
organizacji, czy jako zmiany u interesującej nas grupy
społecznej. Dlatego w tytule nie ma harcerstwa, tylko coś
ważniejszego – harcerze.

Udowodnij, że jesteś gorszy od Rudego
Mniej więcej taki temat wzburzył miesiąc temu Internet
jako przykład indoktrynacji PiSu. Niesłusznie, bo ten
temat w ePodręczniku był tylko przykładem nauki pisania
rozprawki. Pokazano, że można też się nie zgodzić z tezą.
Wzburzenie jednak było chyba pierwszym w historii
docenieniem dzisiejszej młodzieży, a to docenienie jest
moim zdaniem słuszne. Po paru pokoleniach młodzieży
konsumującej, bawiącej się (oczywiście z wyjątkami,
żeby nie generalizować), mamy młodzież, która
odrzuciła filozofię “jakoś to będzie”. Z niepokojem patrzy
w przyszłość, w której będą musieli funkcjonować oni, ale
nie ludzie pamiętający Marzec 68, czy ludzie mitologizujący
trzepak. Mają swoje wartości i walczą o te wartości oraz
o swoją przyszłość.
Zgodzę się z druhem Andrzejem, że może używają słów
zbyt wulgarnych, bez zwrócenia uwagi na wrażliwość
innych, ale nie demolują tak ulic, jak radośnie świętujący
rocznicę odzyskania niepodległości czy wyrażający opinię
na temat finansowania górnictwa i rolnictwa. Jasne jest,
że ZHP nie może się podpisać pod hasłem ***** ***, ale czy
wyciąganie konsekwencji wobec tego, co mówią i piszą
w Internecie harcerze i instruktorzy, nie jest zaprzeczeniem
naszej misji? Czy nie chodzi nam o młodzież, która jest
aktywna, potrafi wyrażać siebie, zmienia świat - nawet
jeśli ten świat ma wyglądać nie tak, jak wyobrażał go
sobie Bi-Pi? Czy w świecie, gdzie wszystko jest polityką,
członkowie ZHP w imię apolityczności organizacji mają
być bierni?
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No chyba że druh komendant z czasów przełomu pisał
o przypadkach, gdy próbowali oni postawić organizację
po jednej ze stron barykady, jak “kapelmistrz” ZHR*. A to,
że w pewnym momencie pojawiły się hasła dymisji czy
wcześniejszych wyborów, to przecież jest standard różnych
protestów, także przeciwko takim demokratycznym rządom,
które nie używają sytuacji kryzysowej, by uprawomocnić
budzące kontrowersje przepisy.

Czy skauting tkwi w 1907 roku?
Pisałem o strajku kobiet, który faktycznie może być
kontrowersyjny, bo walczy nie tylko o coś, ale też przeciwko
konkretnemu stronnictwu politycznemu, a co na przykład
z taką paradą równości? Przygotowując artykuł o Japonii,
zobaczyłem, że nie tylko harcerstwo, ale cały skauting
jest niejednolity. Jesteśmy obecnie uczestnikami sporów
dotyczących całego ruchu - o Boga, o równouprawnienie, o
tradycję.
Znamy WOSM, którego część członków założycieli jest
progresywnych i Światowa Organizacja Ruchu Skautowego
nie ma z tym problemu. Mamy WAGGGS, która skupiając się
na potrzebach młodych dziewczyn ma kosę z Kościołem
Katolickim w Stanach. Nie każdemu to odpowiada, są
organizacje, które uznają, że skauting nie powinien się
zmieniać: ZHR, Organizacje Skautów Baden-Powella w
różnych krajach czy międzynarodowy WFIS (Światowa
Federacja Niezależnych Skautów). Czy to źle? Myślę, że nie.
Różnorodność pozwala na szerszy dostęp do wychowania
skautowego, a posiadanie własnego miejsca powinno
łagodzić konflikty.

