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Słowo Naczelnego

Ruszamy z kulturą

W ostatnim, kwietniowym numerze „Praskiego Świerszcza” rozpoczęliśmy nowy cykl pod nazwą: „Spotkania z kulturą”. 
Pomysł narodził się w głowie naszego redakcyjnego „łamacza gazetki” – Adama Wieczorka i to on tak naprawdę powinien 
napisać ten felieton. Adam jednak się wymigał od pisania i zwalił sprawę na mnie. No dobrze, niech mu będzie.
 
Czym właściwie jest kultura?
Kultura – cytując Wikipedię –najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. 
Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, 
takich jak wzory myślenia i zachowania.

Czym w tym cyklu mamy się zajmować? 
Chcemy, aby w nim ukazywał się ów dorobek społeczeństwa, czyli m.in. recenzje książek, filmów, różnego rodzaju 
przedstawień teatralnych, koncertów, spotkań i wszystkiego, co z kulturą jest związane. Możemy prezentować muzea, 
wystawy, domy kultury, ciekawe miejsca z tzw. klimatem itp. Mam nadzieję, że nie zabraknie również prezentacji ludzi 
kultury, takich, którzy w szczególny sposób wpadli nam w oko, serce czy duszę. Wokół nas żyje i działa wiele takich osób, 
wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć. 

Pierwsze koty za płoty - mamy za sobą w postaci recenzji filmu „Mowa ptaków”, napisanej przez Tomka Falbę. Brawo! 

Wszystkich serdecznie zapraszam do opisywania swoich spostrzeżeń związanych z kulturą, do ich przekazywania  
i dzielenia się z innymi.

hm. Jacek Czajka
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Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras – bądźże zdrów,
Do widzenia wam – canto cantare 

Lato… lato…
Lato czeka, razem z latem czeka rzeka… To będzie nietypowe 
lato. Już prawie pandemia za nami, ale obowiązywać nas 
będzie szereg obostrzeń. Prawie wszystko toczyć się będzie 
normalnie, ale o owym wirusie zapomnieć się nie da. 
Będziemy o nim mówić, komentować, wspominać. 

Czy da się być w Ocyplu, patrzeć na stanicę NS i nie 
przypominać sobie druha Krzysztofa? Czy ekipa Teatru 
„Paradox”, która się do Ocypla wybiera, nie będzie  
zostawiać przy ognisku miejsca dla druha Marka? 

I gdy Covid będzie wśród nas – nie tylko symbolicznie 
we wspomnieniach - głośno dziś zadać musimy sobie 
pytanie – czy kadrą obozu lub kolonii może być osoba 
niezaszczepiona? Taka, która naraża własne życie, ale  
i życie naszych wychowanków? I ich rodzin? Bo na kolonii 
i obozie dużo jesteśmy na powietrzu, tam wirus prawie 
nam niegroźny, ale przebywamy w małym pomieszczeniu 
domku w Ocyplu, albo w niewielkim wszak namiocie.  
I cóż z tego, że w pokoju w naszym ośrodku jest mniejsza 
liczba zuchów, co z tego, że w namiocie śpi mniej harcerzy. 
Pogrzeby, w których uczestniczyliśmy, nie były zabawą. 
Były one rzeczywiste. Z tą chorobą nasi instruktorzy 
przegrali. Nie może być ich więcej. 

Uważam, że antyszczepionkowców, jako niebezpieczne 
osoby dla otoczenia, nie powinno być na naszych koloniach 
i obozach. Niech biorą odpowiedzialność za siebie i własną 
rodzinę, ale nie w naszym harcerskim towarzystwie. 
Nie możemy żegnać kolejnych naszych instruktorów na 
którymś z warszawskich cmentarzy. 

Byłoby oczywiście bardzo dobrze, gdyby zaszczepili się 
nasi harcerze starsi i wędrownicy. To by świadczyło o ich 
odpowiedzialności za nas wszystkich. Ale tu twardych 
wymagań stawiać przed młodzieżą nie można. Kadra 
– także ta młodsza zuchowa – tak. To powinien być jej 
obowiązek. Uczestnicy obozów – wiele tu zależy od 
rodziców, od młodzieży obowiązkowych szczepień nie 
wymagamy. Może do tego dorośniemy jako społeczeństwo, 
ale tu konieczne jest tylko tłumaczenie. I nic więcej.

Ten numer „Świerszcza” ukazuje się na początku czerwca. 
Jest jeszcze czas, byśmy przed obozem lub kolonią się 
zaszczepili. 

Wasz zaszczepiony trzy miesiące temu
hm. Adam Czetwertyński
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Karma wraca ?

Żyjemy w świecie, gdzie coraz trudniej spełnia się 
bezinteresownie dobre uczynki. Bardzo często zdarza się, 
że ktoś robi coś dobrego na pokaz. Jest wiele osób, którym 
zależy tylko na tym, żeby zgadzały się lajki na Facebooku  
i wyświetlenia na YouTube. A czynić dobro najlepiej po 
cichu bez rozgłosu, bez oczekiwania na pochwalne peany. 
My jako harcerze mamy w sumie zakorzenione czynienie 
dobra, które przejawia się w różnych formach naszej 
służby. Niech każdy z was w wolnej chwili prześledzi 
Internet, zobaczy, ile w każdym dniu różnych dobrych 
uczynków spełniają harcerze w całym kraju. Znajdziecie 
na ten temat bardzo dużo informacji i to ogromnie cieszy. 
Dlatego kierując się zasadą „karmy” harcerze powinni też 
coś otrzymywać. Powinna ona wracać do nas podwójnie. 
Wiadomo, że temat „karmy” to bardziej kwestia dyskusji 
filozoficznej, niż odniesienie do rzeczywistości. Ale 
chciałem po tym wstepie poruszyć nieco inny temat. 

Na tapecie w naszym kraju są obecnie szczepienia przeciw 
Covidowi. Harcerze w erze koronawirusa i ochrony przed 
nim biorą czynny udział od samego początku. Najpierw 
szyjąc maseczki i pomagając seniorom i szpitalom a teraz 
pełniąc funkcję wolontariuszy w punktach szczepień 
w całej Polsce. Niedawno dostaliśmy informację  
z Chorągwi, że jest możliwość zaszczepienia się w majówkę 
na Stadionie Narodowym. Dodatkowym plusem było 
szczepienie jednodawkowym „Johnosnem”,  co dla wielu 
ludzi ma duże znaczenie. Skoro pojawiła się taka okazja, 
to niewiele myśląc stwierdziłem, że z niej skorzystam  
i zapisałem się. Od tego momentu zaczęło się oczekiwanie 
na smsa z terminem i godziną szczepienia. Jakież było 
moje zdziwienie, kiedy żadna informacja nie przychodziła 
a czas leciał. Okazało się jednak, że mimo zapisania się 
wcale nie ma gwarancji szczepienia. Uda się je zrobić, jeśli 
zostaną szczepionki i jeśli osoba (tajemniczy ktoś - jakiś Gall 
Anonim) ze Stadionu Narodowego zakwalifikuje (według 
jakichś tajemniczych i nikomu nieznanych kryteriów) 
mnie na szczepienie. Cała historia zakończyła się tak, że 
żaden sms do mnie nie dotarł, a na szczepienie musiałem 
się zapisać sam przez infolinię. Pomyślałem, że smutne 
jest to, jak Państwo po raz kolejny traktuje nas - harcerzy. 
Jesteśmy super, kiedy nas potrzebują , gdy dzieje się coś, 
co wymaga dużego nakładu ludzi i czasu, to się o nas 
pamięta. Ale gdy mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, 
to już nie wygląda tak kolorowo. Zaszczepienie harcerzy 
moim zdaniem powinno być szybsze niż innych osób. 

