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Słowo Naczelnego
Lato za pasem
Kolejna letnia akcja harcerska za pasem. Już niedługo wyjedziecie na kolonie zuchowe i harcerskie obozy. Będzie to druga i oby ostatnia „pandemiczna”
akcja letnia. O obostrzeniach, zakazach i nakazach władz nie będę pisał. Wierzę, że kadra jest do tego odpowiednio dobrze przygotowana i zapewni
uczestnikom pełne bezpieczeństwo.
Chciałbym napisać o kilku zasadniczych i bardzo ważnych sprawach, związanych z harcerskim wypoczynkiem letnim. Chodzi o jego specyfikę, czyli to,
co nas harcerzy różni od cywilnych wyjazdów.
Przede wszystkim dzięki temu, że obóz trwa średnio 21 dni, instruktorzy mogą zorganizować w tym czasie zajęcia będące odpowiednikiem ponad 100
zbiórek. Podczas obozu harcerze zdobywają więcej doświadczenia, niż podczas całorocznej pracy w drużynie. To samo dotyczy kolonii zuchowej. Jak
pisał twórca skautingu Robert Baden-Powell: „Otwarta, świeża atmosfera i koleżeństwo, wyrobione przez stałe ogniska, stwarzają najlepszy nastrój wśród
chłopców i dają drużynowemu okazję daleko lepszą, niż jakakolwiek inna do ujęcia mocno swoich chłopców i wywarcia na nich osobistego wpływu”.
Oczywiście dotyczy to również dziewcząt.
Obóz musi być odpowiednio zaplanowany. Następnie plan pracy obozu zatwierdzony przez osoby do tego uprawnione. Przeważnie kilka dni przed
obozem rozpoczyna się kwaterka, czyli przygotowanie miejsca na obóz, zbudowanie podstawowych obiektów, np. kuchni czy magazynu. W kwaterce
zwyczajowo bierze udział kadra oraz starsi harcerze. Po przyjeździe reszty uczestników rozpoczyna się budowanie obozu, czyli pionierka. Potem
następuje część właściwa obozu.
Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie współzawodnictwa pomiędzy zastępami, odpowiednio punktowane, zgodnie z przyjętym regulaminem.
W zdecydowany sposób współzawodnictwo pomaga kadrze w prowadzeniu obozu, szczególnie w zachowaniu karności i dyscypliny. Nie wyobrażam
sobie obozu bez służby zastępów. Służba w kuchni, warty dzienne i nocne to bardzo wychowawcze aspekty życia obozowego. Zdawałoby się, że wszyscy
o tym wiemy i po co więc o tym piszę. Otóż coraz częściej dochodzą mnie głosy, nie tylko z naszego hufca, o tym, że na obozach nie stosuje się
współzawodnictwa czy nie ma wart nocnych. To wielki błąd kadry i strata uczestników w poznaniu pełnego życia obozowego. Ja do dzisiaj najchętniej
wspominam właśnie warty w nocy.
Istotnym a często zaniedbywanym elementem obozowym jest zdobnictwo obozowe. Podejdźmy do tego z troszkę większym zrozumieniem niż zazwyczaj.
Sprawmy, abyśmy oprócz nieodzownych namiotów, bramy i latryny mieli w obozie wiele pięknych dekoracji. Może niektórzy uważają zdobnictwo za
zbyteczne, ale naprawdę łatwiej i przyjemniej jest przebywać w pięknie ozdobionym miejscu. Poza tym to kolejne pole do popisu dla wszystkich talentów
plastycznych. To możliwość rozwinięcia swoich pomysłów, umiejętności i pokazania ich innym.
Nie zapominajmy również o tradycjach i zwyczajach. Większość środowisk posiada własne zwyczaje, związane z historią drużyny, szczepu bądź hufca.
Jednak część utrwaliła się w wielu środowiskach harcerskich. Do najpopularniejszych należą: harcerskie ogniska, Chatki Robinsona czy chrzest obozowy
(znany jako „bieg biszkopta”) - forma inicjacji harcerzy, którzy są po raz pierwszy na obozie.
Koniec obozu to oczywiście „antypionierka”. Pamiętajmy, że teren wraca do pierwotnej postaci.
Na zakończenie jeszcze jedna krótka, ale bardzo ważna uwaga. Najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników, a potem cała reszta. Życzę miłego
i bezpiecznego wypoczynku.

hm. Jacek Czajka
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Ocypel przed HAL
Słońce – radość,
Słońce – przygoda,
Słońce – lato,
Słońce - MY!

Przed Harcerskim Latem 2021
W naszej „Słonecznej Republice”
Zbliżają się wakacje. Pogoda jest już całkiem letnia, nawet
w Ocyplu, i zachęca do wypoczynku.
A w hufcowej Republice Słońca robota wre. W czerwcowy
długi weekend zebrała się grupa kwatermistrzowska,
która w Warszawie na Samolotowej pod bacznym okiem
dh. Anny Bodzińskiej załadowała samochód ciężarowy
darowanymi ośrodkowi meblami i innym sprzętem. Zaś
do Ocypla dojechały harcerki i harcerze ze Szczepów 288 i
295 WDHiGZ, którzy samochód rozpakowali i wykonywali
różne prace. Marcina Czajka i Maciej Kujawa bardzo
sprawnie uprzątnęli domek namiestnika zuchowego, inne
domki kadrowe i przygotowali je do generalnego remontu.
Natasza Korzeniewska, Kasia Lindstedt i Krzysztof Radecki
„Czyżyk” pod wodzą Andrzeja Strzemiecznego demontowali
stare bramy obozowe i szafy z kadrówek. We wszystkich
pokojach i domkach kadrowych mamy już może nie
nowe, ale będące w dużo lepszym stanie załatwione przez
naszego komendanta szafy. Stare zapadnięte tapczany są
wymienione na rozkładane kanapy pozyskane od sponsora.
Prace te nadzorował sam komendant Piotr Piskorski.
Wszędzie, gdzie była taka potrzeba, wymieniano podłogi,
sufity, odmalowywane domki i ganki w pawilonach na
„Dołku” i „Patelni”.
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Druh Adam Sikoń mając do pomocy ekipę 295: Bożenę
Rudzińska, Krzysztofa Rudzińskiego, Wojtka Kowalówkę
i Franka Pokorę szykowali bazę Nieprzetartego Szlaku do
przyjęcia wakacyjnych gości.
Czas pandemii spowodował, że zarówno w tamtym
roku oraz w tym prace związane z przygotowaniem
ośrodka do lata rozpoczęliśmy późno. Tegoroczna zima
w Ocyplu była ostra, wyrządziła wiele szkód. Połamane
drzewa, popękane krany i inne awarie hydrauliczne już
są sprzątnięte, naprawione lub wymienione na nowe,
a zaprojektowane w ramach dotacji ROHiS 2020 altanki
świetlicowe na „Patelni” i amfiteatr nad jeziorem w maju
zostały skończone. Altankom brakuje zwijanych okien. Jest
to droga inwestycja, na którą musimy zarobić.

