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Słowa Naczelnego

Kolejna rocznica

Ostatnio coraz więcej osób pisze swoje wspomnienia sprzed lat. Postanowiłem nie być gorszy, zwłaszcza że mam ku temu 
powód. W kwietniu mija kolejna rocznica wstąpienia przeze mnie do harcerstwa. 

Namówił mnie do tego mój serdeczny kolega Marek Jaworski, który sam wstąpił do ZHP nieco wcześniej. Zgodziłem się  
i 19 kwietnia 1974 r. udałem się na pierwszą w moim życiu harcerską zbiórkę. Odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr. 
215 im. Piotra Wysockiego, w Warszawie. Wstępując do ZHP byłem już 14-latkiem a więc dosyć późno. Dzisiaj żartuję, że 
lepiej późno niż wcale. Poza tym wcześniej nie miałem żadnego kontaktu z harcerstwem.

Była to 288 Warszawska Drużyna Harcerska „Trampy”, którą prowadził ówczesny przewodnik, a obecnie harcmistrz, 
Tomasz Koziński oraz jego brat bliźniak Andrzej. Dostałem przydział do zastępu „Pelikanów”, którego zastępowym był 
Marek Wysocki.

Pamiętam, że zbiórka rozpoczęła się apelem przed budynkiem szkolnym. Podczas apelu zastępowi składali meldunki 
drużynowemu. Drużyna składała się z czterech 6-8 osobowych zastępów. Byli to głównie chłopcy z szóstych klas o rok 
młodsi ode mnie. Patrzyłem z wielkim zainteresowaniem i zazdrością na mundury kolegów. Zawiązane pod szyją chusty 
były w kolorze zielonym. Na głowach rogatywki z lilijkami. Gdzieniegdzie na pagonie widniała biała belka a czasami 
nawet dwie. Moją uwagę przyciągały sznury przypięte na lewym ramieniu. Większość była szara, ale zauważyłem również 
brązowe, no i ten najważniejszy w kolorze granatowym. Po apelu już w budynku usiedliśmy w kręgu i wysłuchaliśmy 
gawędy drużynowego. Nie pamiętam jej tematu, ale harcerze i ja również słuchaliśmy jej z wielkim zainteresowaniem. 
Potem była gra ćwicząca pamięć, spostrzegawczość, szybkość oraz refleks. Po podsumowaniu gry drużynowy zbierał 
składki członkowskie a także przekazywał informacje na temat kolejnych zbiórek. A może było to wyznaczanie zadań 
międzyzbiórkowych – już nie pamiętam. Na zakończenie stojąc w kręgu odśpiewaliśmy „Bratnie słowo”. 

Sumując – powiecie – cóż, zbiórka, jakich wiele, tak naprawdę nic się wielkiego ani znaczącego na niej nie wydarzyło. Dla 
mnie jednak była wspaniałym przeżyciem. Byłem pod wielkim wrażeniem i jeszcze długo ją rozpamiętywałam. Tydzień 
później na kolejną zbiórkę poszedłem już we własnym mundurze. 

Okazuje się po latach, że ta zbiórka zmieniła moje dotychczasowe życie. Zdecydowała o tym, kim jestem dzisiaj. Mogę 
powiedzieć zupełnie poważnie – że była to miłość od pierwszego wejrzenia! 

hm. Jacek Czajka

PS.: Informacja uzupełniająca – komendantką Szczepu 288 WDHiZ była wtedy czynnie działająca w naszym hufcu phm.  
a dziś hm. Grażyna Kozińska, starsza siostra Tomka i Andrzeja.
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Odeszli na 
wieczna wartę

Harcmistrz Marek Medyński 
(1967-2021)

Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o odejściu 
16 kwietnia br. na wieczną wartę instruktora naszego 
hufca hm. Marka Medyńskiego. 

Druh Marek swoją przygodę z harcerstwem rozpoczął 
w 1976 roku, gdy wstąpił do Szczepu 288 Warszawskich 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych. Przez lata zdobywał 
kolejne stopnie i pełnił szereg funkcji. Mocno związany 
z ruchem zuchowym – był drużynowym, instruktorem 
szczepu ds. zuchowych, instruktorem namiestnictwa 
zuchowego i namiestnikiem zuchowym. Wielokrotny 
komendant kursów zuchowych, kolonii i obozów. Włączał 
się aktywnie w działania na poziomie hufca - działał  
w komisji rewizyjnej, komisji stopni instruktorskich, sądzie 
harcerskim, był także członkiem komendy hufca a także 
zastępcą komendanta hufca. Przez 11 lat przewodził 
kapitule Tytułu Instruktora Roku. Był też autorem  
i wykonawcą pamiątkowego znaczka, który otrzymywali 
Instruktorzy Roku. 

Jednak najbardziej i najmocniej związany był ze swoim 
macierzystym środowiskiem. Przez prawie 12 lat pełnił 
funkcję komendanta Szczepu 288 WDHiGZ im. Kornela 
Makuszyńskiego, a przez ostatnie 18 lat wspierał jego 
działania jako zastępca komendantki szczepu. 

Drugą pasją Marka był teatr. W 2007 roku powołał do 
życia Harcerski Teatr „Paradox”. Przez lata grupa teatralna 
odnosiła kolejne sukcesy przygotowując nowe występy, 
recitale, przedstawienia. „Paradox” brał udział w 2010 roku 
w Zlocie Stulecia Harcerstwa w Krakowie, podczas którego 
zaprezentował swoje przedstawienia.

Zapamiętamy Marka jako dobrego instruktora, który 
wykonywał sumiennie swoją pracę. Zawsze gotowy  
i chętny do pomocy. 

Marek odznaczony był srebrnym Krzyżem za Zasługi dla 
ZHP, pośmiertnie Przewodniczący ZHP odznaczył Go 
Krzyżem w stopniu złotym. Wyróżniony był także wieloma 
harcerskimi nagrodami m.in. odznaką za długoletnią  
służbę instruktorską „Cztery Złote Liście Dębowe”. 
Jest wpisany do Złotej Honorowej Księgi Zasłużonych 
Instruktorów Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe. 
Kolejny instruktor dołącza do hufcowej niebiańskiej 
drużyny pozostawiając nas w smutku i rozpaczy. 

Czuwaj!

hm. Piotr Piskorski
komendant hufca

Od redakcji:
Planujemy wydać numer specjalny „Praskiego Świerszcza” 
w całości poświęcony Markowi Medyńskiemu. Wszystkich 
chętnych prosimy o nadsyłanie swoich wspomnień, 
refleksji i przeżyć. 
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Heblowanie

3xH, czyli 
hajs, hajs, hajs

Od zawsze pieniądz rządzi światem. Drzewiej było tak, 
że środkiem płatniczym były produkty żywnościowe 
lub jakieś materiały budowlane albo przyprawy. Nie 
zawsze pieniądze miały formę taką, jaką znamy dzisiaj. 
Ale przez wieki nie zmieniło się jedno. Potrzebujemy 
mieć pieniądze, żeby jeść, żeby pić, żeby odpoczywać, 
żeby być zdrowym, żeby być szczęśliwym, żeby spełniać 
marzenia, żeby żyć. Każdy, kto jest dorosły, pracuje 
i musi się sam utrzymać, doskonale wie, ile kosztuje 
życie codzienne. Dlatego bardzo mnie denerwuje, 
kiedy muszę jeszcze płacić za bycie harcerzem. 
Rozumiem roczną składkę na działalność Związku  
i w pełni akceptuję przymus jej płacenia. Ale kompletnie 
nie do zaakceptowania jest dla mnie fakt, że musimy 
płacić za wszystko inne. Czy nam ktoś zapłacił za szycie 
maseczek w pandemii?? Albo za pomoc seniorom, za 
uczestnictwo w różnych wydarzeniach, gdzie władza 
nas potrzebuje. Nikt nam za to nie płaci, robimy to, 
bo taka jest idea harcerstwa, mamy w nim od zawsze 
zapisaną służbę i powinniśmy być wszędzie tam, gdzie 
ktoś nas potrzebuje. 

I teraz spójrzmy na następującą sytuację. Jest 
drużynowy, który dopiero skończył 18 lat i musi 
ukończyć kurs wychowawcy wypoczynku, żeby móc być 
komendantem obozu swojej drużyny. Kurs taki kosztuje 
średnio trzysta złotych. Ten drużynowy akurat ma pracę, 
gdzie sobie dorabia, żeby mieć na swoje potrzeby. 
Wcale nie musi uczestniczyć w tym kursie, może wybrać 
prostsze rozwiązanie i nie zorganizować obozu dla 
swoich harcerzy. Ale wiadomo, że tego nie zrobi, bo 
inaczej nie powinien być drużynowym. I teraz zaczyna 
się zastanawiać, skąd wziąć pieniądze na ten kurs? Żadna 
nasza władza ani harcerska, ani publiczna nie zastanawia 
się nad tym, z czego ów drużynowy zapłaci. Ale bardzo 
chętnie później ta sama władza będzie się chwalić, 
ilu to harcerzy było na obozie. Przecież to w interesie 
ZHP leży, żeby mieć wykształconych drużynowych  
z uprawnieniami. Dlatego płacenie za to, że instruktor 
de facto robi Związkowi przysługę, jest kuriozalne. Ktoś 
powie, że przecież jak komuś się nie podoba płacenie za 
wszystko, to nie musi być w ZHP. Oczywiście, że nie jest 
to obowiązkowe, ale jednak doskonale wiemy, że nikt 
nie chce wybierać najłatwiejszego rozwiązania.  