Przecież to my w wakacje mamy z dzieciakami być na 
obozach i koloniach, to nas Państwo będzie potrzebowało 
przy ewentualnej kolejnej fali na jesieni. To my staniemy 
znowu do służby w przypadku powodzi i wielu innych 
zdarzeń losowych, i nie tylko. Ale o tym nikt nie pomyślał, 
bo myśli się o nas tylko, gdy ma się interes, kiedy ktoś 
chce się pochwalić harcerzami i ogrzać w naszym świetle. 
Przykre jest to, że się na takie coś godzimy. Nie znam 
kulisów rozmów w sprawie szczepionek dla harcerzy. Ale 
możliwe, że ktoś z naszych władz po prostu nie umiał się 
dogadać. Nie był w stanie przekonać (zdaje się, że marszałka 
województwa) o tym, jaką wartość ma wcześniejsze nasze 
zaszczepienie. Trochę wyglądało to tak jak gra w Totolotka. 
Żeby puścić kupon, czyli zapisać się na szczepienie a może 
akurat ktoś nas wylosuje. W ogóle mam wrażenie, że te 
rozmowy zaczęły się za późno - już dawno powinien być 
wypracowany plan szczepienia, który zapewniłby nam 
spokojną i normalną codzienną służbę. 

Wnioski z tego spróbujcie wyciągnąć sobie sami. 

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant Szczepu 160 WDHiGZ
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VI Rajd Agaton

Jak zapewne wiecie, w 2015 r. nasz szczep przyjął imię 
Stanisława Jankowskiego „Agatona” – cichociemnego, 
szefa wydziału legalizacji AK, uczestnika Powstania 
Warszawskiego, architekta powojennej Warszawy. Więcej 
o nim możecie dowiedzieć się z bardzo interesującej jego 
autobiograficznej książki 

„Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie”.

Jak też również wiecie, co roku organizujemy Rajd 
Agaton, upamiętniający naszego bohatera. Co prawda rok 
temu pandemia utemperowała nasze ambicje, ale teraz 
podwójnie zmotywowani 17.04.2021 r. zorganizowaliśmy 
rajd na miarę naszych czasów. 

Fabuła rajdu jak zawsze była prosta. Tym razem uczestnicy 
mieli za zadanie zdobyć informacje na temat miejsca, daty  
i godziny zrzutu spadochroniarza do Warszawy. W tym celu 
musieli udać się do wybranych słupów ogłoszeniowych, 
znajdujących się w Śródmieściu Północnym i znaleźć 
rozwieszone na nich ogłoszenia. W każdym z nich wpisany 
był adres, pod który należało się udać, by odnaleźć skrawek 
gazety, z którego odczytać można  informacje dotyczące. 
zrzutu. Informacje z gazety należało czytać następująco: 

• dwie przedostatnie cyfry nr telefonu ogłoszenia 
(trzecia i czwarta od końca) - nr wiersza z wycinka licząc 
od góry 
• dwie ostatnie cyfry nr telefonu z ogłoszenia - nr słowa 
z wycinka licząc od lewej.

Prezentuję przykładowe ogłoszenie:
Wdowiec, lat sześćdziesiąt, dobrze zbudowany, wzrost 
średni, intelekt nieprzeciętny, posiadający majątek  
w gotówce, jak i w realnościach, szuka starszej panny 
bądź bezdzietnej wdowy w latach podobnej sobie, albo 
i trochę starszej, najlepiej ze sfer ziemiańskich. Zgłaszać 
się proszę korespondencyjnie, załączając zdjęcie, na poste 
restante Kościół pw. św. Augustyna, dopisek „Romantyk” 
lub telefonicznie: 22 547 12 03.

Ponadto obowiązkowo należało udać się również na grób 
Agatona, zapalić znicz i wysłać zdjęcie potwierdzające. 
Swoją drogą warto wspomnieć, iż jest to jedno z wymagań 
na srebrny guzik Agatona, czyli naszą wewnętrzną 
sprawność związaną z bohaterem, dzięki czemu uczestnicy 
rajdu będą zmotywowani do dalszych działań. 

Uczestnicy mieli również dodatkowe zadanie na 
spostrzegawczość - sfotografowanie jak największej liczby 
anten telefonicznych. Zgodnie z fabułą rajdu zadania te 
były potrzebne wywiadowi do innych działań. 

Inną, wartą uwagi sprawą jest to, że w rajdzie wzięły udział 
patrole składające się z naszych zuchów  i harcerzy oraz ich 
rodziców. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas na 
grze sprawił im ogromną frajdę, tak samo jak nam, tę grę 
przygotowywaliśmy. 

Serdecznie zapraszamy Was i Waszych harcerzy na kolejne 
Rajdy Agaton!

hm. Stanisław Matysiak 
komendant Szczepu 211 WDHiGZ

Przecież to my w wakacje mamy z dzieciakami być na 
obozach i koloniach, to nas Państwo będzie potrzebowało 
przy ewentualnej kolejnej fali na jesieni. To my staniemy 
znowu do służby w przypadku powodzi i wielu innych 
zdarzeń losowych, i nie tylko. Ale o tym nikt nie pomyślał, 
bo myśli się o nas tylko, gdy ma się interes, kiedy ktoś 
chce się pochwalić harcerzami i ogrzać w naszym świetle. 
Przykre jest to, że się na takie coś godzimy. Nie znam 
kulisów rozmów w sprawie szczepionek dla harcerzy. Ale 
możliwe, że ktoś z naszych władz po prostu nie umiał się 
dogadać. Nie był w stanie przekonać (zdaje się, że marszałka 
województwa) o tym, jaką wartość ma wcześniejsze nasze 
zaszczepienie. Trochę wyglądało to tak jak gra w Totolotka. 
Żeby puścić kupon, czyli zapisać się na szczepienie a może 
akurat ktoś nas wylosuje. W ogóle mam wrażenie, że te 
rozmowy zaczęły się za późno - już dawno powinien być 
wypracowany plan szczepienia, który zapewniłby nam 
spokojną i normalną codzienną służbę. 

Wnioski z tego spróbujcie wyciągnąć sobie sami. 

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant Szczepu 160 WDHiGZ

Praski Świerszcz Nr 73  Maj 2021



6

  Druh Adam ma głos

Jakie harcerstwo?

Dziś wrócę do mojej starej opowieści. Znacie? Znamy. No 
to posłuchajcie… Dawno, dawno temu za górami, za lasami 
grupa entuzjastów poczytała mądrą książkę (wszyscy 
wiecie, jaką, może ją znacie) i pomyślała, że stosując metody 
tam opisane można wychowywać młodych Polaków na 
patriotów, którzy będą walczyć o wolność ojczyzny. Jak 
wymyślili, tak zrobili. Myśl skautowa rozprzestrzeniała się 
po wszystkich ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, dotarła 
też na daleką Syberię, dotarła za Ocean… 

Był to ruch młodych, uczniów najstarszych klas szkół, które 
dziś nazwalibyśmy ponadpodstawowym i ruch studentów. 
Kształcili się, jak umieli, pisali poradniki, wydawali swoją 
prasę. Wszystko jeszcze w czasach zaborów i wielkiej 
wojny, która ogarnęła Europę. Na dodatek w Rosji 
wybuchła rewolucja, która zmiotła carat. Skauci – harcerze 
wiedzieli, że konieczna jest walka i w tej walce różnorodnie 
uczestniczyli. Wykazali się też w roku 1920 w czasie walk 
z bolszewikami. Harcerstwo było ich organizacją. Tak, 
harcerstwo było ruchem i organizacją harcerek i harcerzy. 

Dziś, co jest smutne, harcerstwo przestaje być ruchem 
harcerzy i ich instruktorów. Harcerstwo zaczęło być 
ruchem dorosłych pracujących wolontariacko dla zuchów 
i harcerzy. To, że dla zuchów lub większości członków 
drużyn Nieprzetartego Szlaku – rozumiem. Przecież zuchy 
zbiórki sobie nie zorganizują. Kadra musi ją przygotować 
i przeprowadzić. I nawet gdy w kręgu rady zuchy są 
pytane, czy chcą daną sprawność zespołową zdobywać, 
jest to zazwyczaj formalność. Zuchy rzadko odpowiedzą 
drużynowemu – nie. 

Ale (również częściowo z powodu obniżenia wieku harcerek 
i harcerzy do 10 lat) zbiórki drużyn harcerskich, a nawet 
starszoharcerskich są nie ich zbiórkami, lecz zbiórkami 
dla nich. Już tłumaczę, w czym rzecz i o czym tak bardzo 
często mówię.