W Słonecznej Republice dużo się dzieje. Jak nasz ośrodek
wygląda, możecie przekonać się sami, odwiedzając
Ocypel i spędzając w naszym ośrodku Wakacje Familijne.
Przyjeżdżajcie, zapraszajcie swoich znajomych, przyjaciół,
rodziców zuchów i harcerzy oraz wszystkich innych
ciekawych i chcących poznać to miejsce na Kociewiu.
Od 1 do 7 czerwca w ośrodku mieliśmy już pierwszych
gości. To obecni i ci sprzed lat instruktorzy Hufca Mokotów
(i nie tylko) ze swoimi rodzinami. Można powiedzieć, że są
to nasi stali goście otwierający sezon. Zapowiedzieli się tu
za rok. Kolej na następnych.
Bo: Tam ptaki śpiewają i zieleń dokoła, a hejnał zuchowy
pobudką nas woła…
Bardzo dziękuję grupie kwatermistrzowskiej pakującej
samochód w Warszawie w siedzibie hufca oraz grupie
kwatermistrzowskiej przebywającej w Ocyplu. Bez was
zmienionego, odnowionego ośrodka by nie było.

Czuwaj!
phm. Krystyna Mamak
komendantka ośrodka
PS Wszystkie dodatkowe informacje o Wakacjach
Familijnych 2021 i zdjęcia ze Słonecznej Republiki
znajdziecie na stronie hufca i na Facebooku.
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Praski Świerszcz

Sztuka rozmawiania
Żyjemy w czasach dziwnych, w których coraz trudniej
o wzajemne zrozumienie. Codziennie z różnych stron
mamy okazję słuchać rozmów, dyskusji, wymiany zdań.
Codziennie wielu ludzi rozmawia na wiele tematów.
Zwykle idealnej sztuki dialogu oczekujemy od tzw. elit,
ludzi wykształconych, doświadczonych i inteligentnych.
To oni przeważnie wyznaczają trendy
i kierunek
rozmowy. Niestety coraz częściej te rozmowy są chamskie,
niemerytoryczne i niejednokrotnie przekształcają się
w kłótnie. A czy my w ZHP umiemy ze sobą rozmawiać?
Też, jakby nie było, jesteśmy elitą społeczeństwa, też
powinniśmy wyznaczać trendy i pokazywać wszystkim
dookoła, że można rozmawiać spokojnie merytorycznie
i inteligentnie.

Gdyby jednak głębiej zastanowić się nad tym tematem, to
widzę wiele sytuacji, kiedy nie umieliśmy ze sobą rozmawiać.
Tutaj przychodzi mi do głowy sylwetka idealnego
instruktora, czyli takiego, który otwarty jest na każdego
człowieka, odnajduje się w każdym towarzystwie i przede
wszystkim z każdym umie rozmawiać. W wielu sytuacjach
dochodzą emocje, które powodują, że rozmawiamy
podniesionym głosem czy mocno gestykulując. Nawet
mnie, staremu stażem jakby nie było instruktorowi, zdarza
się dać ponieść tym emocjom. Ale im jesteśmy starsi, tym
bardziej powinniśmy nad sobą panować. I jeszcze jeden
ważny aspekt - zawsze powinniśmy się starać myśleć
o naszym rozmówcy tak, jakbyśmy rozmawiali sami ze
sobą. To bardzo pomaga, sprawia, że rozmowa przebiegnie
merytorycznie i z wzajemnym szacunkiem. Musimy też
mieć świadomość, że nasze zuchy (trochę mniej) i harcerze
(trochę bardziej), a przede wszystkim młoda kadra zwracają
uwagę na to, jak rozmawiamy - czy z nimi, czy między sobą.
Słuchają, jakich słów używamy, jakim mówimy tonem
głosu i bardzo często później nas naśladują. To swoista
pułapka. Sam po sobie wiem, że wiele razy rozmawiałem
nie tak, jak trzeba. Często używałem nieodpowiednich
słów czy złego tonu głosu. Wbrew pozorom rozmawianie
to sztuka, bo dokładnie trzeba wiedzieć, kiedy zrobić pauzę,
kiedy podnieść głos, kiedy obniżyć, kiedy zmienić ton.
A szczególnie powinniśmy pomyśleć, jaki jest cel
naszej rozmowy.
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Dobrym przykładem jest scena z obozu w 2018 r., który
odbywał się w Stężycy. To wtedy właśnie podchody do
nas zrobili druhowie z ZHR. Nie będę opowiadał całej tej
historii, bo nie o nią tutaj chodzi. W każdym razie poza
dwoma czy trzema osobami nikt z pozostałej części kadry
nie wiedział, że to były umówione podchody. Dlatego,
kiedy się o tym dowiedzieliśmy, wszystkim towarzyszyła
złość i oburzenie. Okazało się, że komendant tamtego
obozu, który nas podchodził, pojawił się u nas, żebyśmy
mogli o tym wszystkim porozmawiać. Zacznijmy od
tego, że gość był naprawdę odważny. Przyjechał sam na
spotkanie z kilkunastoma osobami. Mógł spodziewać się
wszystkiego, ale założył sobie, że ponieważ będzie miał do
czynienia z kadrą instruktorską, to rozmowa przebiegnie
raczej spokojnie i merytorycznie. Jakież było jego
zdziwienie, kiedy na miejscuokazało się, że spora grupa jak
lew polujący na antylopę po prostu na niego naskoczyła.
Naprawdę widziałem wtedy ludzi, którzy zachowywali
się, jakby kompletnie nie pamiętali o tym, że jesteśmy
harcerzami. Zamiast rozmawiać na argumenty, zaczęło się
wylewanie żali i frustracji oraz plucie jadem. Ja na miejscu
owego druha zapewne bym wstał i poszedł. Nie chciałbym
tracić czasu na rozmowę z kimś, kto rozmawiać nie umie.
Na szczęście po jakimś czasie emocje opadły, rozmowa
była już bardziej konstruktywna i przebiegała tak, jak na
instruktorów wychowujących młodzież przystało.