Czy rozumiemy młodzież?
Dlaczego łączę dyskusję o polityce ze światowym
skautingiem? Bo myślę, że tak nie do końca możemy mówić
o młodzieży polskiej. Dzisiaj mamy po prostu młodzież młodzi Polacy kształtują swoje poglądy na podstawie tych
samych doświadczeń, jak młodzi Niemcy i Amerykanie (to
oczywiście jest bardziej skomplikowane, ale najważniejsze,
że oni tak uważają), nie mają problemu z tym, by porównać
Polskę z innymi krajami i zderzają się z problemami, które są
globalne.
Nie ma co liczyć na powrót do tego, co było kiedyś. Chyba, że
zamkniemy granice, odłączymy obywateli od Internetu lub
przeprowadzimy narodowy program lobotomii.
Zamiast tego trzeba spojrzeć na to, że harcerze, młodzież
nie stoją tam, gdzie KIHAM, ani tam, gdzie Kuroń, ani
tam, gdzie jakaś partia. Oni stoją tam, gdzie zamierzają
stać w przyszłości i o to walczą. My natomiast musimy
wyciągać z tej walki wnioski, rozmawiać i zastanowić,
czy ZHP odpowiada na ich potrzeby i jak ma odpowiadać
w przyszłości.

pwd. Bogdan Ciechomski
*https://wyborcza.pl/1,75248,20902957,zhr-zaniepokojonyudzialem-swych-harcerzy-w-kobiecych-protestach.html
https://www.americamagazine.org/faith/2017/05/12/historyfriction-between-girl-scouts-and-catholic-church
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- Bogdan, napisz coś jeszcze o skautingu w Japonii,
„Świerszcz” chudy.
- Dobrze, mam jeszcze trochę materiałów.

Skauting w Japonii
Część II, czyli o organizacji
i obowiązujących w niej prawach.
Dewizą japońskich skautów jest Sonaeyo Tsuneni, co znaczy
„Bądź gotów”. Ich symbolem jest lilijka BSA z wspomnianym
hasłem i lustrem Yata1 – jednym z regaliów cesarskich, zamiast
bielika. Symbolem skautek jest koniczyna z skrótowcem GSJ
wpisana w kwiat wiśni, ale używa też zmodyfkowanego logo
amerykańskich skautek.
W SAJ są następujące grupy metodyczne: Beavers Scouts
(6-8 lat), Cub Scouts (8-11 lat), Boy Scouts (11-14 lat), Venture
Scouts (14-20 lat) i Rover Scouts (18-24 lata).
Skautki mają inny podział - dzielą się na: Tenderfoot (5 lat),
Brownies (6-8 lat), Junior Girl Scouts (9-11 lat), Senior Scouts
(12-14 lat), Rangers (15-17 lat).
Obietnica bobrów: Będę miły dla wszystkich i będę przestrzegał
bobrzego prawa.
Prawo bobrów:
1. Bobry bawią się z sobą.
2. Bobry poważnie traktują to, co robią
3. Bobry robią dobre rzeczy.
Obietnica wilczków: Obiecuję postępować
i konsekwentnie oraz przestrzegać praw gromady.