Aby harcerstwo było ruchem harcerzy, muszą oni w tym 
ruchu aktywnie uczestniczyć. A więc muszą planować 
zbiórkę, ją współorganizować i podsumować. Jeden  
prosty przykład. 

W planie drużyny znalazło się zadanie związane z Dniem 
Ziemi i sprzątaniem jakiegoś terenu. Są dwie możliwości. 
Pierwsza – drużynowy mówi drużynie: „Dziś zbiórkę mamy 
nad Wisłą, będziemy sprzątać zaniedbany fragment brzegu. 
Zabierzcie kalosze, bo może być mokro”. Drużynowy  
z przybocznymi przynosi worki, rękawiczki, załatwia odbiór 
tychże worków. Harcerze spotykają się, zbierają śmieci,  
a na koniec przy ognisku zaplanowanym przez drużynowego 
śpiewają i pieką kiełbaski. Drużynowy wygłasza gawędę  
o dniu Ziemi. Zbiórka była super. 

I druga możliwość. W trakcie spotkania rady drużyny 
drużynowy proponuje zastępom zwiad. Jeden oczywiście 
nad Wisłą, drugi w pobliskim lasku, trzeci wokół terenów 
szkoły (to dla najmłodszego zastępu), a czwarty do siedziby 
najbliższego leśnictwa (to dla zastępu najstarszego). 
Zadanie proste: „Znaleźć miejsce służby, gdzie ręce harcerzy 
są najbardziej potrzebne”. Po wykonaniu zadania na zbiórce 
drużyny harcerze słuchają relacji. I wspólnie decydują, 
gdzie będą pracować. Dzielą zadania – „zwycięski” zastęp 
przygotowuje krótką grę z metą na miejscu służby, kolejny 
zdobywa worki i rękawiczki, trzeci kupuje kiełbaski a ci 
najmłodsi przygotowują malutki śpiewniczek, aby nikt 
nie miał kłopotu z tekstami piosenek śpiewanych przy 
ogniu, drużynowy przygotowuje gawędę. Tydzień później 
harcerze spotykają się, zbierają śmieci, a na koniec przy 
ognisku pieką kiełbaski. Zbiórka była super. 

Nie, nie będę posługiwał się pojęciami „zadanie zespołowe”, 
„projekt”, „trop”, „wyzwanie”. Również nie miejsce tu na 
rozważania o stopniach i sprawnościach harcerskich,  
o tym, jakie elementy wymagań harcerze zaliczą sobie (albo 
zaliczy im drużynowy). Nie jesteśmy przecież na kursie. 

Zwracam wam uwagę, jaka jest różnica między harcerstwem 
dla harcerzy (zwanym też przeze mnie harcerstwem 
świetlicowym) i harcerstwem harcerzy (zwanym przeze 
mnie normalnym harcerstwem). To drugie wymaga  
w rzeczywistości większej pracy od drużynowego (chcecie 
wiedzieć, dlaczego – napiszcie do mnie, a ja wam  
w „Świerszczu” objaśnię), ale od strony wychowawczej jest 
właściwe. Bo nie rzecz, aby brzeg Wisły posprzątać, należy 
uczynić to po harcersku. 

hm. Adam Czetwertyński

PS.: Czy całkowicie odrzucam harcerstwo „dla harcerzy”? 
Oczywiście nie. Bo jak inaczej zorganizować Olszynkę albo 
uczestniczenie w WOŚP? Część naszych działań po prostu 
musi być „dla harcerzy”. 

Praski Świerszcz Nr 73  Maj 2021



7

Opowieści o Najlepszych 

Pociechach (2)

O sprawności Strażaka

Najlepszy Rodzic uwielbia długie wieczory. Uwielbia spokój 
i swoją Najlepszą Pociechę delikatnie pogwizdującą przez 
sen. Może wtedy całkiem spokojnie poczytać, posprzątać 
mieszkanie, pozmywać stosik naczyń, poprać i poprasować 
stosik bielizny. Może wreszcie odpocząć po trudnym 
kolejnym dniu z Najlepszą Pociechą, z obowiązkami 
zawodowymi, kłopotami i problemami dnia codziennego.

Te kłopoty i problemy są najczęstszym powodem 
wieczornych rozmyślań Najlepszego Rodzica. A od kiedy 
jego Najlepsza Pociecha (oczywiście najlepsza w oczach 
Najlepszego Rodzica i Pociechy) została zuchem – myśli 
Najlepszego Rodzica często krążą wokół spraw Najlepszej 
Gromady Zuchowej, do której należy jego Najlepsza 
Pociecha.

Najlepszy Rodzic dowiedział się, że jego Pociecha została 
zuchem, tzn. złożyła Obietnicę Zucha (chociaż początkowo 
nie nadawała się), ma swój mundurek, kilka kolorowych 
sprawności, i Najlepszy Rodzic jest bardzo dumny ze swego 
Małego Dzielnego Zucha. Cieszy się, że Dzielny Zuch uczy 
się tak wielu pożytecznych rzeczy.

W tym momencie Najlepszy Rodzic przypomniał sobie, jak 
jego Najlepsza Pociecha zdobywała sprawność Strażaka. 
Najpierw na zwiadzie zuchy były w remizie strażackiej.  
I stwierdziły, że było wspaniale – i pan strażak stał się ich 
bohaterem. Później wszystkie zuchy zrobiły sobie hełmy 
strażackie, biegały z wężami sznurkowymi i gasiły pożary 
zaznaczone w różnych częściach szkolnego boiska. 

Po zbiórce Najlepsza Pociecha była wręcz zachwycona 
zapałkami – za jednym pociągnięciem i otarciem o draskę 
(takie nowe słowo) można zrobić ogień, A taki ogień – to 
ho ho... I można się wykazać – np. podpalić liście na boisku 
szkolnym po to, aby je zaraz umiejętnie zgasić. Sprawność 
zdobyta jak nic! Co wymyśliła, to zrobiła. Niestety,  
z niewiadomych powodów pożar na boisku nie podobał się 
pani dyrektor i nauczycielom.... 

Najlepszy Rodzic przy odbieraniu Najlepszej Pociechy 
(ew. Dzielnego Zucha) ze szkoły dowiedział się sporo  
o sobie typu: „Jak można dawać dziecku zapałki do ręki”, 
„nieodpowiedzialny” – kładł uszy po sobie i robił wielkie 
oczy. Bo trzeba wiedzieć, że Najlepszy Rodzic zapałek 
w domu nie posiada i ich nie używa, a i kuchenkę kupił 
sobie elektryczną. Dlatego robił wielki oczy i słuchał, 
słuchał.... a uszy mu więdły i więdły. I wydało się, gdzie 
Najlepsza Pociecha poznała tajniki i arkana posługiwania 
się zapałkami. I że jest w trakcie zdobywania sprawności 
Strażaka. I że gdyby coś się stało – to ona – Najlepsza 
Pociecha wie, jak ugasić pożar. 

Najlepszy Rodzic był dumny ze swojego Dzielnego 
Zucha. Ale pani dyrektor i wychowawczyni nie doceniły 
strażackich umiejętności Najlepszej Pociechy. Kazały oddać 
zapałki i wezwały na rozmowę Najlepszego Instruktora pod 
słońcem. Czy mówiły mu coś o młodych piromanach? 

W wyniku tej rozmowy Najlepsza Pociecha i Superdzielny 
Zuch (w jednej małej osóbce razem) sprawności nie 
zdobył. A przecież w demokratycznym kręgu rady zuchy 
zdecydowały, że jak najbardziej należy się Najlepszej 
Pociesze sprawność. To ona jedyna przecież zdobyła się na 
taki czyn! Najlepszy Instruktor poczuł się chyba urażony 
rozmową z panią dyrektor i swej decyzji nie zmienił. 

Szczerze mówiąc pani dyrektor przeprowadziła z Naj- 
lepszym Instruktorem rozmowę zbyt delikatnie. Na tyle 
delikatnie, że poczuł się jedynie urażony, bo po rozmowie 
z Najlepszym Rodzicem – poczuł się – przerażony! 

I na następnej zbiórce Najlepsza Pociecha została 
poinstruowana, jak należy, a jak nie należy obchodzić 
się zapałkami i w ogóle z ogniem – i zdobyła sprawność 
Strażaka. A wszystkie zuchy na pewno zapamiętały, że nie 
wolno bawić się zapałkami. 