Na koniec mam tylko prośbę, żebyśmy wszyscy bardziej
zwracali uwagę na to, jak rozmawiamy. Żebyśmy z tyłu
głowy mieli naszą młodą kadrę, która może będąc kiedyś na
naszym miejscu wziąć z nas przykład. Jest wiele rodzajów
sztuki i rozmowa jest jedną z nich. A my wszyscy jesteśmy
artystami i od nas zależy, czy na końcu dostaniemy
autentyczne brawa, czy nas ze sceny wygwiżdżą lub
wytupią.

phm. Jan Korkosz „Hebel”

Praski Świerszcz

Kalendarz inspirator
Czerwiec. Drużynowi, rady drużyn, instruktorzy szczepów
zaczynają planować nowy rok harcerski. W każdym razie
powinni zacząć planować. Przed wakacjami należy stworzyć
szkic planu, aby w czasie akcji letniej go zweryfikować
i 1 września mieć gotowy do realizacji.
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1 maja to także rocznica wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej (5 maja to Dzień Europy a 9 maja – Dzień
Unii). Czy nie pasjonująca byłaby zbiórka na temat plusów
(a być może minusów) naszego wejścia w skład rodziny
europejskiej? Tak, to nie jest temat do dyskusji dla zuchów,
ale dla harcerzy? Dlaczego nie? A zuchową sprawność
„Europejczyka” nadal można zdobywać.

Nie, nie będzie tu o tym kto jak i dlaczego planować
powinien. Nie będzie też o celach naszego działania. To
długie opowieści, znane większości naszej kadry z kursów,
warsztatów i zbiórek w namiestnictwach - nie temat
jednego felietonu. Będzie dziś o kalendarzu.
Przypadkowo dzięki naszemu naczelnemu hm. Jackowi
Czajce wpadł mi w ręce kalendarz majowych „dni” –
polskich, europejskich, światowych. Wyobraźcie sobie,
być może to wiecie, że prawie codziennie mamy dzień
poświęcony jakiejś sprawie, jakiemuś tematowi, jakiejś
rocznicy! Jakież to znakomite źródło (jedno z wielu) do
zaplanowania naszej pracy. Jedne „dni” bliższe są zuchom,
inne wędrownikom. Ale przeczytajcie, co w tym majowym
kalendarzu wypatrzyłem.
Są więc dni związane z historią lub polityką. 3 maja – Dzień
Konstytucji. Czy znamy, wiemy, jakie były podstawowe
zapisy tamtej – z końca XVIII wieku? A znamy tę dzisiejszą?
Powiecie – tego uczymy się w szkole. Czy rzeczywiście?
I czy z okazji tej rocznicy nie możemy wybrać się drużyną
do Zamku Królewskiego, by w Sali Senatorskiej poczuć
atmosferę obrad Sejmu Czteroletniego? A może tam właśnie
przeczytać niektóre zapisy jednej czy drugiej konstytucji?
2 maja – dobę wcześniej – Dzień Flagi. Ale także Dzień
Polonii. Ileż zajęć, jak atrakcyjne zbiórki z tej okazji można
przeprowadzić… Nasz hufiec ma wieloletnie kontakty
z Polakami mieszkającymi na Białorusi – to także ich
dzień, choć oczywiście nie są Polonią – emigrantami, lecz
Polakami, którzy znaleźli się poza granicami swej ojczyzny,
bo tak zdecydowali politycy – a nie oni. Może właśnie
z okazji święta 2 maja warto odnowić, a może nawiązać
z nimi kontakty?
8 maja – Dzień Zwycięstwa. To nie tylko zakończenie
II wojny światowej, ale symboliczne zdobycie Berlina
przez bohatera naszego hufca - 1 Warszawską Dywizję
Piechoty. Może warto przy tej okazji zorganizować zbiórkę,
przypomnieć drogę dywizji od formowania jej nad Oką? I
jeszcze mamy 18 maja – rocznicę zdobycia Monte Cassino
– to bardzo ważna data w dziejach polskiego oręża.
Dla wędrowników niezwykle interesujące może być
zorientowanie się, jakie były początki Dnia Święta Ludzi
Pracy – 1 maja. O co chodziło robotnikom w Chicago
w 1886 r.? Dlaczego je ogłoszono kilka lat później? Jak je
obchodzono w 20-leciu międzywojennym, jak w Polsce
Ludowej. I co zostało po nim nam dziś, czy tylko dzień
wolny od pracy?

Ale ileż możliwości, korzystając z kalendarza, mamy w sferze
przyrodniczo-ekologicznej: Dzień Ptaków Wędrownych,
Dzień Praw Zwierząt, Dzień Parków Narodowych. Po
kwietniowym Dniu Ziemi nie można przecież zapomnieć
o majowych zbiórkach w lasach, na łąkach czy nad wodą…
Na dodatek okazuje się, że w maju jest także Dzień
Dobrych Uczynków. Nikogo nie namawiam do powtórnego
sprzątania lasów, ale dobre uczynki wprost powiązane są
z naszą postawą ludzi czyniących dobro, te dobre uczynki
przekładają się na naszą harcerską służbę… Może więc
dobrym pretekstem do podjęcia nowych zadań będzie taki
„dobrouczynkowy” dzień?
Ileż kolejnych pomysłów inspiracyjnych (także dla zuchów)
możemy mieć przy okazji innych dni: Dnia Strażaka,
Dnia Kosmosu, a przede wszystkim z okazji Dnia Matki!
I wszystko w maju! Na deser – 1 czerwca mamy Dzień
Dziecka, będący przecież Dniem Zucha!
Nie, nie namawiam nikogo do wykorzystania jako inspiracji
programowych tych wszystkich „dni”. Ale czy nie można
pomyśleć o niektórych z nich? I wybaczcie, że nie będę
rozwijał tematu. Przecież sami potraficie z takiej inspiracji,
jak moja, wyciągnąć właściwe wnioski.

