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Harcerskie relacje z 2013
Przygotowaliśmy krótką relację z najważniejszych harcerskich
działań Szczepu z 2013 roku. Może przywołają one nutkę Waszych
wspomnień z młodości? Przeczytajcie je swoim dzieciom, lub
wnukom – może wstąpią w nasze harcerskie szeregi?
Pierwszym ważnym wydarzeniem, o którym chcemy krótko
wspomnieć – było Zimowisko Szczepu w Zakopanem pt. „Góralu czy ci nie żal”. Odbyło się ono w terminie 27.01-04.02.2013
w urokliwej części Zakopanego „Harenda”. Ten czas spędzaliśmy
razem ze Szczepem Nadarzyńskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha”. Na zimowisku przenieśliśmy się do codziennego
życia podhalańskich górali. Zdobywaliśmy sprawności oraz poznawaliśmy kulturę polskich górali, ich dzieje, najbardziej znane
pieśni, tańce, wiersze. Uczyliśmy się poszanowania dla różnorodności kultur (to co różnorodne jest piękne) i dla patriotyzmu lokalnego, który jest ważny w życiu każdego zucha i harcerza. Spotkaliśmy się z góralami i uczyliśmy się ich gwary. Poznaliśmy historię
znanych osób związanych z górami, m.in. Jana Pawła II, Witkiewicza i wielu innych. Podziwialiśmy również przyrodę tak bliską
góralom poprzez piesze wycieczki po najpiękniejszych miejscach,
spacery po pobliskiej okolicy, czy zabawę na stoku narciarskim.
Druh Artur Pawełczyński został przyjęty w poczet instruktorów ZHP i złożył przy grobie Andrzeja i Olgi Małkowskich Zobowiązanie Instruktorskie.
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Tak to właśnie my! Byliśmy tej zimy największym zimowiskiem
harcerskim w Chorągwi Stołecznej! Następne zimowisko spędzimy najprawdopodobniej w miejscowości w Gliczarowie Górnym!
Kolejne wydarzenie warte wspomnienia – ważne także dla
wszystkich skautów na świecie to Dzień myśli braterskiej dnia
22 lutego 2013. Hasło tegorocznego święta brzmiało „Nieś pomoc
bliźnim – zostań bratem genetycznym”. W lutym propagowaliśmy
więc wiedzę o transplantologii. W ramach Dnia Myśli Braterskiej
wspieraliśmy również organizację „Dnia Szpiku” w Pruszkowie,
podczas którego mieszkańcy Pruszkowa i okolic mogli zapisywać
się jako potencjalni dawcy. Harcerzom przybliżono wiedzę na
ten temat – jest to bardzo ważne, bowiem wielu ludziom oddanie
szpiku kojarzy się z wielkim ryzykiem i bólem fizycznym. Jest to
jednak mit. Harcerze zaprzyjaźnili się więc z tematem transplantologii. Akcja była zorganizowana przez Fundację DKMS Polska
(Bazę Dawców Komórek Macierzystych).
Tego dnia spotkaliśmy się na skwerze harcerskim i uczestniczyliśmy w apelu Hufca ZHP Pruszków, na którym rozdano coroczne
nagrody dla wyróżniających się członków Hufca. Ten ważny dla
skautów dzień świętowaliśmy we własnym gronie. Część programu przygotował dla nas druh Piotr Tomaszewski w ramach próby
przewodnikowskiej. Uczestniczyliśmy w obrzędowej wieczornicy
literacko-muzycznej, która była doskonale przygotowana. Wspólnie słuchaliśmy nastrojowych melodii gitarowych, recytacji harcerskich wierszy. Tworzyliśmy nawet własne wiersze o twórcach
ruchu skautowego i harcerskiego. Dzień zakończyliśmy wręczeniem naramiennika wędrowniczego druhnie Patrycji Pawlik –
święto nasze zakończyliśmy wieczorem filmowym.
Nasze środowisko w tym roku wzięło także udział w uroczystościach z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II w kościele św.
Kazimierza oraz w bardzo dużej imprezie – w Rajdzie Szlakiem
Naszej Historii. Był to XXVIII rajd organizowany przez środowisko kombatanckie. Od kilku lat pomagaliśmy kombatantom –
obecnie komandorem rajdu jest komendant Hufca ZHP – Prusz-
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ków hm Beata Pawełczyńska. Członkowie naszego szczepu brali
udział w patrolach pieszych i dyżurowali przy miejscach pamięci
i w sztabie imprezy.
Ostatnim wydarzeniem, który będziemy wspominać bardzo długo był biwak na Węgrzech (Budapeszt), który odbył się
w dniach 30.04-05.05.2013. Wyjazd odbył się w ramach projektu
naszego środowiska pt. „Ślady polskości w krajach euroamerykańskich”. Wielką przyjemność sprawiło nam stwierdzenie, że my,
Polacy, jesteśmy przez Węgrów bardzo lubiani – świadczyło o tym
zachowanie służb mundurowych, chętnych zawsze do pomocy,
jak i życzliwość osób cywilnych.
Przyrzeczenie Harcerskie w Budapeszcie złożyli: dh Gabriela
Nicińska, dh Wiktoria Warzocha, dh Michał Przygoda, dh Julia
Szumer.
W ramach poznania kultury węgierskiej odwiedziliśmy Wzgórze Zamkowe, na którym mieliśmy możliwość zrobienia zdjęcia
z prawdziwym ogromnym orłem bielikiem! Zobaczyliśmy również Plac Bohaterów, górę św. Gellerta (a na niej Cytadelę, pomnik
św. Gellerta). Bardzo ważnym miejscem, które tam mieliśmy
szczęście zobaczyć był także kościół wykuty w skale z polskim ołtarzem z Matką Boską Częstochowską, polskim orłem, ze wspomnieniem o przyjaźni polsko-węgierskiej. Kiedy poczuliśmy się,
jak w Polsce? Węgry stały się dla nas Polską wtedy, kiedy zobaczyliśmy na budynku kościoła napisy powitalne, z czego polski i węgierski był największy. Jeden z nich, najbardziej znajomy brzmiał
„Szczęść Boże!”. Nie zabrakło również czasu na typowy wypoczynek i leniuchowanie w kompleksie basenów. Zwiedzanie wszystkich atrakcji rozpoczęliśmy od Muzeum Kolejnictwa już w dniu
przyjazdu. Najpiękniejsze widoki mogliśmy podziwiać podczas
rejsu Dunajem – zachwycił nas piękny Parlament. Odwiedzając
Budapeszt nie można zapomnieć o pomniku gen. Bema, który
poprowadził do walki Węgrów w czasie „Wiosny Ludów” w 1848
roku. Nie zapomnimy również spotkania z węgierskimi skautami,
którzy nauczyli nas świetnej zabawy integracyjnej!
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