I Najlepszy Rodzic chciałby pogratulować Najlepszemu 
Instruktorowi świetnie i wspaniale przeprowadzonej 
sprawności – gdyby – ups... nie stało się to kosztem 
zepsucia opinii małego dziecka w oczach pani dyrektor 
i pani wychowawczyni. I nie tylko opinii dziecka, ale  
i właśnie Najlepszego Instruktora – i Najlepszego Rodzica.

Ech... te dzieci. Jak by to było o wiele, wiele łatwiej, gdyby 
one wszystko same wiedziały, a tak człowiek nie wie nawet, 
czego dziecko nie wie.

pwd. Katarzyna Paszkowska

I druga możliwość. W trakcie spotkania rady drużyny 
drużynowy proponuje zastępom zwiad. Jeden oczywiście 
nad Wisłą, drugi w pobliskim lasku, trzeci wokół terenów 
szkoły (to dla najmłodszego zastępu), a czwarty do siedziby 
najbliższego leśnictwa (to dla zastępu najstarszego). 
Zadanie proste: „Znaleźć miejsce służby, gdzie ręce harcerzy 
są najbardziej potrzebne”. Po wykonaniu zadania na zbiórce 
drużyny harcerze słuchają relacji. I wspólnie decydują, 
gdzie będą pracować. Dzielą zadania – „zwycięski” zastęp 
przygotowuje krótką grę z metą na miejscu służby, kolejny 
zdobywa worki i rękawiczki, trzeci kupuje kiełbaski a ci 
najmłodsi przygotowują malutki śpiewniczek, aby nikt 
nie miał kłopotu z tekstami piosenek śpiewanych przy 
ogniu, drużynowy przygotowuje gawędę. Tydzień później 
harcerze spotykają się, zbierają śmieci, a na koniec przy 
ognisku pieką kiełbaski. Zbiórka była super. 

Nie, nie będę posługiwał się pojęciami „zadanie zespołowe”, 
„projekt”, „trop”, „wyzwanie”. Również nie miejsce tu na 
rozważania o stopniach i sprawnościach harcerskich,  
o tym, jakie elementy wymagań harcerze zaliczą sobie (albo 
zaliczy im drużynowy). Nie jesteśmy przecież na kursie. 

Zwracam wam uwagę, jaka jest różnica między harcerstwem 
dla harcerzy (zwanym też przeze mnie harcerstwem 
świetlicowym) i harcerstwem harcerzy (zwanym przeze 
mnie normalnym harcerstwem). To drugie wymaga  
w rzeczywistości większej pracy od drużynowego (chcecie 
wiedzieć, dlaczego – napiszcie do mnie, a ja wam  
w „Świerszczu” objaśnię), ale od strony wychowawczej jest 
właściwe. Bo nie rzecz, aby brzeg Wisły posprzątać, należy 
uczynić to po harcersku. 

hm. Adam Czetwertyński

PS.: Czy całkowicie odrzucam harcerstwo „dla harcerzy”? 
Oczywiście nie. Bo jak inaczej zorganizować Olszynkę albo 
uczestniczenie w WOŚP? Część naszych działań po prostu 
musi być „dla harcerzy”. 
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obCZAJ to!

ŚWIECZKI  ŻELOWE

Przezroczyste świece żelowe w różnych barwach  
z zatopionymi wewnątrz dekoracyjnymi elementami są 
bardzo oryginalne i pięknie się prezentują. Takie świeczki 
można z łatwością wykonać samemu, a potrzebne 
materiały kupić w sklepie lub dobrze przeszukać swoje 
mieszkanie, gdzie zapewne natrafimy na magiczne bibeloty. 
Wykonane samodzielnie świece można przeznaczyć na 
prezent, a zatopione w nich elementy dekoracji to często 
miłe pamiątki, choćby ozdobne muszle i kamienie zebrane 
podczas wakacji.
 
Świece żelowe przygotowuje się w szklanych pojemnikach. 
Naczynie powinno być z gładkiego szkła, tak by widoczne 
były zatopione w żelu ozdobne elementy. Pojemniki na 
świece muszą być odporne na wysokie temperatury.

Do wykonania pięknych świec potrzebny jest nam przede 
wszystkim specjalny żel oraz knoty. Materiały te można bez 
trudu kupić w Internecie. Powinno się wybierać żel dobrej 
jakości. Natomiast przy wyborze knotów (koniecznie  
z blaszką do umocowania) trzeba zwrócić uwagę, czy są 
one przewidziane do tego typu świec. Żelowe cudeńka 
mają prawdziwy urok dopiero wtedy, kiedy zatopimy w 
nich ciekawe dekoracje. Mogą to być różne pamiątkowe 
drobiazgi, jak muszle czy kamyczki, ale także suszone 
owoce, kwiaty, drobne koraliki, figurki. 

Bardzo ciekawie będą się prezentować świece z zatopionymi 
kulkami brokatu. Pora na żel. Wkładamy do naczynia, które 
umieszczamy w rondelku z wodą. Podgrzewamy wodę do 
wrzenia, tak by żel w mniejszym naczyniu się rozpuścił 
(kąpiel wodna). Dodajemy zapach. Trzeba pamiętać, że 
zbyt intensywne mieszanie spowoduje pojawienie się 
pęcherzyków powietrza. 

Za pomocą odrobiny plasteliny mocujemy blaszkę od 
knota na spodzie szklanego naczynia równo pośrodku. 
Knot zawieszamy na patyczku położonym na wierzchu 
naczynia. W pojemniku na świecę układamy wcześniej 
przygotowaną dekorację. Gdy kompozycja jest ułożona, 
wlewamy powoli żel do przygotowanych pojemników, 
pozostawiając około 0,5 cm wolnego miejsca od góry. Po 
zastygnięciu żelu trzeba jeszcze przyciąć knoty świec na 
odpowiednią długość – i gotowe. 

Miłej zabawy.

phm. Marta Czajka
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TiR – Turystyka 
i Rekreacja

Geocaching – rodzaje skrytek 
i ich rozmiary

Dzisiaj przyszedł czas na opisanie rodzajów skrytek (cache).  
Warto na początek wspomnieć, że każda skrytka umieszczona  
w serwisach internetowych ma swój własny opis, który może być 
związany z miejscem, w którym została umieszczona, wymyśloną 
historią lub czymkolwiek, co założyciel chciał przekazać 
społeczności geocache. Na portalu również możemy znaleźć 
cechy danej skrytki, tzw. atrybuty (np. dostępna całą dobę, 
dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową, czy wymaga 
specjalnych narzędzi).

Aktualne typy skrytek:

Skrytka tradycyjna
Podstawowy, pierwotny typ skrytki, składający się co najmniej  
z pudełka oraz logbooka. Zwykle będzie to pojemnik na żywność, 
skrzynka na amunicję albo na przykład wiaderko, wypełnione 
różnymi dobrami. Możesz też trafić na mniejszy pojemnik (tzw. 
mikro-cache), zbyt mały, by zmieścić cokolwiek poza logbookiem. 
Współrzędne pokazane na stronie podają rzeczywistą lokalizację 
skrytki.

Multi-cache 
Multi-cache wiąże ze sobą co najmniej dwa różne miejsca, przy 
czym przynajmniej w lokalizacji końcowej znajduje się fizycznie 
istniejący pojemnik. Istnieje wiele odmian tego typu skrytki, choć 
w przypadku większości z nich na pierwszym etapie poszukiwacz 
znajduje wskazówkę prowadzącą do drugiego, w drugim - 
do trzeciego, i tak dalej. Skrytka offsetowa (w tym przypadku 
poszukiwacz idzie do miejsca, w którym znajduje wskazówki, jak 
dotrzeć do właściwej skrytki) jest uznawana za multi-cache.

Skrytka zagadkowa
Skrytka, w której można znaleźć elementy wszystkich pozostałych 
kategorii. Odnalezienie miejsca jej ukrycia może wymagać 
rozwiązania skomplikowanej łamigłówki. Wraz z rozwojem 
kreatywności geocachingu typ ten staje się polem dla tworzenia 
unikalnych wyzwań.