hm. Adam Czetwertyński
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Pandemiczny kurs
Tegoroczny kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich był zdecydowanie inny, niż poprzednie, które
pamiętam. Powód? Pandmemia oczywiście i związane
z nią ograniczenia. Jednakże, jako iż w roku 2020 kurs
się nie odbył z powodu bardzo małej liczny zgłoszeń,
w grudniu wspomnianego już roku, uznaliśmy, że musimy
przeprowadzić kolejne szkolenie dla kadry naszego hufca.
Znaliśmy już się trochę z panem koroną (małe litery
wstawione są tu specjalnie – wyrażają brak szacunku),
postanowiliśmy więc trochę się mu postawić i działać
wbrew.
Na początku plan – jako iż nie mieliśmy możliwości, aby
tradycyjnie już spotkać się na kursie w czasie zimowiska,
podzieliliśmy zajęcia na bloki i rozsialiśmy je po całym
kalendarzu. Czasem mieliśmy się spotykać na całą sobotę,
a czasami na kilka godzin po południu. Terminy ustaliliśmy
w późniejszym czasie razem z kursantami.
Zgodnie z postulowaną już wcześniej radą Druha Adama
(wielkie litery wstawione są specjalnie – wyrażają
szacunek), aby w czasie kursu skupić się bardziej na
pracy zastępami a nie drużyną kursową, dokładnie tak
postąpiliśmy. Spotkania miały odbywać się w wąskim
gronie, spełniającymi wymagania reżimu sanitarnego i być
prowadzone równolegle dla każdego zastępu przez kadrę
kursu oraz zaproszonych prowadzących. Jako iż kursantów
mieliśmy tylko 4, w pewnym sensie zrealizowaliśmy swoje
założenia ;)
Tu wspomnę, że w tej sprawie korespondowaliśmy
z Chorągwianą Szkołą Instruktorską. Nie wiem, czy wiecie,
ale standard kurs drużynowych zakłada, iż minimalna
liczba uczestników kursu to 10, która to „(…) podyktowana
jest wymogami prowadzenia kursu systemem małych grup
(przynajmniej 2 zastępy, po 5-8 osób każdy) i nie powinna
być modyfikowana”. Niemniej, jako iż czasy są, jakie są,
dostaliśmy zgodę na kurs prowadzony praktycznie jednym
zastępem.
O jego przebiegu możecie poczytać więcej w wywiadzie
udzielonym Frankowi Pokorze przez Marcina Czajkę , moim
tekstem starałem się uzupełnić podane przez chłopaków
informacje.
Nowa dla nas forma kursu miała oczywiście swoje zalety
i wady. Plusy to: brak potrzeby zgłaszania zimowiska do
MEN i Chorągwi, zajęcia rozłożone w czasie, co pozwala
lepiej przyswajać swoją wiedzę i zdobyte umiejętności,
a także łatwość zorganizowania miejsca na krótkie
spotkania. Z drugiej jednak strony - gdy przez ponad
tydzień siedzieliśmy razem w jednym miejscu - prościej
było zbudować wspólnotę, choć łatwiej też o konflikty. No
i oddawanie prac strasznie się rozjeżdża, w domu wszystko
jest ważniejsze od napisania pracy na zaliczenie kursu – to
tzw. syndrom studenta w czasie sesji.
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Dużą różnicą była też praca z osobami tylko z naszego hufca.
Kosztem braku poszerzenia horyzontów o dobre praktyki
naszej harcerskiej braci z innych gmin, odczuwałem
zdecydowanie bardziej rodzinną i serdeczną atmosferę
w naszym małym gronie.
Kurs był inny i dał nam sporo do myślenia, wnioski z niego
na pewno wyciągnijmy i wdrożymy w kolejnych latach. Tak
jak i cały świat, nasze kursy też odmienią się dzięki/przez
pana koronę.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować
Mateuszowi Kowalczykowi, Gabrysi Lassocie, Michałowi
Święcickiemu i Stefanowi Matysiakowi za zaangażowanie
w pracę kursu, a także Darii Ciesielskiej za drobne pomoce.
Z Wami stanę naprzeciw każdej pandemii.

Stanisław Matysiak
komendant kursu

Służba
Każdy harcerz i harcerka wie, co to służba i na czym ona
polega. Musi być długoterminowa, zaplanowana i dobrze
przygotowana. Za służbę można uznać zarówno działanie
w drużynie (mam tu na myśli pełnienie funkcji), jak
i działanie poza nią czy w ogóle Związkiem Harcerstwa
Polskiego, np. pomoc w schroniskach dla zwierząt.
Zdarzają się też sytuacje nieprzewidziane, kiedy pomoc
potrzebna jest natychmiast. Jest to normalne, że kiedy
dzieje się coś niedobrego, oczekujemy, że ktoś odpowie na
wezwanie.
Pomoc doraźna, bo o niej tu mowa, w przeciwieństwie
do służby, jest bezpośrednia, nagła, a czas przygotowania
do niej jest bardzo krótki. Myślę, że nie trzeba przytaczać
przykładów, bo na pewno każdy z nas znalazł się w sytuacji,
gdzie przydała się życzliwa dłoń.
Dlaczego jest to tak ważne? Drogie Druhny, szanowni
Druhowie, musimy umieć hierarchizować nasze obowiązki
wynikające z Prawa Harcerskiego i zaistniałego zdarzenia.
Jest to oczywiste, że kiedy padnie hasło „pomocy!”, nie
wszyscy ruszą z odsieczą ze względu np. na obowiązki
w pracy. Jednak dam głowę, że nie każdy ma tydzień
zaplanowany co do minuty i nie może czasem poświęcić
godziny na pomoc, która nie jest wpisana do zaplanowanej
wcześniej służby.
Druhny i Druhowie, skoro mamy świecić przykładem przed
naszymi podopiecznymi, bądźmy też przykładem dla
siebie nawzajem. Czasem sytuacja wymaga dodatkowych
rąk do pracy. W końcu pomoc przy pakowaniu nagród dla
harcerzy Nieprzetartego Szlaku to żaden wstyd.

pwd. Aleksandra Goworowska
drużynowa 295 WDH “Sulima”

Praski Świerszcz

TIR – Turystyka i
Rekreacja
Odznaka PTTK
Wiosną 2012 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno–
Krajoznawcze (PTTK) we współpracy z portalem
Geocaching Polska ustanowiło Odznakę PTTK Geocaching
Polska. Zdobyć ją mogą wszyscy poszukowacze skrytek
zarejestrowanych w serwisie www.geocaching.com,
znajdujących się na terenie Polski. Odznaka ustanowiona
została w czterech stopniach, z których do zdobycia
pierwszego (Odznaka Popularna) wystarczy znalezienie
100 skrytek na terenie naszego kraju.
Szczegóły dotyczące wymagań i sposobu zamówienia
odznaki znajdziecie poniżej:

Drodzy drużynowi, przyboczni a może zastępowi,
serdecznie zachęcam Was, abyście zabrali swoich harcerzy
i pokazali im tę ciekawą formę spędzania wolnego czasu.
Jest to fantastyczna forma przeprowadzenia zbiórki, rajdu,
biwaku a nawet możliwość wyprawy na zbliżającej się
Harcerskiej Akcji Letniej.