Druga kwestia - czynsz hufca - to kolejne kuriozum. 
Władze dzielnicy wielokrotnie korzystają z pomocy 
harcerzy przy różnych okazjach. Bardzo lubią się 
chwalić, że mają w swojej dzielnicy hufiec harcerski.  
I jeszcze za to pomaganie my musimy im płacić? Nigdy 
nie widziałem większego paradoksu. Teraz załóżmy 
hipotetycznie, że hufiec nie opłaca czynszu, bo nie ma 
z czego i zostaje rozwiązany. Harcerstwo na Pradze 
-Południe przestaje istnieć.  

Nagle władza budzi się i dostrzega, że nie może już 
skorzystać z pomocy harcerzy, bo ich nie ma. Tracą 
na tym wszyscy mieszkańcy, władze dzielnicy, ZHP. 
Ale pieniądze są ważniejsze, więc w sumie wszyscy 
przechodzą nad tym do porządku dziennego. Teraz 
właściwie można powiedzieć, że kupujemy sobie 
służbę. Bo drużynowy jadący na obóz jako komendant 
płaci za to trzysta złotych, a często i więcej. Hufiec za 
możliwość organizowania harcerzom czasu wolnego 
również płaci za to w comiesięcznym czynszu. Ktoś 
powie, że przecież dzielnica daje nam pieniądze na 
różne działania. Ale co nam po nich, jeśli przestaniemy 
istnieć, poza tym to są nasze pieniądze. Wracają do nas 
z różnych naszych podatków i opłat. Doszło do tego, że 
jako komendant szczepu zamiast skupić się na pracy 
wychowawczej, muszę myśleć, skąd wziąć pieniądze 
na to, żebym nadal pełnił w organizacji służbę i mógł 
wychowywać dzieciaki. 

Nie chcę takiego harcerstwa, nie chcę harcerstwa,  
w którym rządzi pieniądz. Nie chcę harcerstwa,  
w którym za robienie wszystkim przysługi muszę płacić. 
Nie chcę harcerstwa, które pozwala mi działać i się 
spełniać pod warunkiem, że za to zapłacę. 

phm. Jan Korkosz „Hebel”

Od redakcji: 

Zgadzając się z tezą, iż do harcerstwa nie powinniśmy 
za dużo dopłacać, zwracamy uwagę, że 2,5-dniowy kurs 
wychowawców wypoczynku w Chorągwi Stołecznej 
kosztuje 150 zł (a więc połowę tego, o czym pisze 
autor powyższego tekstu), organizatorzy zapewniają 
dwa obiady, kawę, herbatę, ciasteczka, zatem zwracają  
w naturze część owej wpłaty. Nie jest dobrze, jeżeli za 
kurs musi płacić 18-latek i szczep mu nie pomoże, ale 
nie jest również tak bardzo źle, bo 150 złotych to nie 300. 
W czasach PRL mieliśmy ogromne dotacje państwa, ale 
te czasy, choćby nie wiadomo jak marzył o nich autor 
felietonu, już nie wrócą.  
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Druh Adam ma głos

Ludzie listy piszą – i ja też

W okresie pandemii mamy kłopot z bezpośrednim 
porozumiewaniem się. Z różnych powodów - bo nie chcemy 
siebie narażać na zarażenie, bo nie mamy gdzie się spotkać, 
aby porozmawiać, bo nie korzystamy z komunikacji miejskiej, 
bo nie jesteśmy jeszcze zaszczepieni, bo mieszkamy ze starą  
babcią i dbamy o nią, bo po prostu słuchamy, co mówią 
mądrzy ludzie. I dlatego nie rozmawiamy, jak jeszcze nieco 
ponad rok temu.  

Dlatego częściej piszemy – wysyłamy smsy i maile, 
wykorzystujemy Messengera. Ja też. Nie da się ukryć – jako 
człowiek piszący - także zawodowo - wysyłam do naszej 
kadry, do wielu instruktorów krótsze i dłuższe listy. Jedne 
są pisane do jakichś zespołów – komisji stopni czy zespołu 
kształcenia, inne piszę indywidualnie. Widzę jakiś problem, 
mam jakiś pomysł, coś mnie intryguje – piszę. Czasami 
problem jest problemikiem a mój pomysł jest beznadziejny. 
Bywa. A czasami jednak wart pełniejszej odpowiedzi. 

No nie, nieprawda! Wszystkie maile są warte natychmiastowej 
odpowiedzi! Czasami może to być jedno słowo: „Dobrze”, 
„Dziękuję”, „OK”. Czasami odpowiedź powinna być dłuższa: 
„Napiszę za dwa dni”, „Nie jestem zainteresowany”. Uważam, 
że kulturalny człowiek, a za takich chyba się mamy, ma 
obowiązek odpowiedzieć w ciągu 24 godzin. Pokwitować 
otrzymaną wiadomość. Po prostu pokwitować. Nic więcej.  
I tę krótką informację podpisać. Może to być przecież zapisana 
wcześniej  stała część każdego listu.  

Wiecie, co mnie martwi a czasem denerwuje? Duża część 
osób, do których piszę, po prostu mi nie odpowiada. Jeżeli  
z kimś rozmawiam twarzą  w twarz – niemożliwe jest, by 
ktoś z naszej kadry odwrócił się ode mnie bez słowa i sobie 
odszedł. Tak sobie odszedł. A tu, w przypadku maili jest to 
częste. Zbyt częste. 

Kiedyś pewna druhna mi powiedziała: - Ja to maili nie 
czytam. – No więc, miła druhno, najwyższa pora zlikwidować 
adres mailowy lub wpisać stałą odpowiedź: „Nie odpowiadam 
na maile, jeżeli chcesz, to próbuj skontaktować się ze mną  
w inny sposób”. I wtedy albo bym dzwonił, albo wysyłał do tej 
druhny listy pocztą, ale nie czekałbym na odpowiedź. 

Często czuję się lekceważony przez naszą instruktorską 
„młodzież” (bo wyobraźcie sobie, że instruktorzy starszego 
pokolenia, jeśli mają adres mailowy, zazwyczaj - z wyjątkiem 
jednego druha - na listy odpowiadają). I nie jestem w stanie 
zrozumieć tłumaczenia: „Druhu, ja nie mam czasu”. Nie masz 
czasu na napisanie: „OK”? Naprawdę? Nie masz czasu na 
napisanie: „Zajmę się tym w czasie weekendu?”. Naprawdę? 
Nie wierzę.

Oczywiście mógłbym się obrazić i do konkretnych 
instruktorów nie pisać. Tylko że oni pełnią w hufcu określone 
ważne funkcje! Przecież moje maile otrzymują, na pewno 
czytają i może nawet uwzględniają w swojej pracy. Tylko 
im czegoś brakuje. Brakuje im kulturalnego zachowania 
człowieka XXI wieku. Szkoda, że to ma miejsce w harcerstwie. 

hm. Adam Czetwertyński

Wychowanie  
a program

Na dworze coraz cieplej, a nasze myśli kierują się  
w stronę nadchodzących obozów, najlepszego momentu 
w harcerskiej pracy zarówno dla naszych podopiecznych, 
jak i nas – kadry. Albowiem obóz pozwala nam najlepiej 
pracować nad charakterem harcerzy, stawiać przed nimi 
wyzwania, nawiązać relację itp. Niestety, zdarza się, że  
w wychowaniu przeszkadza nasz własny program. 

Program w naszym przypadku to „plan zamierzonych 
czynności, przedsięwzięć itp.” lub „założenia, postulaty  
i cele jakiejś działalności” , czyli jak najbardziej pożyteczne 
i przydatne narzędzie, które to pozwala na dobrą pracę 
z dzieciakami. Dobry obóz to m. in. taki obóz, w czasie 
którego kadra ma dobrze i szczegółowo opracowany 
plan razem z konspektami poszczególnych zajęć, zbiórek 
itp. To obóz, gdy dzieciaki ciągle robią coś sensownego  
i rozwijającego.

Zdarza się nam jednak, że gnamy i w tej gonitwie 
jako priorytet stawiamy sobie realizację założonego 
programu. Choćby w takiej sytuacji, gdy dwa zastępy 
pokłócą się w trakcie gry we flagi – rachu ciachu mówimy 
wychowawczą gadkę i biegniemy do obozu, aby zjeść 
kolację i przygotować się do kominka o młodości Andrzeja 
Małkowskiego. Albo gdy np. jeden z dzieciaków nie może 
się odnaleźć w swoim zastępie, więc tłumaczymy mu, 
że będzie dobrze i na pewno się dogadają na porannych 
zajęciach z haftu kaszubskiego. Nie mamy czasu na 
wychowanie, bo mamy program do zrealizowania.