Letterbox hybrydowy 
Letterboxing to inna forma zabawy w szukanie skarbów,  
w której zamiast współrzędnych wykorzystuje się wskazówki.  
W niektórych przypadkach właściciel skrytki zdecydował jednak, 
że będzie ona funkcjonować zarówno jako letterbox i geocache, 
a następnie umieścił jej współrzędne w serwisie geocaching.com. 
Jeżeli w takiej skrytce znajduje się stempel, nie jest to przedmiot 
na wymianę, ale narzędzie, za pomocą którego poszukiwacze 
mogą zarejestrować swoją wizytę. 

 

Skrytka Wherigo
Wherigo jest zestawem narzędzi służących do tworzenia oraz 
prowadzenia w terenie gier, wykorzystujących odbiornik GPS. 
Dzięki wykorzystaniu kartridża Wherigo poszukiwanie skrytki 
może przynieść bogate wrażenia. Wherigo podczas szukania 
fizycznie istniejącej skrytki pozwala między innymi na interakcje 
z rzeczywistymi lub wirtualnymi obiektami terenowymi albo 
postaciami. Aby uruchomić grę zawartą w kartridżu, potrzebne 
jest urządzenie obsługujące Wherigo. 

Skrytka „Wydarzenie” 
Czasami lokalne organizacje geokeszerskie wyznaczają miejsce 
i czas spotkania, na którym rozmawia się na temat geocachingu. 
Po tym zdarzeniu kesz jest archiwizowany.

Skrytka „Megawydarzenie”
Podobna do skrytki typu „Wydarzenie”, z tym że spotkanie, 
którego dotyczy, musi być znacznie większe. Aby zakwalifikować 
się do tej kategorii, w wydarzeniu musi uczestniczyć minimum 
500 osób. Zwykle „Mgawydarzenia” są dorocznymi spotkaniami 
geokeszerów z całego świata.

Skrytka „Gigawydarzenie”
Podobna do skrytki typu „Megawydarzenie” - spotkanie musi być 
jeszcze większe. Aby zakwalifikować wydarzenie do tej kategorii, 
musi uczestniczyć w nim minimum 5000 osób.

Skrytka „Wydarzenie CITO” 
(wrzuć skrytkę, wyrzuć śmieci)

CITO jest to typ aktywności ściśle związany z geocachingiem. 
W trakcie poszukiwań skrytek zbieramy śmieci leżące po drodze 
i przeznaczamy je do właściwej utylizacji. Wydarzenia Cache 
In Trash Out są znacznie większymi akcjami oczyszczania 
środowiska, w które zaangażowana jest szersza społeczność.
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EarthCache
Jest to miejsce, które można odwiedzić, aby nauczyć się 
czegoś na temat geologicznych tajemnic Ziemi. EarthCache 
zawierają zarówno informacje edukacyjne, jak również  
i informację (współrzędne), gdzie można trafić na opisywane 
zjawisko. Poszukiwacze EarthCache mogą zobaczyć, jak nasza 
planeta kształtowała się w trakcie procesów geologicznych, jak 
wykorzystujemy jej zasoby oraz jak naukowcy zbierają informacje 
na temat Ziemi. 

Pokaz „Labirynt przygód GPS”
Oznacza pojawienie się pokazu „Labirynt przygód GPS” lub 
jego regionalnych odmian. Pokazy te organizowane są po 
to, aby poprzez interaktywne doświadczenia naukowe uczyć 
widzów, niezależnie od ich wieku, na temat technologii GPS oraz 
geocachingu.

Skrytka „Projekt A.P.E.”
W 2001 roku założono 12 geokeszy nawiązujących do i mających 
za zadanie promocję filmu wytwórni 20th Century Fox, pod 
tytułem „Planeta małp”. Każda ze skrytek odzwierciedlała fikcyjną 
historię, w której naukowcy ujawniali alternatywną ścieżkę 
ewolucji naczelnych (Alternative Primary Evolution, w skrócie  
APE – co po angielsku znaczy „małpa”). Pojemniki zostały 
wykonane ze specjalnie oznaczonych skrzynek na amunicję, 
każda z nich zawierała też oryginalny gadżet pochodzący z planu 
filmowego. Tylko parę z nich pozostało aktywnych do dziś.

Rozmiary skrytek
  Ikona   Nazwa

   Mikro (np. pudełko po filmie fotograficznym)

   Mały (mieszczący dziennik i małe przedmioty)

   Normalny (1-5-litrowy pojemnik)

   Duży (np. 20-litrowe wiadro)

   Inny rozmiar (zobacz opis skrytki)

   Brak pojemnika (skrytki wirtualne)

   Nie wybrano

phm. Marta Czajka

Doświadczenie  
i przestroga na całe 

życie
Był przełom lat 1972/73. Trwały wspólne wtedy jeszcze dla 
wszystkich szkół w Polsce ferie zimowe. Nasze zgrupowanie 
zimowisk zorganizowane było w Wojcieszycach k. Jeleniej 
Góry - w jego ramach zimowisko 44 WDH, 157 WDH 
oraz zimowisko kursu drużynowych starszoharcerskich. 
Wszystko pod komendą hm. PL Jana Schaittera z udziałem 
wybitnej kadry instruktorskiej hufca, m.in. phm. Elżbiety 
Kręciejewskiej, phm. Wojciecha Kręciejewskiego i phm. 
Michała Żaboklickiego. Z zachowaniem wszelkich 
obowiązujących wymogów i zasad bezpieczeństwa.

Wojcieszyce koło Jeleniej Góry

Zgrupowanie zlokalizowane było w dwóch prywatnych 
obiektach mieszkalnych. W murowanym domu piętrowym 
była kuchnia, stołówka, umywalnie i pokoje mieszkalne,  
gdzie zakwaterowane zostały dziewczęta. W drugim 
budynku, wolnostojącym długim baraku o murowanych 
ścianach i drewnianym dachu, jedną połowę zajmowali 
chłopcy  z 44 WDH a drugą kursanci. Obiekty zakwa- 
lifikowane przez odpowiednie władze oświatowe  
i harcerskie. Położone na szczycie wąwozu, w którego 
niższych partiach oraz wzdłuż położonej w dole szosy 
ciągnęły się wiejskie domy. Ja, wtedy siedemnastolatek, 
jeszcze harcerz, ale już z patentem drużynowego, pełniłem 
na tym kursie funkcję kierownika zespołu kursantów. Moją 
podwładną była m.in. młodziutka kursantka Małgorzata 
Gędziorowska, po latach zastępczyni komendanta 
Chorągwi Stołecznej ZHP. 

Zdarzenie, o którym chcę opowiedzieć, miało miejsce  
w drugim, może trzecim dniu zimowiska. Tego wieczoru 
po kolacji odbywało się „świeczkowisko”, którego tematem 
było Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Ja wygłaszałem 
na nim moją pierwszą w życiu harcerskim gawędę  
o Prawie Harcerskim jako instrumencie wychowawczym. 
Wszystko przeplatane, jak to zwykle, piosenkami. 
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Na dworze szalała wichura, której działanie odczuwaliśmy 
już za dnia. Znajdujący się nad nami długi dach aż 
„jęczał” pod wpływem wiatru. Szepnąłem siedzącym 
obok mnie kursantkom, że chyba jeszcze dzisiejszej 
nocy będziemy spali u nich, w sąsiednim murowanym 
budynku. „Świeczkowisko” dobiegło końca, odśpiewaliśmy 
rytualne pieśni, pożegnaliśmy się w kręgu. Kursanci poszli 
do sąsiedniego budynku do umywalni. Ja, już wcześniej 
umyty i kilku jeszcze innych chłopców układaliśmy się do 
swoich łóżek. Moje łóżko znajdowało się na końcu długiej 
sali. Siedząc na łóżku wyjmowałem już nogi z kapci, by się 
położyć. I wtedy dach zatrzeszczał hałaśliwie, zgasło nagle 
światło i zobaczyłem nad sobą piękne, rozgwieżdżone 
niebo. 

