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Urodził się 22 lutego 1857 roku. 
Był czwartym dzieckiem H.G. Ba-
den-Powella i Henrietty Grace. Oj-
ciec jego był duchownym kościoła 
anglikańskiego i profesorem geo-
metrii na Uniwersytecie Oxfordzkim. 
Matka, wnuczka słynnego admirała 
Horacego Nelsona całe swoje życie 
poświęciła pracy charytatywnej 
w jednym z londyńskich szpitali dla 
ubogich. Gdy mały Robert miał trzy 
lata zmarł mu ojciec. Jego dalszym 
wychowaniem zajął się dziadek, 
admirał Smith. To on pokazał mu 
największy park w Londynie – „Hyde 
Park”. Tam Robert uczył się rysowa-
nia i czytania map, tropienia zwie-
rząt, podpatrywania przyrody. Dzia-
dek zaś opowiadał mu o Indianach, 
wielkich przygodach i zwycięskich 
bitwach. Niestety w 1866 roku dzia-
dek zmarł. Robert rozpoczął naukę 
w Charterhouse College w hrab-
stwie Surrey. Szkoła mieściła się na 
wsi, otoczona wielkim parkiem. Tam 
też Powell podczas zabaw uczył 
swoich kolegów podchodów, tro-
pienia, zacierania śladów itp. Wśród 
rówieśników szybko zdobył uznanie 
i szacunek a także przezwisko B-P 
(bi-pi).

Po sześciu latach zdał egzamin 
końcowy i zaczął starać się o przyję-
cie do Sandhurst, cenionej akademii 

wojskowej. Mimo bardzo trudnych 
egzaminów, zajął drugą lokatę 
wśród  717-stu kandydatów. Dzięki 
temu mógł wybrać rodzaj wojska 
w którym chciałby służyć. Wybrał 
kawalerię i dostał przydział służbo-
wy do pułku huzarów, który stacjo-
nował w Indiach. W grudniu 1871 
roku dotarł do Bombaju a po kilku 
tygodniach zameldował się w Lak-
hnau. Przez osiem miesięcy uczest-
niczył w kursie oficerskim. Oprócz 
pilnej nauki, w wolnych chwilach 
organizował gry i zabawy dla dzie-
ci oraz rysował dla angielskiego 
pisma „Graphic”. Od hinduskich 
myśliwych nauczył się języka hindi. 
Kurs ukończył jako prymus i otrzymał 
przedterminowo stopień poruczni-
ka. Podczas służby w Indiach stoso-
wał nowe, własne metody szkolenia 
żołnierzy, w których znaczną uwagę 
przywiązywał do indywidualnego 
wyszkolenia, wyrabiania samodziel-
ności i zaradności.

W latach 1880-1884 B-P prze-
bywał w Afganistanie. Tam został 
ranny w prawą nogę. Na szczęście 
rana okazała się nie groźna i już po 
kilku tygodniach brał udział w ma-
newrach, w których – bez jednego 
wystrzału – wziął do niewoli wszyst-
kie wojska przeciwnika. W tym cza-
sie napisał książkę „Służba rozpo-
znania i łączności”.

W 1884 roku został wysłany do 
Port Natal w Afryce Południowej. 
Głównym jego zadaniem było zba-
danie Gór Smoczych: odszukanie 
przełęczy, przesmyków, kryjówek 
itp. oraz narysowanie mapy tych te-
renów. Przemierzając góry podpa-
trywał mistrzów zwiadu i tropienia 
czyli zuluskich wojowników. W 1887 
roku został mianowany kapitanem. 
W tym samym roku pod wodzą swo-
jego wuja generała Henry Smitha  
uczestniczył w wyprawie przeciwko 

GEN. ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN-POWELL  
(1857-1941)

Urodziła się 22 lutego 1889 roku 
w Stubbing Court koło Chesterfield. 
Ojciec Olave był właścicielem bro-
waru. W wieku sześciu lat przeniosła 
się wraz z rodziną do Londynu, a trzy 
lata później na Wyspę Brownsea 
w hrabstwie Dorset. Była bardzo 
„żywym” dzieckiem, uprawiała róż-
ne sporty, jeździła konno i uwielbia-
ła chłopięce zabawy. Posiadała 
również duży talent malarski. Zawsze 
pragnęła pomagać innym ludziom. 
Chciała nawet zostać pielęgniarką 
ale nie udało jej się to. Pomagała za 
to swojemu ojcu w administrowaniu 
browarem, w którym wykazała swo-
je zdolności organizacyjne. 