Dobry program jest planem życia obozowej społeczności, 
ale nie obligatoryjnym harmonogramem. No właśnie, 
życia obozowej społeczności – małej osady, która boryka 
się z własnymi problemami i idzie własną drogą. Co z tego, 
że wytłumaczycie zasady fair play przed grą we flagi lub 
odbędziecie fikcyjny sąd nad abstrakcyjnym problemem, 
kiedy wokół was jest mnóstwo problemów prawdziwych  
i istotnych? Czemu nie zacząć traktować dzieci poważnie 
i teorię wdrożyć w życie? 

Może w sytuacjach konfliktowych spotka się rada obozu, 
która rozwiąże spory? Wyobraź sobie, że w trakcie gry 
we flagi doszło do jakiegoś strasznego konfliktu między 
harcerzami i zastępami. Wtedy mówisz: - Przerywamy 
grę,  niech zbierze się rada obozu, by rozsądzić problem. 
- Po wysłuchaniu opinii obiektywnie oceni konflikt. Jaka 
to praktyczna nauka demokracji dla młodych harcerzy. 

Nie można też przesadzić i codziennie całym 
obozem rozsądzać spory, we wszystkim trzeba mieć 
umiar. Pamiętajmy, co jest celem, a co narzędziem.  
I pamiętajmy, że pionierka, pranie, rozmowy z harcerzami, 
rozwiązywanie problemów z radą obozu to też program  
i narzędzia wychowawcze. 

Stanisław Matysiak
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Miła wiadomość 

Jedna z ważnych osób w naszym państwie przyznała 
mi resortowe odznaczenie. Ktoś (oczywiście nie 
owa osoba, ona tylko podpisuje papier) mnie 
zauważył. Potwierdził, że odniosłem w życiu sukcesy  
w dziedzinie, która jest mi bliska. I nie jest to tym razem 
harcerstwo lub szeroko rozumiane wychowanie młodego 
pokolenia. Wyróżnienie to stało się impulsem do napisania 
niniejszego felietonu. 

Wyróżniamy, nagradzamy 
Niezależnie od tego, jaki mamy charakter, co myślimy  
o nagrodach, medalach, wyróżnieniach czy odznaczeniach, 
zawsze dają one radość, przynoszą satysfakcję i… pobudzają 
do lepszej pracy. Oczywiście każda nagroda wzbudza także 
szereg pytań. Jedno jest podstawowe: - Dlaczego on, a nie 
ja? Przecież nie byłem gorszy, czuję, że pracuję intensywniej 
od niego, często mam więcej sukcesów. W moim przypadku 
zadałem sobie takie pytanie, gdy całej grupie (a właściwie 
grupom) naszych instruktorów wręczano dzielnicową odznakę  
z okazji 100-lecia przyłączenia Grochowa do Warszawy. Bo 
na rzecz naszej dzielnicy przez ponad pół wieku zrobiłem 
niewątpliwie więcej niż kilkoro innych naszych instruktorów, 
którzy odznakę tę dostali. Nie tyle było mi przykro, ile głupio… 
Bo coś tu w typowaniu do tego (skromnego) wyróżnienia 
nie zagrało. Czyżby z okazji 100-lecia praca przez pięć 
lat bardziej się liczyła niż przez pięćdziesiąt? Coś tu się  
nie zgadza… 

Niestety, jak to się mówi, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. 
Dlatego zostawmy w spokoju ten wątek, taki, nazwijmy go, 
dzielnicowy. Zwracam po prostu uwagę, że w hufcu brakuje, 
a może brakowało obiektywizmu w docenianiu i ocenianiu 
nas – instruktorów harcerskich. To trudne zadanie. Bo jak 
przeliczyć na odznaczenia czy medale wieloletnią pracę  
z młodzieżą? Dni i noce poświęcone organizacji. Ale jednak 
jakoś z tym obiektywizmem, docenianiem cudzego trudu, 
cudzych sukcesów musimy sobie poradzić.  

Tu będzie dygresja. Starsi instruktorzy wiedzą, że między mną  
a naszym wieloletnim byłym komendantem hufca hm. Stefanem 
Romanowskim czasem iskrzyło. I nie były to iskry przyjaźni. 
Czasem druh Stefan wyraźnie dawał mi do zrozumienia, że jest 
nam w harcerstwie nie po drodze. Ja mu też czasem dopiekłem. 
Takie życie. Ale lubienie się – lubieniem, a docenianie zasług – 
docenianiem. I gdy przed laty w Radzie Warszawy padło pytanie 
– kogo wyróżnić okolicznościową nagrodą jako zasłużonego 
obywatela miasta – natychmiast powiedziałem: - Stefana 
Romanowskiego. – Nasz komendant piękny dyplom otrzymał, 
do niego dodatek finansowy. Mam nadzieję, że do końca życia 
nie wiedział, że to ja w taki sposób go doceniłem. I jeszcze jedna 
uwaga – pomimo owego iskrzenia druh Stefan doceniał też 
mnie. 

Od niedawna staram się, aby w hufcu dbać o nagrody  
i wyróżnienia dla naszej kadry. I trochę jestem zmartwiony. 
Bo na przykład nie wszyscy drużynowi, szczególnie ci, którzy 
prowadzą swą gromadę lub drużynę dłużej niż rok, otrzymali od 
Naczelnika ZHP list gratulacyjny z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 
Ale ktoś – namiestnik czy szczepowy musi wniosek napisać. 
W tym roku udało się złożyć wnioski dla dwóch instruktorek. 
Czy nie za mało? Czy kapituła Instruktora Roku powinna 
rozpatrywać tylko trzy kandydatury? Dlaczego tak mało? Czy 
naprawdę mamy tylko trójkę instruktorów zasługujących na ten 
tytuł? Nie wierzę. 

Mam prośbę – rozmawiajcie ze mną o odznaczaniu naszej kadry. 
Będę wam tłumaczył, kto może otrzymać Krzyż Zasługi, kto 
Krzyż za Zasługi dla ZHP (jako członek kapituły napisałem na ten 
temat dwa felietony do „Czuwaj” – przeczytajcie), a kto Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. O odznaczeniach przyznawanych 
poza hufcem. Będę też pomagał kapitule Instruktora Roku. 
Tylko tytuł drużynowego roku jest poza mną. Tym zajmują się 
namiestnicy. Mam nadzieję, że nie zapomną, iż w tym roku też 
pracowaliśmy i ten tytuł naszym najlepszym się należy. 

Razem z komendą hufca strać się będę, byście czuli, iż ktoś widzi  
i docenia waszą pracę. Obiektywnie, sprawiedliwie, uczciwie,  
po harcersku. 

hm. Adam Czetwertyński

Zbiórka Covidowa* 

Już od jakiegoś czasu można w ograniczonym gronie 
prowadzić zbiórki „klasyczne”. Niestety z przyczyn 
różnych, spowodowanych najczęściej brakiem miejsca, co  
w połączeniu z późnozimową aurą, skutecznie powstrzy- 
mywało ich organizowanie, trzeba było jeszcze kilka 
poprowadzić w trybie online. Na szczęście po Świętach, 
pomimo innej negatywnej aury, a mianowicie złych 
wiadomości odnośnie liczby zarażonych, udało się 
zebrać liczbę 7 śmiałków, którzy przybyli na zbiórkę 
po długiej przerwie. Zbiórka odbyła się na terenie 
Olszynki Grochowskiej z zachowaniem odpowiedniego  
reżimu sanitarnego.

Na początku podzieliłem grupę na dwa zespoły, które 
otrzymały odpowiednie zadania do wykonania. Każdy zespół 
inne, chociaż podobne. Zadanie polegały  na rozszyfrowaniu 
dość specyficznej zagadki. Harcerze musieli odgadnąć, jak 
na imię mają uczestnicy zagadki, jakiej muzyki słuchają, co 
najchętniej piją, jakiego koloru dom zamieszkują i co należy 
do ich hobby?

Aby dowiedzieć się czegokolwiek, niczym dobry śledczy 
musieli szukać wskazówek rozsianych i ukrytych po 
okolicy. Wiadomości posiadały różne wartości. Czasem 
wiadomość, która na pierwszy rzut oka mogła być przydatna,  
w konkluzji ostatecznej okazała się nic niewartym strzępkiem 
informacji i odwrotnie. Takie elementy wplotłem w swoją 
zagadkę Obok wskazówek zawierających prawdziwe 
informacje typu: „Różowy dom zamieszkuje słuchacz Disco 
Polo” czy „Pijący herbatę sąsiaduje z graczem domino”, 
oraz „Marcello nie cierpi swojej sąsiadki”, pojawiały się 
fałszywe informacje, jak np.: „Przed wyruszeniem w drogę 
należy zebrać drużynę”, czyli cytat z gry Baldur’s Gate. 

Rozszyfrowywanie zagadki sprawiło harcerzom wiele radości, 
zwłaszcza że część wskazówek zebrał jeden zespół, a inne 
drugi. Musieli nieźle kombinować przy późniejszej wymianie 
informacji między sobą. 