uczciwie

Prawo wilczków:
1. Wilczki patrzą w przyszłość
2. Wilczki pracują razem
3. Wilczki sobie pomagają
4. Wilczki chcą tego, czego nie lubią
5. Wilczki robią dobre rzeczy
Przyrzeczenie skautowe: Na mój honor przyrzekam, że
postaram się:
1. Pełnić służbę Bogu/Buddzie i ojczyźnie oraz przestrzegać
prawa skautowego
2. Nieustannie nieść pomoc innym
3. Zachować siłę fizyczną, przytomność umysłu i niezachwianą
moralność.2
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Skautki mają własne oryginalne Prawo i Przyrzeczenie:
Przyrzeczenie skautek
Przyrzekam: Służyć Bogu/Buddzie; Brać odpowiedzialność
za moją społeczność, kraj i świat; Starać się być pomocną dla
innych ludzi oraz Kierować się w życiu prawem skautek.
Prawo skautek
1. Zawsze jestem wesoła i odważna
2. Szanuję wszystkie żywe istoty
3. Jestem przyjaciółka dla każdego i siostrą każdej innej skautki
4. Jestem uprzejma
5. Mądrze wykorzystuję czas i zasoby
6. Myślę i działam samodzielnie
7. Jestem odpowiedzialna za to, co mówię i robię
8. Staram się być szczera
Stopnie bobrów i wilczków: Risu – wiewiórka, Usagi – królik,
Shika – jeleń, Kuma – niedźwiedź, Arrow of Light – stopień
pośredni pomiędzy wilczkiem i skautem. Wymaga zdobycia
stopnia niedźwiedzia i ośmiu sprawności
Stopnie skautów: Apprentice scout – skaut aplikant, Sho-kyu
– nowicjusz (lit. pierwszy stopień), Ni-kyu – skaut II klasy,
Ikkyu – skaut I klasy, Kiku – skaut chryzantemowy.
Stopnie skautów starszych: Venture Second Class - skaut
starszy II klasy, Venture Second Class - skaut starszy I klasy,
Hayabusa – skaut orli, Fuji Scout – skaut Fudżi – najwyższy
stopień skautowy, który ma tylko 5% członków SAJ.
Wędrownicy, będący odpowiednikami naszych akademików,
nie mają stopni.
Stopnie oznacza się plakietką przyszytą na lewej kieszeni
munduru.
W Girl Scouts of Japan, jak w paru innych organizacjach
członkowskich WAGGGS, nie ma stopni.
Sprawności wilczków tak jak nasze są w formie żółtego
trójkąta skierowanego w dół i dotyczą takich kwestii, jak życie
społeczne, przyroda i zajęcia na świeżym powietrzu, technika,
sport, kultura i hobby. Jest podział na sprawności młodszych
i starszych skautów. Młodsi mają sprawności głównie związane
z technikami harcerskimi, wychowaniem społecznym
i zdrowym trybem życia, ale też takie sprawności, jak internauty
czy związanej z układami scalonymi lub mikropocesorami
albo dbaniem o własne bezpieczeństwo (procedury podczas
trzęsienia ziemi, przygotowanie plecaka ucieczkowego).

Prawo skautowe
1. Skaut jest wierny
2. Skaut jest przyjazny
3. Skaut jest uprzejmy
4. Skaut jest miły
5. Skaut jest wesoły
6. Skaut jest oszczędny
7. Skaut jest odważny
8. Skaut jest wdzięczny