Jej starszy brat, który był kore-
spondentem jednej z angielskich 
gazet, pisał recenzje nowo wydanej 
książki Roberta Baden-Powella pt. 
„Scouting for Boys”. Olave przeczy-
tała tę książkę i bardzo się nią zain-
teresowała. Kilka lat później, w roku 
1912 podczas wspólnej z ojcem po-
dróży na Jamajkę, Olave poznała 
autora tej książki . Poznali się na kor-
cie tenisowym, znajdującym się na 
statku którym płynęli. Rozmawiali 
i dyskutowali. On miał wówczas 55 
lat, ona 23. W tym samym roku, 30 
października odbył się ich ślub. Za-
mieszkali w Londynie przy Princes 
Gate. Olave zajmowała się pro-
wadzeniem domu, dbała o męża 
i wychowywała dzieci: syna Petera 
(ur.1913r) i córki Heater (ur.1915r) 
i Betty (ur.1917r).

W 1916 roku Olave włączyła się 
w działalność skautową. Poma-
gała odtąd mężowi we wszystkich 
jego poczynaniach. Razem z nim 
przeprowadzała przeglądy drużyn, 
uczestniczyła w zlotach i obozach 
a także publikowała materiały szko-
leniowe. Samodzielnie działała jako 
komisarka skautek w Sussex. Następ-
nie powołana została do Głównej 

Kwatery Skautek w Londynie. W ro-
ku 1918 zorganizowała Radę Skau-
tek Brytyjskich, a następnie na po-
siedzeniu w Oksfordzie w roku 1920 
-Międzynarodową Radę Skautek. 
Na V konferencji Międzynarodowej 
w 1928 roku, delegatki powołały 
do życia Światowe Stowarzyszenie 
Przewodniczek i Skautek (WAGG-
GS) z siedzibą biura w Londynie. Za 
symbol światowego skautingu żeń-
skiego obrano trójlistną złotą koni-
czynkę na niebieskim tle.

Podczas III Jamboree w Birken-
head, w roku 1929 odwiedziła obóz 
Polaków. W roku 1930 wybrano Lady 
Baden-Powell na Naczelną Skautkę 
Świata. Dwa lata później, w okresie 
od 6 do 12 sierpnia w Polsce, na 
Buczu, odbyła się VII Międzynaro-
dowa Konferencja WAGGGS, którą 
prowadziła hm. Olga Małkowska. 
W obradach uczestniczyła Olave 
Baden-Powell, która pochwaliła or-
ganizatorów za prawdziwą skauto-
wą atmosferę. Rok potem na zapro-
szenie Głównej Kwatery Harcerek, 
znów odwiedziła Polskę. Tym razem 
wspólnie z mężem. Zatrzymali się 
wówczas w obozie harcerek na Po-
lanie Redłowskiej koło Gdyni. W ro-
ku 1938 wyjechali oboje do Kenii 
z uwagi na zły stan zdrowia Roberta. 
Zmiana klimatu jednak nie pomogła 
i od 8 stycznia 1941 roku Olave zo-
stała wdową.

OLAVE ST.  CLAIR SOAMES BADEN-POWELL  
(1889-1977)

D z i e ń  M y ś l i  B r a t e r s k i e j
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- To nazwa Kręgu Pracy Druży-
nowych zuchowych, która została 
przyjęta przez krąg w roku harcer-
skim 1962/63.