Na koniec zbiórki podsumowaliśmy wspólnie grę i związaliśmy 
krąg… oczywiście z zachowaniem odstępu, dlatego iskierka 
była tylko symboliczna.

HO Marcin Czajka
przyboczny 288 WWDH „Włóczykije”

*Kim był Covidow? – podejrzewam, że tego nie wiedzą nawet 
najstarsi górale. 



Praski Świerszcz                   Nr 72          Kwiecień 2021

7

Praski Świerszcz                   Nr 72          Kwiecień 2021

Andrzejowi 
w odpowiedzi

W 70 numerze „Praskiego Świerszcza” hm. Andrzej 
Banasik zaprezentował się w roli kombatanta przemian, 
jakie dokonały się w harcerstwie i w naszym hufcu  
w latach poprzedzających rozłam ruchu harcerskiego. 
Nazywając siebie „komendantem hufca w latach 
przełomu”, popełnił moim zdaniem nadużycie  
i nadinterpretację faktycznej roli, jaką wtedy odegrał. 
Wszyscy nieco starsi instruktorzy naszego hufca 
dobrze pamiętają wybór Andrzeja na tę funkcję, tego 
powody i okoliczności. 

To tak jakbym ja, Andrzej Sadłowski, nazwał się 
we wspomnieniach „komendantem hufca w latach 
przełomu”. Mógłbym się czuć do tego uprawniony, bo 
moje w nim rządy na tej funkcji, choć z zachowaniem 
i kontynuacją pryncypiów ugruntowanych przez 
mojego wielkiego poprzednika  hm. Stefana 
Romanowskiego, charakteryzowały się jednak zupełnie 
innym, dużo bardziej łagodnym i demokratycznym 
stylem sprawowania władzy. Mój styl był zresztą 
szokiem dla dużej części kadry, także tej pozostającej  
w opozycji, przyzwyczajonej od dziesięcioleci do 
rządów naprawdę twardej ręki. I z tego tytułu czasy 
kierowania przeze mnie hufcem mógłbym nazwać 
przełomowymi, choć nigdy nie przyszło mi to wcześniej 
do głowy. Także przez moją wrodzoną skromność  
i pokorę, jaką kierowałem się i kieruję przez całe życie.

Hm. Andrzej Banasik był moim następcą na 
funkcji komendanta hufca. Zapomniał tylko dodać  
w swoim artykule, że komendantem był przez rok – od 
listopada 1988 do listopada 1989 r. Zbyt krótko więc, 
by móc się tytułować „komendantem hufca w latach 
przełomu”. Bardziej by pasowało „komendantem hufca 
przełomowego roku”.

W innym artykule, w tym samym 70 numerze 
„Świerszcza”, opisując historię kubka wody 
podanej spragnionemu, spoconemu, zmęczonemu 
obowiązkami służbowymi milicjantowi, przedstawiłeś 
ją Szanowny Andrzeju jako heroiczne, godne zapisania 
w historii i jej przytaczania działanie. 

A miało to miejsce w trakcie „walki” tego milicjanta 
z tą śliczną harcerką, występującą przeciw słusznie 
minionemu systemowi. 

Ciekawe, czy dziś, w analogicznej sytuacji, zarówno 
ta śliczna harcerka, dojrzała już dziś kobieta, może 
szczęśliwa matka swojej dorosłej córki, jak i Ty, Andrzeju, 
podalibyście kubek z wodą równie spragnionemu, 
spoconemu i zmęczonemu policjantowi, wykonującemu 
swoje obowiązki podczas pokojowych manifestacji 
Strajku Kobiet, interweniującemu razem ze swoimi 
kolegami tak samo brutalnie, jak wtedy ówcześni 
milicjanci. Wtedy Milicja Obywatelska była, a dziś Policja 
jest przede wszystkim zbrojnym ramieniem władzy. 

Choć powinni stać, co uroczyście ślubują, w obronie 
obywateli. Nie zawsze jednak im się to udaje. Wszyscy 
to wiemy, widzieliśmy w telewizji, na żywo na ulicy, 
widzieliśmy na zdjęciach, czytaliśmy w prasie. Wiemy 
więc, jak było wtedy i jak jest dziś. Opisywane przez 
Ciebie podanie kubka wody było moim zdaniem przede 
wszystkim aktem miłości harcerki do bliźniego, a w Twojej 
relacji wybrzmiało jako akt polityczny. Szkoda, że tamte 
manifestacje i te dzisiejsze tak różnie oceniasz, choć  
i wtedy, i dziś dochodziło i dochodzi do niszczenia przez 
niektórych manifestantów mienia, malowania murów, 
podpaleń. Działań zdecydowanie negatywnych, które nie 
powinny mieć miejsca, które ja potępiam.

Jestem wdzięczny hm. Adamowi Czetwertyńskiemu, 
który wyłożył w genialny sposób Tobie i nam wszystkim 
istotę sprawy. Mam nadzieję, że przyjmiesz jego zdanie 
za dobrą monetę i zmienisz swoje pryncypia a także 
zweryfikujesz sprawiedliwie obie sytuacje. A także, do 
czego Cię gorąco namawiam, powstrzymasz jednak 
swoje kombatanckie i polityczne ambicje.

hm. Andrzej Sadłowski
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As wywiadowca 
- Ważne jest bezustanne przybliżanie wszystkim 
harcerzom problemów Nieprzetartego Szlaku. Staramy 
się integrować środowiska. Naszym drużynom jest 
to bardzo potrzebne – podkreśla hm. Adam Sikoń, 
namiestnik NS, zachęcając kadrę hufca do wyzwań  
i  wspierania słabszych. 

PO PIERWSZE DIALOG

Franek Pokora: Zanim zaczniemy rozmowę  
o Nieprzetartym Szlaku – we wrześniu 2020 r. minęło 
50 lat od dnia, kiedy przejął Druh kierowanie Szczepem 
295 WDHiGZ. Jak Druh wspomina ten czas? 

Adam Sikoń: Rzeczywiście minęło mnóstwo czasu. Tuż 
przed rokiem 1970 prowadziłem szczep 29 na Grochowie 
w typowym środowisku robotniczym. Pracowałem  
z trudną młodzieżą, jednak dobrze się tam działało. 
Do szczepu 295 na Saską Kępę przychodziłem z wielką 
obawą. To było dla mnie nowe, elitarne środowisko. 
Szczep przejmowałem od druha Wiśniowskiego. Na 
przekazanie w pierwszych dniach września 1970 r. 
przyszło… 37 osób. Odchodziłem ze szczepu, który liczył 
120 członków, a z 37 harcerzy składały się poszczególne 
drużyny. Moim pierwszym krokiem była rozmowa  
z dyrekcją szkoły – od razu przekonałem się, że warto 
tam działać. Była to duża, jak na tamte czasy, placówka, 
liczyła ok. 1300 uczniów. Zaczęliśmy organizować 
drużyny. W ciągu roku w szczepie mieliśmy ok. 300 
osób, kadra była bardzo dobra, złożona z młodzieży, 
którą udało nam się wysłać na kursy drużynowych. 
Poza tym wrócili dawni instruktorzy, gdy zobaczyli, że 
na terenie szkoły zaczyna się coś dziać. Szczep liczył  
w porywach do 420 osób i był jednym z potężniejszych 
na terenie Pragi-Południe. Mieliśmy 12 drużyn. Niewiele 
bym jednak zrobił bez świetnej kadry instruktorskiej, 
była chętna i gotowa poświęcić harcerstwu swój czas. 

[FP] Przy której szkole działaliście? 

[AS] To była Szkoła nr 168, róg Zwycięzców  
i Międzynarodowej. Później był tam szczep 296, który 
przeniósł się z Gocławia na Saską Kępę, a „mój” szczep 
295 przeniesiono z Saskiej Kępy na Gocław. Dziwi mnie 
to. W tej szkole były i izba harcerska, i izba zuchowa, i 
pokój instruktorski, magazyny. Całe drugie piętro było 
zagospodarowane na stworzoną przez naszą młodzież 
potężną wystawę poświęconą Szarym Szeregom, 
które to imię szczep nosi od 1973 r. Nie wiem, gdzie 
przepadły te wszystkie eksponaty. A przecież był tam 
dar Andrzeja Jana Piwarskiego rzeźba „Mali Powstańcy”. 
Była także wielka fotografia Starówki, poza tym około 
40 tablic poświęconych Szarym Szeregom z różnymi 
historycznymi zdjęciami, mnóstwo kronik, dokumenty, 
proporzec z Powstania Warszawskiego, nie mówiąc już 
o większości sprzętu. Szkoda kroniki szczepu, w której 
była spisana cała jego historia. 
 