Tablica z ogłoszeniami SAJ i GSJ przy chramie
Kasuga-Taicha fot. Bogdan Ciechomski 2019
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Sprawności
starszoskautowe
są
bardziej
szczegółowe
i obok technik harcerskich dotyczą rozwijania zainteresowań
w kierunku składu tekstu, gry na giełdzie i PR’u Są też sprawności
tradycyjnych japońskich technik: liczenia na sorobanie,
ikebany, grania na bębnach, kaligrafii, wyplatania ze słomy,
sztuki walki. Sprawność aktora też jest bardziej powiązana
z tamtejszymi formami teatralnymi. Są sprawności powiązane
z mało interesującymi dla nas zawodami i zajęciami, jak dojenie,
hodowla świń/drobiu, rolnictwo, administracja, pranie,
zajmowanie się domem. W Japonii nie ma takiej ilości sprawności
związanychz pracą z komputerem, są jednak sprawności
bardziej inżynierskie, jak technik sieci, elektryk, radiooperator,
komunikacja radiowa i kablowa. Ze względu na nawiedzające
Japonię trzęsienia ziemi, tajfuny, osuwanie ziemi w wyniku
ulewnych deszczy jest też grupa sprawności związanych
z wykrywaniem zagrożeń, bezpieczeństwem własnym
i ratownictwem. Są też oczywiście techniki harcerskie, na
przykład budowa platformy na ognisko nad ziemią. Sprawności
do pewnego limitu nosi się na prawym rękawie, a gdy jest ich
dużo, na szarfie.
W organizacji żeńskiej sprawności jest mniej i są opisane
ogólnikowo. U brownie w formie kółek. Na przykład sprawność
„Przyjaźń jest fajna” czy „Kochamy naturę”. U młodszych skautek
w formie odwróconych trójkątów: „Hobby”, „Pokój na świecie”,
„Zachowanie zasobów”. U starszych w formie rombów: „Plan na
życie”, „Ekonomia”, „Wspólne życie”. U wędrowniczek w formie
paska „Kultura i dziedzictwo”, „Życie społeczne”, „Samodzielność”.
Aktywności
Japonia jest krajem górzystym. W związku z tym ludność jest
skupiona na wybrzeżu, a 75% kraju pokrywają lasy, a właściwie
lasy, pola golfowe, parki z różnymi aktywnościami, jak linowe,
pola kempingowe itp. To właśnie wspinaczka w góry, wizyty
w takich parkach, biwakowanie i przygotowywanie posiłków
w polu są głównym działaniem podczas cotygodniowych
zbiórek w weekendy. Członkowie SAJ ćwiczą się też w pionierce
bez gwoździ, a jednym z ciekawszych przykładów są ogniska
nad ziemią
na specjalnych bambusowych konstrukcjach
montowanych linami. Przeglądając kroniki jednego z szczepów
można w gromadzie wilczków wyróżnić jeszcze takie aktywności,
jak wycieczki do muzeów, zakładów pracy. Wilczki uczą się
także technik obozownictwa i prowadzenia gospodarstwa
domowego (gotowanie, sprzątanie naprawa, DIY). Pomagają
w szkółkach leśnych, na polach ryżowych, ucząc się pracować
oraz zdobywając wiedzę na temat procesu powstawania jedzenia.
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Wilczki, skauci i skauci starsi również pełnią służbę w zależności
od potrzeb i możliwości. Jest to np. sprzątanie terenów
publicznych, odwiedziny w domu spokojnej starości, wolontariat
w ośrodku rehabilitacyjnym, kwesta czy pomoc w usuwaniu
szkód naturalnych. I dla wilczków, i dla skautów ważne jest też
współpraca z społecznością lokalną. Ze względu na długość
wakacji w Japonii obozy trwają 3-4 dni, a co 4 lata odbywają
się krajowe zloty. Co 4 lata odbywają się też Nippon Agoonoree,
czyli podobne zloty dla japońskiego odpowiednika drużyn
nieprzetartego szlaku.
Misją GSJ jest pozwolenie dziewczynom i młodym kobietom
na samodzielne myślenie i działanie jako odpowiedzialne
obywatelki na rzecz własnego i cudzego dobra oraz pokoju.
Także staranie o społeczeństwo, gdzie kobiety mogą zbudować
i wykorzystać swój potencjał. W związku z tym oprócz
zajęć typowo harcerskich sporą uwagę poświęcaniu
równouprawnieniu, kobiecej sile, walce z przemocą domową.