- To nazwa pisemka, które było 
wydawane przez instruktorów tego 
zuchowego kręgu.

Pierwsze numery poświęcone 
były wyłącznie tematyce zucho-
wej. Następne numery, obok wia-
domości z życia drużyn, szczepów, 
ośrodków i hufca popularyzowały 
różnorodne propozycje programo-
wo-metodyczne oraz przedstawia-
ły wyróżniających się drużynowych 
i instruktorów i ich drużyny.

W latach 1963-1971 zostało wy-
danych 75 numerów o średnim na-
kładzie 150 egzemplarzy wielostroni-
cowych o formacie A4.

Jak początkowo odbywało się 
wydawanie Praskiego Świerszcza?

Był w hufcu powielacz spirytuso-
wy – denaturatowy. Były do tego 
specjalne kalki, papier i maszyna do 
pisania.

Napisany tekst był przepisywany 
przez panią sekretarkę - Krysię Tyco-
wą (najdłużej pracująca w naszym 
hufcu) na maszynie. Słaba jakość 
papieru i kalki były naszą zmorą. 
Mocne uderzenia czcionki maszyny 
przebijały papier a nawet kalkę. Zro-
biony błąd trudno było poprawić. 
Pani Krysia miała wprawę w pisa-
niu, bo w ten sam sposób były wy-
dawane rozkazy hufca i materiały 
programowe. W pisaniu Praskiego 
Świerszcza pomagali pisać Wojtek, 
Adam i Ja.

Po napisaniu tekstu na maszynie, 
oddzierało się kartkę papieru od 
kalki i wkładało się ją w taki wałek, 
który miał filcową podkładkę, którą 
z kolei trzeba było nasączyć dena-
turatem. Następnie korbą należało 
kręcić wałek 100-150 razy – jedna 
strona. Jak kalka, która nazywała się 

matrycą, zalała się denaturatem trze-
ba było ją prze[pisywać po raz drugi. 
Zapach denaturatu czuliśmy w całej 
rogatce, a ubranie pachniało jeszcze 
następnego dnia.

Gorzej było z rysunkami bo też 
chcieliśmy mieć jakieś ozdoby. Ryso-
wać przecież potrafię, ale pierwsze 
numery strony tytułowej były bardzo 
słabiutkie. Z czasem doszłam do 
wprawy. Dostaliśmy też od przyja-
ciół lepszy gatunek papieru kredo-
wego. A jak później zmieniono pa-
pier na blachy i nowe powielacze, 
to już całkiem fajnie wychodziło. Ile 
to ja nocy zarwałam na przepisywa-
nie i rysowanie.

Po powieleniu trzeba było złożyć 
w całość wszystkie strony. Kto skoń-
czył lekcje wcześniej, to przychodził 
składać numer i mieliśmy ambicje, 
żeby Praski Świerszcz ukazywał się 
systematycznie.

Została nawet powołana rozka-
zem komendanta Hufca redakcja 
Świerszcza. Naczelnym został wojtek 
Pielecki, kto by wtedy przypuszczał, 
że później będzie dziennikarzem, 
redaktorem pism młodzieżowych, 
a nawet naczelnym Trybuny Ludu.

Adam Czetwertyński – redaktor 
Czuwaj. Też wchodził w skład pierw-
szej redakcji Praskiego Świerszcza.

Do świerszcza pisał także Marcin 
Wolski – uczeń liceum w Aninie, har-
cerz 147 WDH obecnie satyryk, pu-
blicysta – autor szopek politycznych.

Praskim świerszczem chwaliliśmy 
się wszędzie, w szkołach, w dzielni-
cy, w Komendzie Chorągwi, bo to 
jedyne hufcowe pisemka wydawa-
ne w chorągwi.

Później zmieniali się redaktorzy, 
jednak zawsze wydawany był przez 
Krąg Zuchowy. W latach 1985/86 re-
aktywowano wydawanie Praskiego 
Świerszcza. Redaktorem został  mia-
nowany phm Andrzej Winiarski.