Posypały się iskry z rozgrzanego, uszkodzonego pieca, 
który ogrzewał naszą salę. Cały ogromny dach naszego 
budynku pofrunął gdzieś z wiatrem. W ciemnościach 
usłyszałem kursanta Sylwka Kaczyńskiego, który wołał  
o pomoc, gdyż odłamek muru zniszczył mu łóżko i, jak się 
później okazało, niegroźnie przygniótł nogę. Zakończyło 
się to założeniem gipsu. Podjęliśmy akcję ratunkową, 
poszukując przy świetle latarek potencjalnych ofiar, także 
wśród chłopców, którzy mogli wtedy znajdować się na 
dworze w drodze powrotnej z umywalni. Na szczęście 
w chwili tego kilkunastosekundowego wydarzenia 
znajdowali się jeszcze w sąsiednim budynku, który nie 
ucierpiał w zdarzeniu. Oczywiście, nocowaliśmy tej nocy 
w przemeblowanych naprędce kilku pokojach dziewcząt  
w poprzek zestawionych łóżek. Moja przepowiednia 
spełniła się tego wieczoru.

Następnego dnia zobaczyliśmy prawdziwe pobojowisko. 
Zerwany dach, gdy frunął w dół wąwozu, zmiótł linię 
średniego napięcia, znajdującą się na jego drodze 
„sławojkę”, pociągnął za sobą część cegieł ze ścian baraku. 
Na mojej poduszce też leżał zlepek cegieł. Gdybym wtedy 
już spał, aż strach pomyśleć. Łóżko Sylwka było dosłownie 
wgniecione w podłogę. Nasze osobiste rzeczy, ubrania, 
części garderoby znajdowaliśmy i znosiliśmy z okolicy 
przez tydzień. 

Z Warszawy przyjechał natychmiast po zdarzeniu  
i pozostał kilka dni z nami ówczesny komendant chorągwi 
hm. Julian Kędzierski. Na tym zimowisku 3. stycznia 1973 r. 
na jego ręce złożyłem Zobowiązanie Instruktorskie, 
w kilka dni później, 15 stycznia tego samego roku, po 
rozmowie z hm. Adamem Czetwertyńskim, ówczesnym 
namiestnikiem starszoharcerskim, zostałem mianowany 
przez komendanta hufca hm. Stefana Romanowskiego 
komendantem Szczepu 67 WDH.

Potem organizowałem i prowadziłem dziesiątki zimowisk 
i zgrupowań obozów. To pierwsze, sprzed ponad 48 lat, 
w moim harcerskim życiu doświadczenie, które wtedy w 
Wojcieszycach mogło się zakończyć tragicznie dla wielu  
z nas – nauczyło mnie, jak ważnym dla każdego 
instruktora, opiekuna są sprawy bezpieczeństwa 
podczas obozów, zimowisk, zbiórek, podczas wszystkich  
prowadzonych zajęć.

Zwracałem na to zawsze największą uwagę. W następnych 
latach instruktorskiej służby dzięki umiejętnościom 
przewidywania zdarzeń zapobiegłem potencjalnym 
tragediom i odkryłem np. „wycieczkę” podległych mi 
harcerzy starszych, którzy podczas trwającej nocnej burzy 
z piorunami próbowali wykąpać się w jeziorze.

Innym razem w czasie przejazdu pociągiem kolonijnym 
ściągnąłem w ostatniej chwili z okna harcerza, który 
próbował popisać się przed kolegami przejściem w biegu 
pociągu, przez otwarte okna do sąsiedniego przedziału. 
Jeszcze w trakcie innego prowadzonego przeze mnie 
zgrupowania obozów w Becejłach k. Suwałk odprawiłem 
wszystkich uczestników jednocześnie na kilkudniowy rajd 
pieszy i dzięki temu intuicyjnie zapobiegłem tragedii na 
skutek zniszczeń podczas wichury namiotów mieszkalnych 
od powalonych na nie w tym czasie drzew. Takich 
podobnych, mniej lub bardziej niebezpiecznych zdarzeń, 
było jeszcze sporo przez lata mojej służby.

Becejły koło Suwałk

Nie twierdzę, że posiadam jakieś nadzwyczajne, 
nadprzyrodzone zdolności. Jest to raczej wyniesiona 
z domu, przekazana przez moją Mamę, potencjalnie 
przesadzona ostrożność, która dała tak znaczące wyniki. 
Umiejętność permanentnej obserwacji dzieciaków,  
a także niestety dorosłych, których spontaniczne działanie 
może stać się niekiedy przyczyną tragedii. Również  
w osobistym, rodzinnym życiu, gdy opiekowałem się 
jako wujek i doświadczony wychowawca moimi małymi 
wtedy siostrzenicami. Troskę tę wykazuję nadal, planując 
i organizując wycieczki dla grupy seniorów z Kręgu 
Instruktorskich Pokoleń „Romanosy”.

Do takiej przesadzonej, intuicyjnej troski namawiam Was, 
Druhny i Druhowie.
     

hm. Andrzej Sadłowski
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As wywiadowca

Franciszek Pokora: Byłeś ostatnio na kursie drużynowych…

Marcin Czajka: Wakan Tanka 2021. Kurs jeszcze trwa, ale 
zbliża się ku końcowi. 

[FP] Działacie w ostrym reżimie sanitarnym? 

[MC] Kurs przeszedł pewną ewolucję. Na początku miał 
być jak zazwyczaj w stylu indiańskim, natomiast po 
pierwszym spotkaniu organizacyjnym stwierdziliśmy, że 
zmienimy fabułę kursu na konspirację, bo rzeczywiście tak 
to wygląda w obecnej sytuacji. Spotykamy się za każdym 
razem w innym miejscu – to fajna sprawa. Dowiadujemy 
się o nim dzięki obrazkowej zagadce, potem wymieniamy 
się spostrzeżeniami, pomysłami - czy to na pewno tam? 
Czy to nie szczere pole? 

[FP] Słyszałem, że jest Was bardzo mało w tym roku.

[MC] Cztery osoby, każde z innego środowiska: 32, 
160, 288 i 297 - reprezentanci tych szczepów są  
na kursie. 

[FP] Jak się pracuje w tak małej grupie? 

[MC] Na pewno dobre jest to, że jest mało spóźnialskich. 
Podejrzewam, że im więcej osób, tym więcej spóźnień 
i przez to wszystko rozciąga się w czasie. Poza tym nie 
potrzebujemy wielkiej sali gimnastycznej. Wystarczą 
małe pomieszczenia. Minusem jest dyskusja ograniczona 
do kilku osób. Zawsze lubię słuchać opinii i spostrzeżeń 
innych, a tego w tak małym zespole brakuje.

Jeśli chodzi o sam kurs, informacje są rzetelne  
i klarowne. Są oczywiście przedstawiane mniej lub bardziej 
pomysłowo, ale mogę powiedzieć, że wielu rzeczy się 
dowiedziałem. O wielu, zasłyszanych wcześniej, m.in. 
podczas zeszłorocznego kursu przewodnikowskiego, 
przypomniałem sobie. Inne rzeczy znałem po prostu  
z autopsji, z doświadczenia cotygodniowych zbiórek. 

[FP] Wracając na moment do kursantów – mniejsza liczba 
dyskusji to efekt małej frekwencji, czy może słuchacze 
wstydzą się zabierać głos? 

[MC] Myślę, że oba czynniki mają wpływ. Dodatkowo różnica 
wieku gra tu rolę. Trójka uczestników kursu to licealistki, ja 
mam 24 lata. Jako że reszta ma mniej doświadczenia oraz 
bała się zabierać głos, z początku wyczerpywałem tematy. 
Teraz już dogadujemy się bardzo dobrze. Sądzę, że to 
była kwestia przełamania się, bo mniej więcej po drugim 
zjeździe wszyscy się odblokowali. 

[FP] Wspomniałeś o tym, że niektóre z zajęć są pomysłowe 
– możesz któreś z dotychczasowych szczególnie 
wyróżnić?

[MC] Nie chciałbym tego robić. Natomiast z reguły nie 
przepadam za wykładami, choć oczywiście czasem są 
konieczne. Bardzo lubię momenty, kiedy korzystamyt  
z dobrej pogody. Ostatnio na dzień dobry mieliśmy grę 
terenową, a nie zajęcia w sali. To ciekawe, bo były to 
zajęcia  z…  księgowości. Każdy myślał, że będziemy od 
razu zarzuceni rachunkami.  Tak też było, ale dopiero pod 
koniec zajęć.  