[FP] Nieprzetarty Szlak z Pragi-Południe to największe 
tego typu namiestnictwo w Polsce…

[AS] Tak, rzeczywiście jesteśmy najwięksi w kraju.  
W chorągwiach są oczywiście referaty Nieprzetartego 
Szlaku, sam kieruję naszym stołecznym. Natomiast  
z taką liczbą środowisk – pod tym względem jesteśmy 
jedyni w Polsce. Liczby są u nas bardzo ruchome, jednak 
skupiamy ok. 350 osób, w tym – ostatnio liczyłem – 
ok. 50 kadry. To namiestnictwo ma dłuższą historię, ja 
mogę mówić jedynie o 37 latach. Przede mną kierowało 
nim wiele znakomitych osób, jednak drużyn było 
dużo mniej. Obecnie mamy 19 drużyn harcerskich  
i zuchowych. Działamy w 15 placówkach. 

[FP] Jak tworzy się drużyny Nieprzetartego Szlaku? 

[AS] Dużo czasu poświęcam na kontakty z dyrektorami. 
Dzięki temu mamy drużyny, a dyrektorom zależy, 
żeby one działały. Wiele z nich powstało w podobny 
sposób – będąc na różnych uroczystościach czy 
jubileuszach spotykałem się z dyrektorami placówek 
i bezustannie drążyłem temat Nieprzetartego Szlaku. 
I tak np. po wielu latach mojego „nękania” pani 
dyrektor powstała drużyna dla dzieci autystycznych 
przy ul. Tarchomińskiej. Podobnie na Mokotowie przy 
ul. Różanej czy ul. Skaryszewskiej. Wydaje mi się, że 
u nas w hufcu brakuje pracy z dyrektorami. Jesteśmy 
nietypowym środowiskiem, ponieważ szkoły specjalne 
podlegają bezpośrednio biuru edukacji, czyli miastu, 
prezydentowi Warszawy, a szkoły podstawowe i średnie 
dzielnicy. Fakt istnienia tylu drużyn w Nieprzetartym 
Szlaku jest efektem wielu lat pracy właśnie z dyrektorami 
placówek. 

[FP] Czyli to kwestia dialogu.

[AS] Tak. Mamy bardzo dobre relacje z władzami 
dzielnicy Praga-Południe. W grudniu burmistrz Tomasz 
Kucharski przyjął patronat nad konkursem „Harcerze 
NS mieszkańcom dzielnicy”. W warunkach pandemii 
robimy stroiki i karty pocztowe, nasi harcerze i zuchy 
przygotowują świąteczne ozdoby na choinki, które staną 
przed urzędem i będą udekorowane tymi drobiazgami. 
Burmistrz zobowiązał się kupić choinki oraz ufundować 
nagrody, prezenty świąteczne dla dzieci.
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[FP] Byłem gościem na przeglądzie artystycznym 
i wręczeniu Orderu Uśmiechu w zeszłym roku latem  
w Międzylesiu. 

[AS] Tak, wręczaliśmy order prof. Annie Dobrzańskiej. 
Podczas tej uroczystości na nasz wniosek także burmistrz 
Kucharski, jak i ówczesny wiceburmistrz Jarosław Karcz 
otrzymali srebrne odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. To 
są ludzie, którzy bardzo życzliwie odnoszą się do naszych 
problemów i po prostu uczestniczą w życiu harcerskim. 

[FP] Nie tylko duże namiestnictwo, działające de facto  
w całej Warszawie, ale także Rada… 

[AS] W 1984 r. udało mi się namówić władze dzielnicy, 
żeby stworzyć Radę Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
przy Dzielnicowej Radzie Przyjaciół Harcerstwa. 
Powstała dzięki dużej pomocy ówczesnej spółdzielni 
inwalidów „Saturn”. Dostaliśmy wtedy milion złotych 
z zysku spółdzielni. To była duża kwota, porównuję ją 
zawsze do mojej pensji z pracy w Ministerstwie Oświaty 
i Wychowania, wynoszącej 10 800 zł. Do Rady włączyła 
się Akademia Sztabu Generalnego, Inspektorat Oświaty, 
WSS Społem, Kombinat Budownictwa Miejskiego Wschód 
i rozpoczęliśmy działalność. We wczesnych latach 90. rada 
dzielnicowa się rozsypała, natomiast nasza rada przetrwała. 
Od 1996 r. działa z nami prof. Dobrzańska, której problemy 
dziecka niepełnosprawnego są bardzo bliskie. W zeszłym 
roku zakończyła już pracę zawodową, ale radą kieruje 
nadal. Dzięki Radzie Przyjaciół, która współfinansuje 
przedsięwzięcie, działa nasza stanica na terenie ośrodka 
hufca w Ocyplu; na jej rozwój pozyskujemy zresztą 
pieniądze także z innych źródeł. Ostatnio udało nam się 
kupić  kontener sanitarny, na którym nam bardzo  zależało, 
by dzieci miały w końcu swoją intymność i prywatność. 
Ważnym krokiem było także przejęcie założonej przez 
dyrektorów szkół specjalnych fundacji „Inne spojrzenie”. 
Pani profesor przewodzi obecnie Radzie i prezesuje  
fundacji. Dzięki fundacji mamy więcej możliwości,  
a działamy dla tych samych dzieci. Jesteśmy organizacją 
pożytku publicznego wpisaną do KRS, możemy więc 
występować o 1%.

[FP] Praca z każdą niepełnosprawnością wymaga 
umiejętności i doświadczenia. Jak to wygląda  
w namiestnictwie NS? Czy cała kadra to pedagodzy 
specjalni? 

[AS] Tak. Naszymi instruktorami w drużynach są tylko 
nauczyciele, wychowawcy. Działamy nie tylko w szkołach, 
ale i w ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii. 
Mamy też jedną drużynę w zakładzie poprawczym. Jeśli 
chodzi o kadrę instruktorską, to są to wysokiej klasy 
specjaliści, głównie oligofrenopedagodzy.

[FP] Jakie działania kadra, która nie zajmuje się dziećmi 
z niepełnosprawnościami, mogłaby podjąć, żeby okazać 
wam wsparcie?

[AS] Kiedyś moim marzeniem było, żeby każdy szczep 
wziął pod opiekę jedną drużynę, nawiązał z nią kontakt. 
Ciągle, choć teraz rzeczywiście może trochę mniej, słyszę, 
że się izolujemy. 

My się nie izolujemy! Wychodziliśmy z inicjatywą 
wiele razy. Co roku na przykład zapraszamy do udziału  
w naszym przeglądzie artystycznym. Co roku wręczam 
komendantom szczepu regulamin. W ostatnich latach 
zgłosiła się jedna drużyna. 

Przed laty zapraszaliśmy na Wigilię; przyszło dwóch 
instruktorów. Na fajnie przygotowany przez nasze 
środowisko harcerskie DMB też przyszło może kilkunastu 
instruktorów. Liczymy na zrozumienie w komendzie 
naszych problemów i widzę, że obecnie komendant hm. 
Piotr Piskorski je rozumie. Naszym dzieciakom jest to 
bardzo potrzebne. Gdyby któraś z drużyn zaprosiła nas do 
współpracy, byłoby to naprawdę wspaniale. 

[FP] Zastanawiam się, czy hufcowi wędrownicy nie 
mogliby w jakiś sposób pomóc w którejś z jednostek. 

[AS] Na pewno tak! Chociażby przy organizacji festiwali, 
DMB, wigilii. Teraz oczywiście przeszkodziła nam 
pandemia, ale we wrześniu organizujemy rajd, mamy 
disco-harce, zabawę karnawałową w klubie Explosion, 
uczestniczymy w Rajdzie Olszynka Grochowska, 
przygotowujemy przeglądy artystyczne, Dzień Sportu  
w Miedzeszynie. Tych imprez jest u nas dużo. Każde 
wsparcie jest ważne. 

Każde dziecko, biorące udział w przeglądzie, otrzymuje 
prezent, a to jest ok. 700 paczek do przygotowania! 
Działamy w dobrym klimacie wśród życzliwych ludzi. 
Od lat na przykład korzystamy z sali widowiskowej  
Ministerstwa Gospodarki. Współpracujemy z firmą 
cateringową, która za małe pieniądze pomaga nam  
podczas wigilii. Ludzie przekazują nam swój 1%. W tym 
roku wpłat z tego tytułu jest mniej, co mnie nie dziwi, ale  
w końcu nie tylko pieniądze są ważne. Na przykład obecnie  
w jednej z naszych drużyn w Helenowie, która skupia dzieci  
z porażeniem mózgowym, praca jest obecnie zawieszona, 
bo brakuje nam wychowawcy. Szkoda tak fajnego 
środowiska. Ogłaszałem nabór, ale nikt się nie zgłosił. Może 
warto przyjąć taką drużynę do szczepu na zasadzie: jest  
z nami, ale działa w tamtym miejscu, w Helenowie, który 
ma zresztą wspaniałe warunki – jedenaście hektarów, 
hipodrom, mini zoo, konie. Dyrektor do rany przyłóż, 
Zbyszek Drzewiecki, wieloletni wychowawca, wspomaga 
nas od lat i z otwartymi rękoma przyjąłby kogoś, kto raz 
w tygodniu przyjechałby i z dziećmi pobył. Byłoby to 
wspaniałe wyzwanie dla środowiska wędrowniczego! 