Konkurs:
Gdyby moje prośby i artykuły jeszcze Was nie przekonały,
ogłaszam konkurs. Dla najciekawszej fotorelacji i krótkiego
opisu (przez zastęp lub drużynę) przewiduję nagrodę
niespodziankę oraz publikację w formie artykułu w naszej
hufcowej gazetce. Pozdrawiam i ewentualnie chętnie
pomogę.

phm. Marta Czajka
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Sztuka słuchania
Od pewnego czasu mam okazję współpracować z innym
hufcem z Chorągwi Stołecznej. Im dłużej przebywam
wśród tamtejszych instruktorów, tym bardziej czuję się
rozczarowany tonem i sposobem dyskusji w naszym hufcu.
Wchodzę pewnego razu na jedną z naszych hufcowych
grup facebookowych i co widzę? Niemal cała aktywna na
hufcowych forach grupa instruktorów odpowiada na uwagi
jednego z nich. I nie byłoby w tym nic złego, w końcu fora są
z reguły po to, by dyskutować. Niemniej poziom złośliwości
i celowa grupowa nagonka na autora krytycznego wpisu,
niestety, okrutnie kontrastuje z ideałem czwartego punktu
Prawa Harcerskiego. Do pewnego stopnia jestem w stanie
zrozumieć zbulwersowanie druhowieństwa. Natomiast na
pewno widać we wspólnocie naszego hufca brak chęci
zrozumienia intencji wnioskodawcy. Nie uważam, by na
sarkazm, nawet ten widocznie zgryźliwy, powinniśmy
odpowiadać zmasowanym atakiem i jeszcze mocniejszą
dokuczliwością – czy ktokolwiek po takim ostracyzmie
chciałby jeszcze być częścią grupy, która kreuje pariasów?
Tym bardziej niedorzecznym jest, gdy ci sami, tak chętnie
dokuczający innym, później dziwią się, że jakakolwiek
próba budowania partnerskich relacji od samego początku
jest spalona na panewce. I tyczy się to nie tylko konkretnych
instruktorów. Przecież pomoc NS-om w naszym hufcu jest
traktowane jak mezalians, nieprawdaż?

Najlepsze zespoły tworzą się tam, gdzie każdy z członków
chowa część dumy do kieszeni. Dzięki temu unikają tego,
co powyżej uwiecznił rysownik Janek Koza*. Ostatnio
miałem przyjemność doświadczyć kilku kulturalnych,
i choć czasem z widoczną nutą ironii, rzeczowych dyskusji
instruktorskich. O ich sile nie świadczyła wyższość racji
jednej ze stron (ona zeszła na drugi plan, bo gdzie trzech
harcmistrzów, tam trzy różne zdania), a estyma i dystans
do swojego zdania, jak i dyskutantów. Była to rozmowa
podobna do „Czasu szczerości”, obrzędu z 13 KLDH Marka
Kudasiewicza, podczas którego każdy z harcerzy w trakcie
obozowej watry mówił, co i dlaczego go gryzie, denerwuje,
smuci, ale i raduje. Nie bez powodu Kudasiewicz nazywa
to „próbą dla prawdziwych harcerzy”. Gdyż rzeczywiście
spokojne wysłuchanie drugiej strony jest bardzo trudne.

pwd. Franciszek Pokora
*źródło - https://www.facebook.com/TygodnikPolityka/
posts/10156526552073946/; Janek Koza 2020
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„Płynie Wisła,
płynie...”
Płynie i przez nasze miasto, Warszawę. Dla mnie ma
szczególne znaczenie, chociaż... ale o tym później.

Moje przyrzeczenie
1 czerwca 1957 r. o godz. 6.00 rano składałam
Przyrzeczenie Harcerskie właśnie nad brzegiem Wisły.
Wieczorem poprzedniego dnia dostałam alarmowe
zaszyfrowane powiadomienie „Zbiorka rady drużyny
o 5.30 przed szkołą…”. Bardzo się zdziwiłam, bo do tej
pory przed lekcjami nigdy się nie spotykałyśmy. O co
chodzi?
Co to będzie? Tramwaje już jeździły, bo pracownicy
zakładów i fabryk na Kamionku rozpoczynali pracę
od wczesnych godzin rannych, więc będę miała czym
dojechać na Saską Kępę. Tam właśnie uczyłam się
w żeńskim XIII LO im. Marii Curie-Skłodowskiej, które
mieściło się przy ul. Obrońców 25.
Na zbiórkę stawiłyśmy się wszystkie w mundurach,
cała rada w komplecie. Po raporcie wzięłyśmy
z harcówki proporczyki swoich zastępów i ruszyłyśmy
za Hania Lubońską, naszą drużynową, szykiem rady,
a był nim dwuszereg. Tak zawsze maszerowałyśmy.
Szłyśmy w kierunku Wisły. Pogoda tego ranka była
piękna. Ciepło i słonecznie. Mały ruch na ulicach.
Po kilku minutach marszu stanęłyśmy nad rzeką,
gdzie czekała na nas opiekunka drużyny, a moja
wychowawczyni, druhna harcmistrzyni Jadwiga
Czajka i starsze harcerki z naszej drużyny - 13 WDHek „Słońce”. Stanęłyśmy w otwartym półokręgu
patrząc w stronę rzeki, która płynęła z pośpiechem.
Na drugim brzegu, oświetlona promieniami
wchodzącego słońca, budziła się do życia Warszawa.
Stukot
przejeżdżających
mostem
pojazdów,
gwizd pociągów, coraz większy ruch i oczywiście
wzruszającą gawędę druhny Jadwigi pamiętam do
dziś. Mówiła wtedy o Warszawie, bohaterskim mieście,
o walkach powstańczych i jej mieszkańcach, o nas
młodych i naszej harcerskie służbie. A potem rozkaz
drużynowej i przyrzeczenie składane indywidualnie
na ręce dh. Czajki. Otrzymałam upragniony Krzyż
Harcerski przy cichutkim śpiewie naszych starszych
koleżanek, które przypomniały nam także kolejne
punkty Prawa Harcerskiego. Obrzęd zakończyłyśmy
Hymnem Harcerskim. Potem były całusy i radość
nasza wielka.
Było to pierwsze przyrzeczenie w naszej drużynie.
I taki obraz został mi w pamięci. Właśnie nad Wisłą.
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Wisła według Długosza

Codziennie przez całe swoje (już dość długie) życie
przekraczałam Wisłę wielokrotnie, jadąc z Pragi do
Śródmieścia i z powrotem. Nigdy nie zastanawiałam
się, czy płynie prosto, czy ma zakola, czy jest
groźna, czy łagodna. Bo w ostatnim stuleciu dla nas
warszawiaków nie była kłopotliwa. Nie mieliśmy
żadnych kataklizmów, powodzi, które by zagrażały
miastu.
Czy ta nasza rzeka jest godna uwagi? Tak. Kiedy
leciałam samolotem, zobaczyłam ją taką pozawijaną
a nie prostą, taką długą, taką rozgałęzioną. To było coś
innego od tego, co widziałam na szkolnych mapach.
Postanowiłam jej się bliżej przyjrzeć.
Bo przecież to rzeka, która dla naszego środowiska,
jakim jest Warszawa i Polska, ma ogromne znaczenie.
Płynie przez całą Polskę od gór do morza. Dzieli teren
kraju na dwie części. Leżą nad tą rzeką najważniejsze
miasta Polski z historycznym bagażem wydarzeń.
Zaczęłam więc od XV-wiecznej kroniki Długosza,
bo w niej doczytać się można ciekawych historyjek
z początków naszego państwa.
Wiśle poświęcił kronikarz cały rozdział. I zaczął tak.
„...Pierwsza w Polsce, czyli Lechii, rzeka Wisła
takimi wzrasta dopływami. Z których niektóre przez
złączenia się z innymi tracą własną nazwę, przecież
wydają mi się godnym wzmianki w tym dziele...”
i dalej kronikarz wymienia wszystkie dopływy z ich
odnogami. Jest ich aż prawie 90. Zaznacza, z jaką
miejscowością dana rzeka lub rzeczka jest związana,
gdzie jest szeroka, gdzie jest wąska, gdzie płynie pod
ziemią, która wpada do jeziora a która ma źródło
w jeziorze”.Takich ciekawostek jest wiele. A zakończenie
jest takie: „... Przecie niewątpliwie pierwszą pośród
rzek polskich Wisłę ozdabiają okazalsze miasta, jak:
Kraków, Sandomierz, Włocławek, Warszawa, Płock,
Toruń, Chełmno, Grudziądz, Świecie, Gniew, Tczew
i Gdańsk. Z ziem polskich dostarcza ona oceanowi
swym prądem drewna dębowego i cisowego,
potasu jesionowego, tkanin, smoły i terpentyny,
wosku, surowego miodu, ołowiu, żelaza, zboża
i wszystkich innych rzeczy, o których głośno w portach
angielskich i flamandzkich. W tym miejscu godzi się
wspomnieć, że Wisła znana jest z tego, że przepływa
pod trzema katedrami biskupimi (w Krakowie, Płocku
i Włocławku), gdy tymczasem w każdej z pozostałych
rzek najwyżej jednej doliczyłbyś się”.