[FP] Czyli tradycyjnie przemienność form zdaje egzamin.

[MC] Jak najbardziej. 

[FP] Krótko mówiąc, pozytywne odczucia?

[MC] Tak. Muszę powiedzieć, że nasłuchałem się opinii, że 
nasz hufcowy kurs jest nierzetelny, że inni prowadzą kursy 
drużynowych lepiej. Wierzę w to, ale ja, oprócz rozwinięcia 
samego siebie, potrzebuję kursu, aby  ukończyć próbę 
przewodnikowską, która przedłuża się właśnie z powodu 
pandemii i odwołania innych kursów. Nie powiem, że 
wziąłem pierwszy kurs z brzegu, ale musiałem mieć 
pewność, że takowy się odbędzie i zakończy, a nie zostanie 
przerwany w połowie. Sądzę, że nie byłoby miło mieć tytuł 
najdłużej realizowanego przewodnika w hufcu. W sumie 
nie wiem, ile wynosi rekord, ale mam nadzieję, że go nie 
pobiłem. 

[FP] Jak wygląda w tym roku zakończenie kursu?

[MC] Kończymy quasi-biwakiem. Zwykłego nie możemy 
zorganizować ze względu na reżim sanitarny. [Dwa dni 
po rozmowie GK pozwoliła na organizację biwaków na 
szerszą skalę. przyp. red.]. Bardziej traktujemy to jak –  
podsumowującą całość – zbiórkę na łonie natury. To po 
prostu wyjazd końcowy. Odbędzie się za dwa tygodnie. 
Mam nadzieję, że zarówno ja, jak i reszta, wyślemy do tego 
czasu wykonane prace i pozytywnie zakończymy ten etap 
rozwoju harcerskiego. 

[FP] Czy na zakończenie zajęć musicie przeprowadzić 
zwykłą zbiórkę? 

[MC] Przez reżim sanitarny nie organizujemy zbiórki 
na zaliczenie. Od samego początku nie brano tego  pod 
uwagę, choć pewnie w normalnej sytuacji coś takiego  
by było. 
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Na początku kursu otrzymaliśmy zadania zarówno 
krótko- jak i długoterminowe. Podczas zakończenia kursu 
każdy będzie musiał opowiedzieć gawędę. Oprócz tego 
musieliśmy zaplanować projekt starszoharcerski, rozpisać 
sprawność i odpowiadający naszemu wiekowi stopień. 
Chodzi o to, by umieć to przekazać harcerzom. Musimy 
dawać im przykład i zachowywać standardy. 

[FP] Wspomniałeś wcześniej o kursie przewodnikowskim.  
Ukończyłeś go jeszcze przed pandemią?

[MC] Nie, realizowałem go w zeszłym roku, w sierpniu  
i wrześniu w Hufcu Otwock. Polecam, są tam pozytywnie 
zakręceni ludzie z nieco inną obrzędowością niż nasza. To 
trochę paradoksalne , lecz najlepszym jej określeniem jest: 
„to samo, ale inaczej”. 

[FP] Czym na przykład różnią się nasze zwyczaje?

[MC] Pierwsza rzecz, która zapadła mi w pamięć, to „Bratnie 
słowo”.  Myślałem, że wszędzie w Polsce śpiewamy je tak 
samo. Choć wydźwięk i przekaz pozostają rzecz jasna 
takie same, u nich wersy są krótsze, przez co często ja  
i kolega z Hufca Żoliborz jeszcze śpiewaliśmy, kiedy reszta  
już milczała. 

[FP] Jak brzmi ich wersja?

[MC] „Bratnie słowo sobie sobie dajem, że pomagać będzie 
wzajem, Druh druhowi, druhnie druh, hasło znaj” …  
i tu znacząca różnica:, „… Czuwaj!”, u nas jest „czuj duch”. 
Potem u nas jest „…w jasny dzień czy w ciemną noc” – tam 
jest tylko „w dzień czy w noc”. 

[FP] Z tego, co mówisz, oba kursy, zarówno otwocki 
przewodnikowski, jaki i nasz drużynowych,  wspominasz 
dobrze. Podczas którego pracowało Ci się lepiej? Chodzi 
mi o kwestie logistyczne, czy przyjemniej było wtedy  
w latem, na świeżym powietrzu, czy teraz w warunkach 
miejskich? 

[MC] Tamten kurs był pięciodniowym wyjazdem, później 
mieliśmy jeszcze dodatkowe spotkania, pierwsze na 
rozpoczęcie roku szkolnego i drugie, wieńczące cały kurs. 

U nas natomiast zajęcia były w większości miejskie i raczej 
nie wychodziły poza Pragę-Południe. Raz odbyły się po 
sąsiedzku, w siedzibie hufca Praga-Północ, raz w siedzibie 
Hufca Wola i raz w siedzibie Chorągwi. Jeszcze jedno, 
początkowe, było w Wawrze, tam, gdzie działa Szczep 
147. Byliśmy też u Julii Powierży w restauracji. Forma 
kursu została  dostosowana do panujących warunków 
sanitarnych. Plusem było dla mnie to, że niemal wszystkich 
prowadzących znałem. Tu byłem otwarty i pewny, tam 
musiałem się ze wszystkim zaznajomić. 

Dla harcerza z moim doświadczeniem fajną niespodzianką 
na kursie w Otwocku było pojawienie się hm. Karola Gzyla, 
wtedy jeszcze zastępcy naczelniczki ZHP, instruktora 
wywodzącego się z naszego hufca. Pamiętam, jak na 
obozach śpiewało się o „złym oboźnym” – właśnie Karolu 
Gzylu (śmiech). 

[FP] Czy forma zajęć w Otwocku była zbliżona do naszej?

[MC] W Otwocku było trochę więcej wykładów i siedzenia. 
U nas jest więcej działania i ruchu. 

[FP] Czyli paradoksalnie, choć to otwocki kurs 
był bardziej „na dziko”, to nasz zawierał więcej  
elementów ruchowych.

[MC] Była większa przemienności form. W Otwocku 
wszystko było poukładane – rano ruch, potem siedzimy,  
a następnego dnia najpierw siedzimy, potem ruch – było to 
bardziej schematyczne.

[FP] Jesteś już mianowanym drużynowym? 

[MC] Jeszcze nie. Mam nadzieję, że zostanę mianowany 
wrześniowym rozkazem. 

[FP] Jak pracuje Ci się z drużyną w pandemii? 

[MC] Razem z przybocznymi uzupełniamy się i zwracamy 
głównie uwagę na to, żeby nie dać się zwariować. Na 
zbiórkach zachowujemy reżim. Pamiętamy o dystansie 
i dezynfekcji, ale nie siejemy paniki dlatego, że ktoś się 
do kogoś zbliżył. Kształcimy młodych ludzi, nie możemy 
postrzegać świata  zero-jedynkowo. 

W zwariowanych czasach nie dajmy się zwariować. 
Wszystko z głową.

[FP] Bardzo dziękuję za rozmowę.

[MC] Ja również dziękuję. 
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Słowo o Pawle Napieralskim 
(1962-2021)

16 kwietnia 2021 r. na wieczna wartę odszedł hm. Paweł 
Napieralski. Członek ZHP od 1968 roku, instruktor od roku 
1971. Służbę instruktorską pełnił w Hufcu Poznań-Wilda,  
a od 2015 r. w Hufcu Poznań-Grunwald, gdzie pełnił  
funkcje komendanta. 

Był przewodniczącym Wielkopolskiej Rady Kręgów 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, przewodniczącym 
Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, 
członkiem Kręgu Seniorów „Dziewiątacy” w Hufcu  
ZHP Poznań-Wilda. 

Jako zastępca komendantki Wspólnoty Skulskiej Paweł 
zajmował się pamiątkowymi tabliczkami zasłużonych 
dla harcerstwa instruktorów. Tabliczki te umieszczane 
są w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku. 
Jedna z nich miała być poświęcona dh. hm. Stefanowi 
Romanowskiemu. Wszystko było już gotowe, tekst na 
tabliczce zaakceptowany, czekaliśmy tylko na ustąpienie 
pandemii. Paweł miał powiadomić o terminie spotkania  
i przysłać zaproszenie dla delegacji „Romanosów”. Niestety 
już tego nie zrobi.