pwd. Bogdan Ciechomski
Przypisy
Yata-no-kagami - ośmioboczne zwierciadło według mitów
było użyte, by wywabić boginię Amateratsu z ukrycia. Później
razem z mieczem Kusanagi i krzywymi klejnotami przekazała
ona swojemu wnukowi Ninigiemu, który był protoplastą rodu
cesarskiego.
2
Tłumaczenie własne na podstawie tłumaczenia angielskiego z
wykorzystaniem stylu polskiego Przyrzeczenia Harcerskiego. Tak
samo tłumaczone pozostałe dokumenty.
1
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Kiedy wilczek staje się skautem, to traci umiejętności
krasomówcze, bo z kroniki szczepu w Amagasaki wynika, że po
tym, jak robili te wszystkie fajne rzeczy do 11 roku życia, to na
starość im została turystyka górska i gotowanie oraz raz na rok
pójście na żagle.
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Obozowa historia,
czyli o karaniu
harcerza
Opowiem wam o pewnym ognisku, ognisku zgrupowania...
Kiedy usiedliśmy w kręgu, a ogień jeszcze nawet dobrze nie
zaczął płonąć, do moich uszu dobiegł głos harcerza siedzącego
po drugiej stronie. Znałem go doskonale z zimowisk. Gdy
był młodszy, sprawiał spore problemy wychowawcze
i często miałem do niego dużo zastrzeżeń. Kiedy ów harcerz
rozmawiając ze swym kolegą użył niecenzuralnego słowa,
powiedziałem głośno i wyraźnie wymieniając jego nazwisko,
żeby się zamknął. Reakcja była natychmiastowa i momentalnie
się uciszył.
Tutaj pojawia się kilka pytań.
Czy to, co powiedziałem, było właściwe i czy powinien tak
mówić instruktor, który przecież ma dawać przykład?
Odpowiedź: W tamtej konkretnej sytuacji uważam, że
nie zachowałem się niewłaściwie, a słowa były dobrane
konkretnie do tego harcerza. Znałem go na tyle dobrze, że
wiem po prostu, że innych słów by nie zrozumiał i nie byłoby
z jego strony właściwej reakcji.
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Ta historia zakończyła się tak, że po ognisku podeszły do
mnie oburzone druhny z jego kadry i zwróciły mi uwagę, że
odezwałem się niewłaściwie i że mogłem przyjść z tym do nich.
Pomijam fakt, że są ode mnie jakieś dwanaście lat młodsze,
bo każdego bez względu na wiek powinno się traktować tak
samo. Ale jeśli w tamtym momencie moje zachowanie wydało
im się niewłaściwe, to mogły ze mną spokojnie porozmawiać.
Zapytać, dlaczego tak zareagowałem, zasugerować, że może
mogłem zachować się inaczej. Mogły myśleć, że to one nie ja - powinny interweniować. Nieradzenie sobie z jakimś
harcerzem to żaden wstyd, każdy spotkał się z taką sytuacją.
Po to właśnie są starsi i bardziej doświadczeni instruktorzy,
żeby pójść do nich po radę. Nie wiem, jaką lekcję z tego
zdarzenia wyciągnęły owe druhny (pozdrawiam je serdecznie,
bo teraz są już doświadczonymi instruktorkami), ale chcę
wam pokazać, że to, jak rozmawiamy z harcerzami, wymaga
wielu lat obserwacji nauki i zbierania doświadczeń. Nieraz
w sytuacjach, które tego wymagały, używałem wobec harcerzy
ostrego i dosadnego języka. Ale zawsze osiągałem efekt u nich
w postaci autorefleksji. Nie raz po moich słowach zdarzało
się, że ktoś płakał, nie raz zdarzało się, że ktoś mówił, że nie
mam do niego szacunku. Ale bardzo szybko odpowiadałem
wtedy: - Ty zachowując się w ten sposób nie masz szacunku
wobec mnie. Wymagasz go ode mnie, ale to musi działać
w dwie strony.

phm. Jan Korkosz „Hebel”

Czy zrobiłem dobrze zwracając mu uwagę na forum przy
ognisku?
Odpowiedź: Tak, ponieważ poczucie tego, że wszyscy to słyszą
i związany z tym wstyd włącza myślenie i harcerz zaczyna się
zastanawiać nad swoim zachowaniem. Następnym razem,
zanim zachowa się tak na forum, przypomni sobie, jak
zwróciłem mu przy wszystkich uwagę i jest duża szansa, że
drugi raz tego nie zrobi.
Czy zrobiłem dobrze, że ja zwróciłem mu uwagę, zamiast
po ognisku iść do jego kadry, żeby porozmawiać o jego
zachowaniu?
Odpowiedź: Tak, zrobiłem dobrze, ponieważ połączyłem
ze sobą kropki. Znam harcerza, wiem, że sprawia problemy
wychowawcze, wiem, że kadra kompletnie sobie z nim nie
radzi, on nie ma do niej szacunku i ostentacyjnie to okazuje.
W dodatku kadra jest młoda i nie do końca wie, jak sobie
radzić w takich sytuacjach. Z połączenia tych kropek wyszło
mi, że moja reakcja była wtedy właściwa.
Czy zrobiłem dobrze używając jego nazwiska, które
powiedziałem na głos, zamiast powiedzieć po imieniu?
Odpowiedź: Tutaj nie powiem jednoznacznie, że zrobiłem
dobrze, ale w tamtym momencie wydało mi się to właściwe.
Chodziło o pewien łańcuch reakcji, który chciałem u niego
wywołać. Oczekiwałem, że nastąpi u niego proces myślowy
i harcerz dojdzie do wniosku, że druh powiedział do mnie po
nazwisku, w dodatku żebym się zamknął, i to przy wszystkich.
Była duża gwarancję, że do końca ogniska ów harcerz będzie
się zachowywał jak należy.