Rozmowa została przeprowadzona w październiku 2020 r. 
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TiR – Turystyka 
i Rekreacja

Geocaching - zabawa 
w poszukiwanie „skarbów” 

Wiecie, co to jest geocaching? Jeśli nie, to chętnie 
napiszę co nieco na ten temat. Geocaching jest 
grą terenową polegającą na szukaniu „skarbów” za 
pomocą odbiornika GPS. Owymi skarbami są specjalnie 
pojemniki (tzw. kesze) ukryte wcześniej w różnych 
ciekawych miejscach. Każdy z nich zawiera logbook, 
czyli dziennik odwiedzin, do którego każdy znalazca 
powinien się wpisać, aby potwierdzić swoje odkrycie. To 
samo powinien również zrobić na stronie geocaching.
com. Poza logbookiem w większych skrytkach można 
znaleźć również różne rzeczy na wymianę pozostawione 
przez wcześniejszych znalazców. Są to zazwyczaj 
drobne przedmioty: monety, figurki, zabawki, które 
każdy znalazca może ze sobą zabrać pod warunkiem, że  
w zamian zostawi swoje przedmioty o podobnej 
wartości. Ponadto w keszu mogą znaleźć się również 
przedmioty podróżne, tzw. Travel Bugi lub Geocoiny 
(monety). Są one przenoszone od skrytki do skrytki przez 
geocacherów, a dzięki numerom wybitym na specjalnych 
blaszkach lub bezpośrednio na przedmiotach można 
śledzić ich wędrówkę nawet po całym świecie.

Cała zabawa miała swój początek w 2000 roku, kiedy 
to został odkodowany sygnał GPS. Pewien Amerykanin 
postanowił zakopać w lesie wiaderko, a następnie 
udostępnił współrzędne ukrytego skarbu na forum 
internetowym. Wiele osób zachęconych możliwością 
dobrej zabawy i przeżycia ciekawej przygody zaczęło 
szukać ukrytego pojemnika. Potem zaczęto chować 
następne „skarby”. W taki sposób powstał serwis 
Geocaching.com.

Gra opanowała już cały świat. W każdym zakątku 
naszego globu ludzie budują swoje skrytki, następnie 
udostępniają współrzędne na mapie, aby inni mogli je 
odnaleźć. W Polsce również mamy całą masę ukrytych 
skrytek. Wystarczy sprawdzić swoją najbliższą okolicę. 
Zabawa wciąga, inspiruje.

Jest idealna dla wszystkich, zarówno dzieci, młodzieży, 
dorosłych, a nawet starszych osób. Rozwija i rozbudza 
wyobraźnię, zmusza do ruszenia się z domu, zachęca 
do spacerów, wyjazdów, wycieczek. Skrytek/keszy 
można szukać praktycznie wszędzie: w parkach, w lesie, 
na ulicach, w kościołach, na szczytach gór, szlakach  
i w wielu innych miejscach. Warunek jest jeden: trzeba 
mieć GPS, który doprowadzi do danego miejsca.

Najlepiej zarejestrować się na stronie Geocaching.com, 
ściągnąć aplikację na telefon i już można zacząć zabawę. 
Grę tworzą ludzie dla ludzi. Każdy może ukryć pojemnik, 
każdy może go również znaleźć. Dzięki zabawie można 
aktywnie spędzać wolny czas, zwiedzić miejsca, których 
w innym przypadku by się nie odwiedziło, dowiedzieć 
się wielu ciekawych rzeczy o danej okolicy. Czasami 
skrytki posiadają zagadki, które trzeba rozwiązać, aby 
otrzymać współrzędne GPS właściwego skarbu.

Przed rozpoczęciem zabawy trzeba zapoznać się 
z jej zasadami. To bardzo ważne, gdyż istotna jest 
tutaj ochrona środowiska, bezpieczeństwo i przepisy 
prawne dotyczące danego obszaru. Podczas szukania  
i chowania skarbów należy zwrócić uwagę na otaczającą 
przyrodę, nie niszczyć niczego i pozostawić miejsce  
w takim stanie, w jakim się je zastało. Sam pojemnik musi 
być szczelny, trwały i odporny na działanie czynników 
atmosferycznych. Pojemnik zawsze należy odłożyć w to 
samo miejsce, w którym się go znalazło.

Zabawa jest świetna. To doskonały sposób na wakacyjne, 
a nawet weekendowe wyprawy. Super pomysł na 
zbiórkę, rajd czy chociażby jeden z etapów na grze 
harcerskiej.  Można połączyć zwiedzanie i wypoczynek 
z poszukiwaniem skarbów. 

W następnych numerach „Świerszcza” postaram się 
pokazać kolejne odsłony tej fantastycznej zabawy, która 
sprawia mi mnóstwo satysfakcji.

phm. Marta Czajka
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Opowieści o 
Najlepszych 

Pociechach (1)

Zuch zostaje gwiazdą

Ach, jaki cudowny ten dzisiejszy dzień. Najlepszy Rodzic 
uśmiechnął się do własnych też uśmiechniętych myśli. Bo 
Najlepszy Rodzic ma cudowne dziecko (każdy rodzic ma 
cudowne dziecko) – Najlepszą Pociechę, która dzisiaj była 
zuchem-gwiazdą. Co prawda tych gwiazd dzisiaj było całe 
mnóstwo – ponad 20 (tyle liczy cała gromada zuchów)  
i każdy zuch został gwiazdą. A jedną z nich była Najlepsza 
Pociecha. Co prawda bliższe prawdy jest określenie – 
gwiazdka – bo co to za gwiazda, która ma coś ok. 1,20 
wzrostu? Ale gwiazdka -  też ładnie.

Te gwiazdki świeciły dzisiaj ogromnym blaskiem. Bo na 
występy zuchów zaproszeni zostali wszyscy rodzice,  
i dwie panie wychowawczynie ze szkoły, i jeszcze pani 
dyrektor. Emocje były ogromne.

Dzielne zuchy od dawna uczyły się swoich ról. Przychodziły 
na próby, zaczęła funkcjonować nawet giełda ról, bo 
dzieci zaczęły się wymieniać swoimi rolami. Najlepszy 
Rodzic nie chciał zastanawiać się nad tym, jaką sprawność 
w tym momencie jego Najlepsza Pociecha zdobywa.  
W każdym bądź razie emocje rosły i z dnia na dzień były 
coraz większe. 

I oto jest - nadszedł dzień przedstawienia (bo dla 
Najlepszego Rodzica, który zupełnie nie przejmuje 
się nazewnictwem metodycznym, jest to po prostu 
przedstawienie). Najlepsza Pociecha przeżywała je 
straszszszsznie nerwowo i tajemniczo. Niczego nie 
chciała zdradzić. – Niespodzianka – mówiła. A Najlepszy 
Rodzic mógł się tylko domyślać ze słyszanych za ścianą 
monologów, co zuchy mu pokażą. I domyślał się. Zresztą 
prawie o niczym innym Najlepszy Rodzic nie myślał, 
tylko o tym, czego się domyślał. Dlatego Najlepszy 
Rodzic przyszedł nieco wcześniej na przedstawienie. 
Bo może trzeba będzie w czymś pomóc? A tu nie! Nie 
trzeba! Wszystko przygotowane, a super dzielne zuchy 
z wypiekami na twarzy nie mogły ze strachu chodzić  
i skakać jak zwykle. Zdziwiło to Najlepszego Rodzica. 

Za to instruktorzy – najlepsi zresztą - biegali, zaś zuchy 
siedziały, ale nie bezczynnie. O nie! Najważniejszy 
Instruktor opowiadał dzieciom gawędę. Dla Najlepszego 
Rodzica, który nie zna terminologii zuchowej, była to 
opowieść o słynnym aktorze, i o tym, jak po raz pierwszy 
miał wyjść na scenę i jak bardzo się tego bał. A potem został 
wielką gwiazdą. Gawęda była tak piękna, że Najlepszy 
Rodzic sam chętnie słuchał, i miał ochotę sam wejść na 
zuchową estradę – pokazać, że jakiś tam talent aktorski 
posiada – i gwiazdą zostać.

Gawęda była przepiękna, lecz troszeczkę przydługa. 
Cała widownia czekała teraz na aktorów. Była to bardzo 
kulturalna widownia, i obyło się bez gwizdów. W tym 
czasie zabawiała ich 4-letnia siostrzyczka zucha, której 
spodobała się dekoracja i rekwizyty, zwłaszcza kwiatki, 
które zaczęła zbierać śpiewając sobie cudowne piosenki 
o kwiatkach i Czerwonym Kapturku. Śmieszni byli też 
biegający wciąż z wypiekami instruktorzy, wykonujący 
przecudaczne miny.

Wreszcie wyszli. Wszyscy przepięknie wystrojeni,  
z błyskiem w oczach i z mocnym postanowieniem zostania 
tak wielkimi gwiazdami, jak ta w gawędzie Najważniej- 
szego Instruktora. I było cudownie. Przedstawienie – 
teatrzyk przepiękny. I szkoda tylko, że księżniczek był pięć, 
ale każda z nich tak samo prześliczna. I szkoda, że zuchy 
prowadzące dialogi na scenie stały tyłem do widowni.  
I że muzyka była tak głośna, że 4-letnia siostrzyczka miała 
przez cały czas zasłonięte uszy. To nic. Bo przecież jak 
fonia wyłączona, to wizja jeszcze działa! To wszystko nic! 
Bo przecież pociechy zostały gwiazdami! I ten wieczór 
należał do nich!