Praski Świerszcz
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Pomysły na zbiórki
Powyższą
informację
podałam
dla
zachęty
zainteresowania się tematem „Wisła”. Pomyślcie zbiórki w terenie nad Wisłą to mogą być świetne
zajęcia z terenoznawstwa i przyrodoznawstwa
(szerokość rzeki, prędkość płynącej wody, drzewostan,
ptaki, rybołówstwo, gleba itd.). Ale mogą być całkiem
inne – dlaczego nie wędrować po dzielnicach, które
leżą nad rzeką a kiedyś były wsiami i miasteczkami?
Czy harcerze wiedzą, jaka była historia miasta Praga
(oczywiście tego istniejącego na prawym brzegu
Wisły). A historia Kępy Holenderskiej? Zdobywanie
wiedzy może dotyczyć mostów, portów, żeglugi itp.
Bardzo różnorodne dziedziny. Skąd i dlaczego ta nasza
rzeka ma taką nazwę? Możecie organizować zbiórki
o poezji o Wiśle, dziełach literackich i jej twórcach,
pieśniach, malarstwie itd. A wasi podopieczni, druhny
i druhowie drużynowi zuchowi i harcerscy, zaliczyliby
sobie zadania na kolejne gwiazdki i stopnie a także
zdobyliby nowe sprawności. Życzę więc udanych
zbiórek.
A może wy też zorganizujecie Przyrzeczenie
Harcerskie swoim harcerzom nad Wisłą o wschodzie
słońca?

hm. Róża Karwecka

Pokażmy, że żyjemy
Strona Koreańskiej
girlscout.or.kr/

Organizacji

Skautek

http://www.

Rok 2020 i połowa 2021 to nie był łatwy czas. Drużynowi
stanęli przed wyzwaniem prowadzenia zbiórek bez
kontaktu z dziećmi, co odbiło się (obok ściślejszej kontroli
płatności składek) na stanie liczbowym naszej organizacji,
spotkania zespołów, komisji odbywały się zdalnie, zmarło
też czworo instruktorów i obchodziliśmy rocznicę śmierci
dh. Romanowskiego.

Czerwiec 2021

W efekcie nasza strona często prezentowała gadające
głowy w zrzutach z Teams i informacje o pogrzebach.
Strona powinna być naszą wizytówką, reklamą skierowaną
do odbiorców misji ZHP, czyli młodych ludzi i ich rodziców,
którzy tych młodych ludzi do harcerstwa zapiszą i będą
płacić za nich składki. Oprócz Nieprzetartego Szlaku
brakuje jednak u nas relacji z życia ludzi, których ZHP
wychowuje, brakuje propozycji dla nich. Zdarzają się
natomiast sugestie, by było więcej naszych instruktorskich
spraw, co dawałoby wrażenie, że harcerstwo jest dla tych
30-, 40-, 50- (i więcej) -letnich dziadów i nawet nie ma co
rywalizować z Ekipą Friza.
Pojawiło się jednak światełko w tunelu i nie jest to EU07.
Liczba zakażeń spada, pojawia się możliwość szczepienia
nastolatków, restrykcje są luzowane. To szansa, by zacząć
się reklamować, pokazać, że żyjemy, że mamy ofertę
dla młodych. W ramach rozproszonego święta hufca
odbywają się biwaki, niedługo będą obozy i kolonie. To, co
potrzebujemy, to relacje z takich wydarzeń. W ciągu roku
harcerskiego po prostu macie zbiórki, ale czy na pewno
są banalne? Może spowszechniały wam gry, nocne biegi,
zjazdy na linach, tak że sądzicie, że nie ma o czym pisać?
A to błąd. Pisząc o Japonii oraz innych krajach staram się
szukać informacji o drużynach, to w relacji z ich działalności
można się dowiedzieć, czym jest autentyczny skauting
w ich krajach.
Tak samo w waszych jednostkach. Realizujecie propozycję
programową? Zdobyliście zuchową sprawność zespołową,
któryś z zastępów zrealizował trop? Pełniliście służbę,
która nie ograniczała się do stania pod pomnikiem?
Piszcie! Przeprowadziliście grę dla drużyny, szczepu
kilku środowisk? Zrobiliście wycieczkę rowerową, spływ
kajakowy, namalowaliście (legalnie) graffiti? Zastęp część
zbiórek organizuje w skateparku? Piszcie! Zorganizowaliście biwak, obóz, pojechaliście na ogólnopolski rajd?
No to już powinniście wiedzieć, że trzeba zdać relacje.
Ogólnie piszcie jak najwięcej, pamiętajcie, by zacząć
od tego co, gdzie, kiedy i nie zapomnijcie o niczym, co
może być fajne, dorzućcie kilka nierozmazanych zdjęć.
Dla nas lepiej jest, gdy mamy za dużo materiałów, niż
za mało. A jak nie macie czasu na pisanie o wszystkim,
to zaangażujcie harcerki i harcerzy – kiedyś byli kroniki
i kronikarze, a jak dzisiaj wszyscy chcą być streamerami
i influencami, to można ich zachęcić tym, że do tej branży
muszą nauczyć się opisywać, co robią. Dawajcie też cynk,
gdy coś ciekawego wrzucacie na Facebooka i Instagrama,
żebyśmy wypromowali wasze pomysły na poziomie hufca.
Na koniec życzę wam dobrych wakacji obfitujących
w zdarzenia, które wy i my możemy wykorzystać
marketingowo.