Co słychać u
modelarzy?
Praca Harcerskiego Ośrodka Techniki i Modelarstwa trwa
nadal, chociaż z uwagi na panującą pandemię zajęcia są
utrudnione i nieco ograniczone.
W czasie tegorocznych ferii budowa modeli odbywała się
w domach. Zadaniem kadry było odebranie wykonanych
prac z domu każdego uczestnika, oczywiście z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Najlepsze prace
prezentujemy w galerii.
Nasze modele można budować w zaciszu domowym przy
pomocy rodziców lub starszego rodzeństwa, konsultując się
przez telefon lub mailem z naszymi instruktorami. Zbudowane
modele zostaną wystawione tak jak co roku na wystawie
„Babaryba”. Jest to największe w Polsce spotkanie miłośników
wszelkich odmian modelarstwa i chociaż Warszawski Festiwal
Modelarski „Babaryba 2021”, odbędzie się dopiero w dniach 6-7
czerwca w hali sportowej Arena Ursynów przy ul. Pileckiego
122 to już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
do wystawiania swoich modeli.
Oczywiście zapraszamy również do współpracy z naszym
klubem.

pwd. Jacek Włodarski
szef wyszkolenia specjalnościowego
HOTiM
tel. 503-724-901
jacek.wlodarski@interia.pl
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Najnowsze wieści
Nowy Naczelnik ZHP
13 marca 2021 r. Rada Naczelna ZHP wybrała nowego naczelnika ZHP, którym został hm.
Grzegorz Woźniak.
Dh Grzegorz z harcerstwem związany jest od lat 60. XX wieku. Był zuchem, harcerzem
a następnie drużynowym 135 Wodnej Drużyny Harcerskiej w Płocku. Był pilotem Chorągwi
Płockiej ZHP. Od 1981 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta, a od 1987 – komendanta
tej chorągwi. Był komendantem Chorągwi Mazowieckiej. W latach 2007–2017 członek
Głównej Kwatery.
W 2016 r. był pełnomocnikiem GK ZHP dla Chorągwi Lubelskiej. W 2019 r. był
pełnomocnikiem GK ZHP i kuratorem sądowym dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej a w roku
2020 został wybrany na jej komendanta.

hm. Jacek Czajka

DMB
We wtorek 23.02.2021 r. w ramach obchodów Dnia Myśli Braterskiej instruktorzy hufca spotkali się przy ogniu na
nadwiślańskiej plaży, by wspólnie (ale z zachowaniem obostrzeń) spędzić czas. Ognisko poprzedzała gra przygotowana
przez druhnę phm. Justynę Piwowar, szefową zespołu kształcenia naszego hufca.
W trakcie spotkania ogłoszono werdykt kapituły instruktora roku. Tytuł
Instruktorki Roku 2020 Hufca Praga-Południe zdobyła phm. Marta
Czajka, drużynowa 288 WGZ „Dreptusie”. Wręczył go przewodniczący
kapituły hm. Marek Medyński. Dyplomy pamiątkowe otrzymały pwd.
Gabriela Lassota oraz pwd. Aleksandra Goworowska, które były
nominowane do tego tytułu.
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej dwie nasze instruktorki: pwd. Gabriela
Lassota i pwd. Dominika Pituła otrzymały listy gratulacyjne Naczelniczki
ZHP.
Druhnom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym
harcerskim działaniu!

pwd. Franciszek Pokora

Kontakt z redakcją:
hm. Jacek Czajka
tel. 605 229 279
email:
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