A po przedstawieniu rodzice zostali zaproszeni do kręgu, 
i okazało się, że ten występ był na zakończenie zdobywania 
sprawności Fantasta, i że to była podróż do teraźniejszości 
(bo dzieci wędrowały z przeszłości do przyszłości). I tylko 
szkoda, że zuchy tego nie wiedziały. A może wszystko im 
się pomieszało.

Ale zuchy (w tym Najlepsza Pociecha) i tak były naprawdę 
dzielnymi gwiazdeczkami. A przy okazji zdobyły jeszcze 
jedną sprawność – sprawność Aktora.

pwd. Katarzyna Paszkowska
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Obczaj to 
Zuchowy Teatr Wielki 

Gdy gaśnie światło, zapada cisza, a w tle rozlega się 
trzeci dzwonek, to znak, że zaczyna się prawdziwa 
magia teatru. Nieważne, że zamiast ogromnej sali, 
wypełnionej fotelami, siedzimy na pufach czy trawie 
w parku. Nieważne, że bilet na spektakl sprzedał 
nam prosto z łapy pluszowy miś, a aktorzy, co już po 
pierwszym akcie widać, są raczej drewniani. Magia 
teatru działa, a zachwycona widownia prosi o bisy.

Zapewne zgodzicie się ze mną, że teatr zuchowy 
jest często wykorzystywaną formą w wielu cyklach 
sprawnościowych, a nawet powinien, mam na myśli 
teatr samorodny. Tutaj nie ma wyuczonych ról, zuchy 
nie uczą się tekstów na pamięć, umawiają się, kto kim 
będzie i jaki będzie przebieg wydarzeń. Cechą teatru 
samorodnego jest też umowność dekoracji i rekwizytów. 
Rzadziej natomiast sięgamy po formę teatru wielkiego. 
Mówimy o nim, gdy przedstawienie ma przygotowany 
scenariusz, zuchy uczą się swoich ról, przygotowują 
rekwizyty, stroje i scenografię. Zuchowy Teatr Wielki 
dzieli się też na 3 rodzaje: teatr aktora, teatr cieni oraz 
teatr lalek. To właśnie ten ostatni będzie tematem naszej 
majsterki. 

LALKA Z DREWNIANEJ ŁYŻKI KUCHENNEJ

Potrzebujemy: drewnianych łyżek kuchennych, 
kawałków włóczki, kleju na ciepło, skrawków materiału, 
drucików kreatywnych, kolorowych flamastrów, 
nożyczek, guzików, cekinów, pomponów, wstążek, 
tasiemek i co nam przyjdzie do głowy. Możemy 
nasze lalki pomalować farbami plakatowymi lub 
akwarelowymi i usztywnić na koniec werniksem, 
czyli szlachetnym lakierem stosowanym do celów 
artystycznych i malarskich.

Jak zwykle, ile osób, tyle pomysłów. Jak powinna 
wyglądać nasza postać? Z reguły co nieco podpowie 
nam zapewne scenariusz naszego spektaklu. Ale 
zawsze możemy po prostu posilić się naszą wyobraźnią 
albo masą pomysłów z książek lub Internetu. Później 
widzicie przykładowe postacie, wykonane z drewnianej 
łyżki kuchennej. Powodzenia i kurtyna w górę.

Zabawa w teatr to wychowanie przez uczestnictwo we 
wspólnie realizowanym przedsięwzięciu twórczym. 
Warto zatem zapamiętać, że teatr kształtuje postawy 
i potrzeby kulturalne młodego widza i aktora, daje 
możliwość przeżycia i utożsamienia się z bohaterami 
i ich problemami, pozwala na ćwiczenie nowych 
umiejętności i kompetencji społecznych oraz uczy 
zuchy pracować razem i przynosi wielką satysfakcję ze 
wspólnego działania.

phm. Marta Czajka
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Pokochać wiatr

Drużynowy to najważniejsza funkcja w naszej organizacji. 
Funkcja, która wymaga największego wkładu pracy  
w przygotowanie zbiórki, wiedzy metodycznej, znajomości 
swoich podopiecznych, kontaktów z rodzicami, ze szkołą 
oraz wykonywanie wszystkich czynności wynikających  
z przynależność do ZHP, czyli podnoszenie instruktorskich 
kwalifikacji, uczestniczenie w odprawach, wyjazdy na 
obozy czy zimowiska. A każdy drużynowy uczy się 
lub pracuje, ma też swoje zainteresowania i rodzinne 
obowiązki. I jest wolontariuszem. Obecny czas, w którym 
wam, Druhny i Druhowie, przyszło żyć, czyni was na 
swój sposób bohaterami, jeżeli dalej wykonujecie swoją 
instruktorską powinność.
 
Biorąc pod uwagę przepisy, obowiązujące w czasie 
epidemii, zalecenia, że zbiórki najlepiej organizować na 
powietrzu, powinniście pokochać wiatr, słońce, wodę  
i zieleń, która nas otacza. 

Wykonanie najprostszego latawca i puszczanie go nad 
Wisłą lub na boiskach szkolnych (szczególnie na Gocławiu) 
przyniesie wiele przeżyć wam i waszym podopiecznym.  
A dlaczego wymieniłam Gocław? Bo tam kiedyś było 
piękne trawiaste lotnisko, gdzie przed laty organizo- 
waliśmy w hufcowe święto latawca. Dziś po lotnisku 
pozostał tylko stary budynek Aeroklubu i nazwy 
gocławskich osiedli. 

Wiosenną porą możecie zdobywać wiele sprawności  
w terenie. Nasza dzielnica, Praga, Warszawa, Wisła, parki, 
ulice, osiedla lub zoo to kopalnia pomysłów na takie 
zbiórki. Ułatwi wam pracę przy przygotowaniu zbiórek 
korzystanie z gotowych propozycji, jakie są opracowane 
w „Zuchmistrzach”. 

Dla przypomnienia. Przed laty Instruktorski Krąg 
Pokoleń „Romanosy” wydał 30 numerów kwartalnika 
„Zuchmistrz”. Są tam opracowane zespołowe sprawności 
zuchowe z bogatym „workiem z tworzywem” do realizacji  
w normalnych warunkach. Ale wy moglibyście skorzystać 
z pomysłów i pomocniczych materiałów na zbiórki 
pojedyncze. W „Zuchmistrzu” nr 7 mamy dwie sprawności: 
„Mój region” i „Łazik”, w nr. 9 jest „Przyjaciel zwierząt”  
i „Ogrodnik”, nr. 11 „Wszędobylski”, nr. 21 „Ornitolog”,  
w nr. 22 „Przyjaciel pszczół”, a w nr. 25 „Niewidzialna ręka”. 
Z propozycji mogą skorzystać także drużynowi drużyn 
harcerskich przy realizacji sprawności indywidualnych, 
takich jak Obserwator/ka, Wskazidroga, Łazik, Turysta 
rowerowy, Przyrodnik, Przyjaciel roślin, Przyjaciel zwierząt, 
Goniec, Sygnalista/ka, Pomocna dłoń, Reporter/ka. Należy 
pamiętać, że pojedyncze zbiórki powinny przynieść 
korzyść naszym zuchom i harcerzom w postaci zaliczeń 
na sprawności indywidualne.

Życzę udanych zbiórek i podzielenia się z czytelnikami 
„Praskiego Świerszcza” informacjami o  aktualnej pracy 
waszych drużyn. Pomagamy sobie nawzajem. Moi mili, 
nie bójcie się marzyć nawet w tak trudnych chwilach, 
kiedy chodzimy w maseczkach. 
Życzę powodzenia. 

hm. Róża Karwecka

„Zuchmistrze” znajdują się na pewno w większości 
szczepów i Namiestnictwie Zuchowym. Możecie też 
zadzwonić do mnie, pomogę materiały zdobyć. Mój nr 
telefonu: 539926045. 
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*** (Boże, pełen 
w niebie chwały)  

Boże, pełen w niebie chwały,
A na krzyżu - pomarniały -
Gdzieś się skrywał i gdzieś bywał,
Żem Cię nigdy nie widywał?

Wiem, że w moich klęsk czeluści
Moc mnie Twoja nie opuści!
Czyli razem trwamy dzielnie,
Czy też każdy z nas oddzielnie?

Mów, co czynisz w tej godzinie,
Kiedy dusza moja ginie?
Czy łzę ronisz potajemną,
Czy też giniesz razem ze mną?

Początki 
zagranicznej 
współpracy

Harcerski Ośrodek Techniki i Modelarstwa nawiązał 
ostatnio kontakt z drużyną skautów z miasta Dniepr na 
Ukrainie. Należą oni do SKIF – Skautowej Organizacji, 
działającej w obwodzie Dniepropietrowskim.