Od kilku lat był moim internetowym przyjacielem. Nigdy 
nie widzieliśmy się w realu, ale polubiliśmy się wzajemnie. 
Korespondowaliśmy na temat historii harcerstwa i kręgów 
seniorów. Wymienialiśmy się ciekawostkami i nowościami 
z życia seniorów. Często rozmawialiśmy także przez telefon 
nie tylko na tematy harcerskie, ale i rodzinne.

Zawsze życzył mi pomyślności. W ciężkich dla mnie 
tegorocznych dniach marca, kiedy przebywałem w domu 
na izolacji z powodu zarażenia wirusem Covid-19, Paweł 
napisał do mnie: „Wierzę Jacku, że wygrasz z Covidem! 
Trzymam za Ciebie kciuki”. Ja wygrałem, Paweł przegrał.

Cześć jego pamięci!

hm. Jacek Czajka
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Kącik poezji

Maj    
 
Po złotej pogodzie
Majowej i bzowej
Powoli zapada
Zmierzch także majowy.

Obudził się wietrzyk
Łagodny i miękki
I brzozom podnosi
Zielone sukienki.

Przycicha swawolnie,
Na trawę się kładzie
I czeka na księżyc
Zaplątany w sadzie.

Do krytyków

A w maju
Zwykłem jeździć, szanowni panowie,
Na przedniej platformie tramwaju!
Miasto na wskroś mnie przeszywa!
Co się tam dzieje w mej głowie:
Pędy, zapędy, ognie, ogniwa,
Wesoło w czubie i w piętach,
A najweselej na skrętach!
Na skrętach – koliście
Zagarniam zachwytem ramienia,
A drzewa w porywie natchnienia
Szaleją wiosenną wonią,
Z radości pęka pąkowie,
Ulice na alarm dzwonią,
Maju, maju! – –
Tak to jadę na przedniej platformie 
tramwaju,
Wielce szanowni panowie!…

Bez

Przyniosłeś mi bez pięciolistny
w klapie od marynarki.
Świecił jak absurd czysty.
Jak order. Albo jak antyk.
Zakwitł zwyczajnie, jak wszyscy,
gdzieś na świętego Andrzeja…
Tylko od innych był tkliwszy.
Jak uśmiech. Albo nadzieja.
Bez pachniał bzem najczęściej
i przekwitł o swojej porze.
Zostało mi po nim szczęście
w liliowo bzowym kolorze.

Julian Tuwim (1894-1953)

Urodzony 13 września 1894 roku w Łodzi 
- poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, 
autor wodewili, skeczy, librett operetkowych i 
tekstów piosenek; jeden z najpopularniejszych 
poetów dwudziestolecia międzywojennego. 

W latach 1942-1946 przebywał w Nowym 
Jorku.

Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod 
Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. 
Bliski współpracownik tygodnika „Wiadomości 
Literackie”. Tłumacz poezji rosyjskiej, 
francuskiej, niemieckiej oraz łacińskiej. 

Zmarł 27 grudnia 1953 roku w Zakopanem.

Leopold Staff (1878-1957)

Urodzony 14 listopada 1878 roku we 
Lwowie – poeta, tłumacz i eseista. Jeden 
z najwybitniejszych twórców literatury XX 
wieku, kojarzony głównie jako przedstawiciel 
współczesnego klasycyzmu; prekursor poezji 
codzienności, związany także z parnasizmem.
 
Zaliczany do czołowych poetów młodopolskich. 
Był duchowym przywódcą skamandrytów. Już 
za życia nazywany „pomnikiem polskiej poezji”, 
postrzegany jako wzór klasyka i artysty-mędrca. 

W roku 1950 nominowany do Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury. Uhonorowany 
tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu 
Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Był wiceprezesem Polskiej Akademii Literatury.

Zmarł 31 maja 1957 roku w Skarżysku Kamiennej.

Agnieszka Osiecka (1936-1997)

Urodzona 9 października 1936 roku  
w Warszawie – poetka, autorka tekstów 
piosenek, pisarka, reżyserka teatralna  
i telewizyjna, dziennikarka. 

W latach 1954–1972 związana ze Studenckim 
Teatrem Satyryków. Była członkiem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 
sześćdziesiątych, wspólnie z Janem 
Borkowskim prowadziła w Polskim Radiu 
Radiowe Studio Piosenki, które wydało ponad 
500 piosenek.
 
W 1966 na IV Krajowym Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu zdobyła nagrodę Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. W latach 1994–1996 
współpracowała z Teatrem Atelier w Sopocie,

Zmarła 7 marca 1997 roku w Warszawie.
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Spotkania z kulturą

Świat Dysku

Wśród fantastyki jest wiele świetnych serii, które zna każdy – od „Władcy pierścieni” przez „Gwiezdne wojny”, aż po 
współczesną fantastykę Marvela. Ten gatunek, niegdyś będący niszowym źródłem rozrywki dla dzieci i młodzieży, stał się 
poważnym biznesem dzięki pracy dziesiątek autorów. 

Jednym z tych autorów był Anglik Terry Pratchett – twórca „Świata Dysku”, jednej z najlepszych fantastycznych serii 
powieści. Seria jest długa, liczy sobie aż 41 książek – niewielu jest w stanie zapoznać się ze wszystkimi w jeden wieczór. 
Oczywiście nie wszystkie książki są ze sobą powiązane – kolejność czytania jest dowolna, bo Terry w przeciwieństwie do 
niektórych swoich rodaków o nazwisku Rowling szanuje swoich czytelników.

Czemu „Świat Dysku” jest wyjątkowy? Sam koncept jest absurdalny (Dysk przemierzający kosmos na grzbiecie czterech 
słoni, które stoją na skorupie wielkiego żółwia) i ustanawia ton serii – autoironiczny, ale wyraźny i pomysłowy zestaw 
historii z każdego gatunku fantastyki. „Każdego gatunku?” słychać niedowierzanie w głosie czytelnika „Świerszcza”.

Tak jest, każdego gatunku – „Świat Dysku” dzieli się na wątki Czarownic, Straży Miejskiej, Havelocka Vetinariego, Gildii, 
Moista von Lipwiga, Tiffany Obolałej, Śmierci, Magów, Rincewinda, Bogów i wiele innych. Mówiąc wprost, na „Dysku” 
każdy znajdzie coś dla siebie. Wyjaśniając niektóre z nich – cykl Straży Miejskiej jest idealny dla fanów spisków, 
Sherlocka Holmesa, historii wojennych i porachunków ulicznych, cykl Moista jest idealny dla fanów „Wilka z Wall Street”, 
historie czarownic są w sam raz dla fanów mafijnych porachunków i Wiedźmina. Lecz szeroka gama tematów i historii 
to nie wszystko, wie o tym każdy, kto czytał jakąkolwiek nudną lekturę: autor musi mieć też warsztat i styl, który nie  
męczy czytelnika.

Warsztatu Terry’emu Pratchettowi odmówić nie można, w końcu mało który autor jest mianowany lordem za swoje 
zasługi dla literatury przez królową Elżbietę i nie każdemu tłumaczą książki na 40 języków. Wspominając o tłumaczeniu, 
polskie wersje „Świata Dysku” zyskują zupełnie nowy wydźwięk i nową jakość dzięki tłumaczeniu niezastąpionego Piotra 
Cholewy – to nie jest tak istotne, jak istotny jest styl literacki Pratchetta – ironiczny, pełen dygresji, pięknych opisów  
i komentarzy na temat rzeczywistości, dowcipny, zdystansowany. 

„Świat Dysku” to seria książek (i filmów!), którą warto polecić nie tylko ze względu na niesamowite i niepowtarzalne historie, 
ale za to, jak dobrze trafia do czytelnika swoją bezpośrednią i komiczną narracją, nad którą Terry panuje jak na lorda słowa 
przystało. Polecam tę serię każdemu, kto chce poznać coś wyjątkowego.

Adam Wieczorek
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