pwd. Bogdan Ciechomski
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Opowieści o Najlepszych
Pociechach (3)
O zuchowym mundurku
Pociecha w ocenie Najlepszego Rodzica Najlepsza,
jak już dawno stwierdził Najlepszy Rodzic aniołem nie
jest. A bardzo Najlepszy Rodzic by sobie tego życzył.
Dlatego Najlepszy Rodzic musi mieć specjalne metody
wychowawcze, żeby sobie radzić. Gorzej z innymi, którzy
nie znają tych wypracowanych przez wiele lat metod
wychowawczych Najlepszego Rodzica.
Najlepsza Pociecha, jak wyczytał Najlepszy Rodzic w bardzo
mądrych książkach, ma silny charakter, typ przywódczy
i jest asertywna. To ostatnie określenie, chociaż opisane
w bardzo mądrych książkach jako cecha pozytywna, nie za
bardzo podoba się Najlepszemu Rodzicowi (i innym też).
Bo u Najlepszej Pociechy owa asertywność wynosi chyba
nieco ponad 200%.
Asertywność Najlepszej Pociechy i zarazem Dzielnego
Zucha ujawnia się na niezliczonych płaszczyznach,
a ostatnio doprowadziła Najlepszego Rodzica do szewskiej
pasji. I chociaż Najlepszy Rodzic nigdy nie widział szewca
w pasji, ale tak się poczuł, kiedy po raz kolejny zobaczył
swoją Najlepszą Pociechę na zbiórce zuchowej bez
mundurka.
Pasja ta wynikła też z tej przyczyny, że Najlepsza Pociecha
nie nosi (albo zdejmuje na początku zbiórki) mundurka od
początku roku zuchowego. Najlepszy Rodzic myślał, że to
dlatego, że mundurek jest:
a. za mały - kupił większy,
b. niewyprasowany - prasował go po północy, żeby
przygotować na zbiórkę,
c. ma brzydko przyszyte kolorowe sprawności - odpruł
i przyszył raz jeszcze, tym razem pięknie.
I pomimo tego
asertywnością!

Najlepsza

Pociecha

wykazała

się

Poza tym Najlepszy Rodzic po rozmowie z Najlepszym
Instruktorem dowiedział się, że tylko dlatego na piersi
Dzielnego Zucha do tej pory nie zalśniły gwiazdki (które
należą się, bo Super Dzielny Zuch jest dzielny i wykazuje się
niesamowitymi pomysłami) i rękawy nie zakwitły pięknymi
kolorami sprawności, bo nie ma do czego ich przypinać!
I chociaż Najlepszy Instruktor stara się jak może, wprowadza
coraz to nowe metody mające na celu zachęcić zuchy do
noszenia mundurków - to nic!
Asertywność!!!! A Najlepszy Rodzic tak bardzo chciałby
być dumny ze swojego Dzielnego Zucha z gwiazdkami
i kolorowymi znaczkami sprawności!
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Wtedy Najlepszy Rodzic pomyślał sobie, że metody
wychowawcze Najlepszego Instruktora są nie do końca
dobre. Nie działają po prostu na Super Zucha! Ale za to
metody Najlepszego Rodzica działają zawsze! I stwierdził
w poważnej rozmowie ze swoją Pociechą, że zuchem może
był tylko ktoś, kto szanuje swój mundur. Jeśli go nie lubi,
nie dba o niego i w nim nie chodzi na zbiórki zuchowe,
nie może by zuchem! Dlatego Najlepszy Zuch ma tydzień
czasu na zastanowienie się, czy lubi swój mundurek
zuchowy, czy nie. Jeśli go lubi, musi sam go wyprać (raz
jeszcze), uprasować, a otrzymane zaległe sprawności
sam poprzyszywać. (Najlepszy Rodzic zdaje sobie spraw
z efektów tych zabiegów). Tylko wtedy będzie mogła
Najlepsza Pociecha kontynuować swoje wychowanie
poprzez zabawę i uczyć się wielu pożytecznych rzeczy (np.
jak ugasić pożar czy jak przechodzić przez nieoznaczony
szlaban kolejowy).
I metody Najlepszego Rodzica zadziałały!
Najlepszy Instruktor też dołożył swoje (i całe szczęście, bo
uczy się metod wychowawczych Najlepszego Rodzica).
Zrobił pogadankę-gawędę o mundurku. Jaki jest ważny
i że jest to symbol Najlepszej Organizacji, do której
zuchy należą. Kto trzy razy nie przyjdzie w mundurku na
zbiórkę, a mundurek musi by wyprasowany i ze wszystkimi
sprawnościami przyszytymi przez Pociechy (poświadczenie
Rodziców), ten nie będzie wyjeżdżał na wycieczki zuchowe
(czyt. zwiady).
Swoją drogą Najlepszemu Rodzicowi (tak jak i Dzielnemu
Zuchowi) ten szary mundurek wcale się nie podoba i sam
by takiego nie chciał nosić. Przecież dzieci w mundurkach
wyglądają jak z przedwojennej ochronki. Na dodatek są
one (mundurki, nie dzieci) niewygodne i trudno się w
nich bawić. A każdy dzielny zuch chciały imponować
swoim koleżankom i kolegom, że jest ładnie i modnie
umundurowany na przykład przez firm Endo. Bo mundur
ma być ozdobą, symbolem i zewnętrznym wyrazem
zespolenia członków Najlepszej Organizacji. A jeśli
choćby symbol się nie podoba, to jaka jest Organizacja czy Najlepsza?
I wtedy Najlepszy Rodzic przypomniał sobie czasy
dzieciństwa, i zanucił:
Mundur, chusta, pas zuchowy
beret zdobi głowę...

pwd. Katarzyna Paszkowska
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WIERSZE

Mucha-kłamczucha
SPOTKANIE Z „R”

Mariusz Szwonder (ur. 1977) — bajkopisarz,
surdopedagog,
polonista,
członek
Stowarzyszenia
Autorów
Polskich.
Wolontariusz Fundacji „Mam Marzenie”
Współpracuje z wieloma artystami (m.in.
z Piotrem Fronczewskim, Wiktorem
Zborowskim, Krystyną Czubówną, Ewą
Chotomską, Marianem Opanią, Teresą
Budzisz-Krzyżanowską,
Jarosławem
Boberkiem,
Tomaszem
Knapikiem
i Cezarym Żakiem). Autor blisko 200
publikacji prasowych dla dzieci oraz
audiobooka „Mały Świat”. W roku 2018
wydał książkę pod tym samym tytułem.
Zawiera ona głównie teksty, jakie weszły
w skład audiobooka, poszerzona jednak
została o kilkanaście nowych utworów.