SKIF szuka nowych rozwiązań, nowych ludzi i nowych 
możliwości skautowej pracy. Jednym z rozwiązań są zajęcia 
modelarskie. Prowadzą je instruktorki: Lisa Kryvosheeva  
i Tatyana Soldatenko. Skauci działają w centralnym parku 
Dniepru, mocno wspierani przez swoich rodziców.

Efektem rozpoczętej współpracy z HOTiM były zajęcia 
modelarskie, które odbyły się na zbiórce 4 kwietnia 2021 
roku. Modele składali wszyscy uczestnicy zajęć. Efekty 
można podziwiać na załączonych zdjęciach. W planach 
mamy zamiar powtórzyć zajęcia, tym razem z modelami 
kartonowymi i plastikowymi.

pwd. Jacek Włodarski
szef wyszkolenia specjalnościowego HOTiM

503 724 901
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Bolesław Leśmian Ks. Jan Tawardowski Wisława Szymborska

(1877-1937)

Pierwotnie Bolesław Lesman, ur. 22 stycznia 1877 roku 
w Warszawie – poeta pochodzenia żydowskiego, 
czołowy przedstawiciel literatury Młodej Polski  
i okresu dwudziestolecia  międzywojennego. 
Uznany za najbardziej oryginalnego i nowatorskiego 
twórcę literatury polskiej XX wieku. Za życia 
określany epigonem Młodej Polski a po śmierci 
dopatrywano się u niego poetyckiego geniuszu. 
Jego stryjecznym bratem był poeta Jan Brzechwa,  
a siostrzeńcem poeta Antoni Lange. Zmarł 5 listopada 
1937 r. w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim w grobie siostry Aleksandry.

*** (Boże, pełen 
w niebie chwały)  

Boże, pełen w niebie chwały,
A na krzyżu - pomarniały -
Gdzieś się skrywał i gdzieś bywał,
Żem Cię nigdy nie widywał?

Wiem, że w moich klęsk czeluści
Moc mnie Twoja nie opuści!
Czyli razem trwamy dzielnie,
Czy też każdy z nas oddzielnie?

Mów, co czynisz w tej godzinie,
Kiedy dusza moja ginie?
Czy łzę ronisz potajemną,
Czy też giniesz razem ze mną?

(1915-2006)

Urodził się 1 czerwca 1915 roku  
w Warszawie – ksiądz rzymskokatolicki, poeta, 
przedstawiciel współczesnej liryki religijnej. Jego 
liryka traktuje zarówno o Bogu, jak i o ludziach 
i ich problemach. Studiował polonistykę na 
Uniwersytecie Warszawskim. Był żołnierzem AK, 
uczestniczył w powstaniu warszawskim. Wskutek 
przeżyć wojennych, postanowił zostać księdzem. 
W marcu 1945 zaczął naukę w tajnym Seminarium 
Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłański 
przyjął 4 lipca 1948 roku. Zmarł 18 stycznia 2006 
roku w Warszawie. Pochowany został w Świątyni 
Opatrzności Bożej.

Aniele Boży

Aniele Boży Stróżu mój
Ty właśnie nie stój przy mnie
jak malowana lala
ale ruszaj w te pędy
niczym zając po zachodzie słońca

skoro wygania nas
dziesięć po dziesiątej
ostatni autobus
jamnik skaczący na smycz
smutek jak akwarium z jedną złotą rybką
hałas
cisza
trumna jak pałacyk

ładne rzeczy gdybyśmy stanęli
jak dwa świstaki
i zapomnieli
że trzeba stąd odejść

(1923-2012)

Właściwie Maria Wisława Anna Szymborska. Urodziła 
się 2 lipca 1923 na Prowencie, obecnie część 
Kórnika – poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, 
felietonistka; laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury (1996), członek założyciel Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej Akademii 
Umiejętności (1995), odznaczona Orderem Orła 
Białego (2011).Zmarła 1 lutego 2012r. w swoim domu 
w Krakowie w czasie snu.  

Każdemu kiedyś

Każdemu kiedyś ktoś bliski umiera, 
między być albo nie być
zmuszony wybrać to drugie.

Ciężko nam uznać, że to fakt banalny, 
włączony w bieg wydarzeń,
zgodny z procedurą;

prędzej czy później na porządku 
dziennym, 
wieczornym, nocnym czy bladym 
porannym;

i oczywisty jak hasło w indeksie, 
jak paragraf w kodeksie,
jak pierwsza lepsza
data w kalendarzu.

Ale takie jest prawo i lewo natury.
Taki, na chybił trafił, jej omen i amen. 
Taka jej ewidencja i omnipotencja.

I tylko czasem 
drobna uprzejmość z jej strony –
naszych bliskich umarłych
wrzuca nam do snu.

Kącik poezji
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Spotkania z kulturą
Kraj cieni snów ciężkich i nocy

Skoro nadarzyła się sposobność do zarekomendowania w „Świerszczu” jakiegoś tekstu kultury, to jako że kino wydaje 
się być najbardziej popularną formą dla ludzi, którzy większość czasu poświęcają na pracę lub naukę i czasu wolnego 
posiadają jak na lekarstwo (ale również dlatego, że film jest wart obejrzenia), zadecydowałem się na film „Mowa ptaków”. 
Film swoją premierę miał 27 września 2019 r; reżyserował go Xawery Żuławski wg scenariusza swojego ojca Andrzeja 
Żuławskiego.

Xawery Żuławski debiutował w 2006 r. filmem „Chaos”, za którą dostał nagrodę za najlepszy debiut reżyserski na 31 FPFF, 
ale znany jest przede wszystkim z „Wojny polsko-ruskiej” na podstawie powieści Doroty Masłowskiej. Słynna już scena 
nazwana Akcją pod Polskim Burgerem klasyfikuje się na równi ze scenami z takich filmów, jak chociażby „Dzień świra”, 
„Psy”, „Killer” czy „Czas surferów”. Po nieudanej próbie nakręcenia filmu według prozy Leopolda Tyrmanda Xawery Żuławski, 
jak sam przyznaje, niechętnie chciał zabierać się za kręcenie filmów fabularnych.  

Andrzej Żuławski jako reżyser swoimi surrealistycznymi wizjami zmienił konstrukcję klasycznego modelu dramatycznego, 
łamał konwenanse, odrzucił chwyty kina stylu zerowego. Nagrał superprodukcję science fiction, nagrał operę, tylko jego 
adaptację Gombrowicza można nazwać udaną. Warto dodać, że poza twórczością filmową był też prozaikiem, napisał 
ponad 20 powieści. Literacki i teatralny styl Żuławskiego do dzisiaj inspiruje młodych twórców, a w Polsce pisarz, człowiek 
filmu i teatru wydaje się być artystą zapomnianym i niedocenionym. 

Film został podzielony na sekwencje, w każdej z nich poznajemy kolejnego bohatera, między innymi: pisarza, sierotę, 
chorego, kwiaciarkę. Wszystkich bohaterów łączy pewne niezrozumienie ze strony otaczającego ich świata. Z faszyzującego, 
pełnego agresji, konformistycznego społeczeństwa starają się uciec i znaleźć gdzieś swoje miejsce. Tytułowa „Mowa 
ptaków” to język, jakim posługują się bohaterowie. Są to najczęściej cytaty z książek i filmów. Jednak ten film to nie tylko 
wspaniała opowieść o szukaniu swojego miejsca oraz analiza polskich bolączek, jest to również hołd dla zmarłego w 2016 
roku Andrzeja Żuławskiego. Trudno powiedzieć coś o warstwie fabularnej, film przypomina trochę puzzle, z których główny 
bohater Marian próbuje ułożyć sensowną historię. Fabułę filmu otwiera scena, w trakcie której nauczyciel historii Ludwik 
zostaje upodlony przez młodych faszyzujących uczniów, w jego obronie staje polonista Marian, w czego konsekwencji 
zostaje zwolniony, ponieważ do obrony użył noża. Współlokator Mariana Józef to młody, ambitny kompozytor cierpiący 
na trąd. Aby zarobić furę pieniędzy, postanawiają napisać piosenkę, która okazuje się być symbolem intelektualnej pustki  
i upadku kultury. Dziewczyna Józefa Ania, aby utrzymać trędowatego kompozytora, zatrudnia się jako sprzątaczka w domu 
małżeństwa Jakubców. W późniejszej części filmu poznajemy ojca Mariana, Gustawa, który jest reżyserem, w jego postaci 
możemy doszukać się Andrzeja Żuławskiego. Równolegle poznajemy także Lucjana, jednookiego malarza, brata Mariana.   

Xawery Żuławski składa więc hołd swemu ojcu, najbarwniejszej postaci w polskiej kinematografii.  Film okazuje się być 
dość trudny i kakofoniczny, nie przekona do siebie każdego, ale na pewno spodoba się tym, którzy lubią wymagające  
i eklektyczne kino, łączące różne formy sztuki począwszy od literatury i poezji, kończąc na malarstwie i teatrze, co daje 
likwor lepszy niż miód z krwią pana Zagłoby. 

Tomasz Falba