ZAGADKI
Usiadł szczypior przy Filipie
i Filipa ciągle...
Krąży plotka o dachówce:
nurkowała dziś w grochówce!
Ale to nie wszystko jeszcze:
mlecz brał kąpiel w zupie mlecznej!
Chodnik chłodzi się w chłodniku,
broszka tapla się w barszczyku!
Za to modne parasole
pływać uczą się w...

„Co za miłe spotkanie!
Ile już lat ma pani?”
„Dopiero jeden roczek”.
„A czy ssie pani smoczek?”.
„O rety! Pan żartuje?!
Ja już nawet rymuję,
umiem robić rysunki,
znam też dobrze rachunki!”.
„Co pani lubi szczerze?”.
„Hm, jazdę na rowerze
i kompot z rabarbaru”.
„Słyszałem, że komarów
się pani bardzo boi”.
„Tak, aż mnie brzuszek boli,
drżę, kiedy o nich słyszę!
Proszę to mówić ciszej...”.
„Mam ostatnie pytanie:
kim też pani zostanie?”.
„Pływam w wodzie jak ryba,
więc ratownikiem chyba…”.

Pewna mucha lata po świecie,
nic nie robi, tylko plecie:
że balon jest twardy jak skała,
że tęcza jest czarno-biała,
że z piasku się lepi bałwanki,
a kura znosi pisanki,
że Mikołaj nie nosi brody,
że nie ma w tygodniu środy,
że ciastko się wcale nie kruszy,
a kot ma naaajwiększe uszy,
że ściany maluje się masłem
i że kółko jest kanciaste.
Ale nikt jej wcale nie słucha to przecież mucha-kłamczucha!

PALINDROMY
Odpowiedzi przeczytać można zarówno
normalnie, jak też od końca.
Jerzy jest grubo ubrany. A jeż?
Jeż – lżej.

URODZINY „Ś”
Gdzieś w Środzie Śląskiej i to we środę,
a ściślej mówiąc w śnieżną pogodę,
„ś” sześćdziesięciu gości sprosiła
i urodziny swe wyprawiła.
Najwcześniej z wszystkich przybyła świnka,
zaś potem śpiesznie świnki kuzynka,
większość świetlików, świerszczy rodzina,
na samym końcu spóźniony ślimak.
„Ś” oczywiście wespół ściskali –
ci duzi, średni, a także mali –
słali życzenia tak ślicznej treści,
że to się wcale w głowie nie mieści.

Pan dozorca wcześnie rano
schrupał kiszkę ziemniaczaną.
Przed występem baletnice
zjadły chudą polędwicę.
Według gazet trzech siłaczy
zjadło łącznie sto kartaczy!
Pan kominiarz — tam, na dachu —
najadł się dziś tylko...

Przy tym z uśmiechem nieśli prezenty:
śpiwory, ścierki i śrubokręty.
„Ś” śmietankowy torcik upiekła
(myślę, że gościom aż ślinka ciekła),
świderki oraz wstążki w rosole
stały z pewnością jeszcze na stole
i naleśniki z wiśniowym dżemem,
garść kwaśnych śliwek.

Pewien olimpijski mistrz
nie wykonał skoku wzwyż,
tylko wrzasnął: „Fe! A kysz!”,
kiedy ujrzał małą...

Co więcej? Nie wiem.
Cóż, na przyjęciu zgiełk był aż taki,
że się zmieniło wszystko w przyśmaki,
prosto na obruś spadały z buźki
już nie okruchy, tylko okruśki.
Tak noc minęła, a wczesnym świtem

Które z urządzeń nawaliło rano?
Rano? Sonar.
W co tak walisz młotem?!
„Ja? W Marty tramwaj”.
Jak nazywają się najmniejsze orki na
świecie?
Orki mikro.
Palindrom (gr. palindromos – biegnący
na powrót, palindromeo – biec
z powrotem) – wyrażenie brzmiące tak
samo czytane od lewej do prawej i od
prawej do lewej. Przykładem palindromu
jest: Kobyła ma mały bok. Współcześnie
palindromy pełnią funkcję gry słownej.
Prawdopodobnie tak było również
i w przeszłości, choć pewne znaleziska
sugerują, że palindromy mogły też
mieć znaczenie magiczne. Przykładowe
wyrazy będące palindromami: Abba,
Ada, Aga, Ala, anilina, Anna, Ałła,
apokopa, Ara, Aviva, Axa, Bob, bób, Elle,
gag, inni, łajał,
1

11

Praski Świerszcz

Nr 74

Czerwiec 2021

Jak wybucha reaktor?
„Czarnobyl”, serial z 2019 r., który najłatwiej obejrzeć na HBO (chyba że skończyły się darmowe miesiące), jest
chyba jedynym serialem, który obejrzałem w całości, a w dodatku kilka razy. Głównie dlatego, że trwa tylko pięć
godzin i właściwie jest jednym długim filmem podzielonym na odcinki. Ale poza tym ma wiele innych zalet
– na przykład zdjęcia. O ile zdjęcia w filmach zwykle są robione na pół gwizdka i często widać, że komuś się
bardzo śpieszyło do przerwy w pracy, to w „Czarnobylu” niemalże każde ujęcie jest doskonale zaplanowanym
dziełem sztuki.
Z ciekawostek warto wspomnieć o dość specyficznej radioaktywnej
muzyce, która stała się takim fenomenem, że niesamowici YouTubowi
twórcy, rozbijający godzinne filmy na sześciogodzinne opracowania,
poświęcili jej dziesiątki filmów. Samej muzyce!
A fabuła? No błagam – kto nie kojarzy elektrowni atomowej
w Czarnobylu? Kto nie zna żartu o człowieku, który żyje w Zonie i na
palcach jednej ręki potrafi policzyć do ośmiu? A kto wie, dlaczego
elektrownia wybuchła? No, już mniej osób. A jest to dość ciekawa
opowieść, w której ciężko znaleźć jednego, dziesięciu czy nawet stu
winnych. Ciężko nawet znaleźć odpowiedź na tak przecież banalne
pytanie – dlaczego elektrownia atomowa wybuchła?
Google twierdzi, że ten serial jest dramatem. Nie zgodzę się, jest
całkiem niezłym kryminałem, w którym zamiast za Sherlockiem
Holmesem podążamy za Walerijm Legasowem, a zamiast gonić
Jamesa Moriartego – modlimy się, aby udało się powstrzymać
reaktor numer cztery w Czarnobylu. Jak w każdym dobrym filmie
detektywistycznym są nagłe przebłyski geniuszu i zwroty akcji,
a w dodatku mamy wgląd w rzeczywistość komunistycznej Rosji,
w jej... lepkie mechanizmy, które nie tylko nieraz staną nam na
drodze, ale może i nawet stanowią klucz do odpowiedzi na nurtujące
Legasowa pytanie – jak wybucha reaktor RBMK?

Piotr Wieczorek
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