 W ostatnich latach ukazywały 
się tylko numery jubileuszowe po-
święcone rocznicom działalności 
hufca, jej instruktorom oraz Olszynce 
Grochowskiej.

Praski Świerszcz zastąpiony został 
przez Zuchmistrza, który w latach 
2003 powstał w Kręgu Instruktorów 
Zuchowych skupionych w Kręgu Ro-
manosy.

Róża Karwecka
harcmistrzyni

PRASKI ŚWIERSZCZ. CO TO JEST?

W 1926 roku, w Stanach Zjedno-
czonych odbyła się IV Międzynaro-
dowa Konferencja Skautek i Prze-
wodniczek. Delegatki konferencji 
postanowiły ustanowić specjalny 
dzień w roku, w którym mogłyby 
rozmyślać o swoich siostrach roz-
sianych po całym świecie. W takim 
dniu przesyłałyby im pozdrowienia 
i życzenia. 

Wybór padł na 22 lutego – wspól-
ny dzień urodzin twórców świato-
wego skautingu: generała Roberta 
Baden-Powella i jego żony Olave. 
Oficjalne ustanowienie Dnia Myśli 
Braterskiej nastąpiło w roku 1932. 
Od tej pory  skautki i przewodniczki 
obchodzą go uroczyście, przy okazji 
zbierając symboliczne pieniądze na 
fundusz rozwoju skautingu żeńskiego 
na świecie.

W Polsce dzień ten obchodziły 
drużyny żeńskie do wybuchu II woj-
ny światowej. Do świętowania Dnia 
Myśli Braterskiej w ZHP powróciliśmy 
w latach osiemdziesiątych. Obcho-
dzi je dzisiaj cały Związek: harcerki 
i harcerze, drużyny żeńskie, męskie 
i koedukacyjne. 

W tym dniu wspominamy oczy-
wiście założycieli skautingu świa-
towego i polskiego. Olga i Andrzej 

Małkowscy, ks. Kazimierz Lutosław-
ski, Stanisław Sedlaczek, Tadeusz 
Strumiłło, Ignacy Kozielewski, Jadwi-
ga Falkowska, Maria Wocalewska, 
Kazimierz Wyrzykowski czy młodsi 
ich wychowankowie: Stanisław Bro-
niewski, Florian Marciniak, Stefan 
Mirowski, Aleksander Kamiński, Ta-
deusz Zawadzki, Jan Bytnar, Aleksy 
Dawidowski, ks. Stefan Frelichowski 
i wielu innych to instruktorzy, o któ-
rych nie wolno nam nigdy zapo-
mnieć.

Wspominamy także naszych 
pierwszych harcerskich opiekunów 
i wychowawców- zastępowych, 
drużynowych i szczepowych oraz 
starszych instruktorów – namiestni-
ków i komendantów hufca. Nie za-
pominamy również o starych przy-
jaciołach, dawnych obozowych 
sympatiach i „miłościach”. 

Siadając w tym dniu w krę-
gu, wokół ognia, porozmawiajmy 
o braterstwie i zastanówmy się nad 
jego istotą. Zaśpiewajmy stare i no-
we piosenki, które pomogą nam 
wejść w uroczysty nastrój. Połączmy 
się myślami z naszymi braćmi i sio-
strami z całego świata i pozdrówmy 
ich naszym harcerskim - czuwaj.

Jacek Czajka 

„JEST  TAKI  DZIEŃ…”

Na przełomie XIX i XX wieku, 
w Afryce Południowej wybuchł kon-
flikt zbrojny, który historycy nazywają 
wojną brytyjsko-burską (1899-1902). 
Stronami konfliktu były: Wielka Bry-
tania oraz Transwal i Orania - pań-
stwa Burów, potomków holender-
skich, niemieckich i francuskich 
osadników. Druga wojna burska, 
bo tak również zwano ten konflikt, 
była największa wojna kolonialną 
w historii kontynentu afrykańskie-
go. Rozpoczęła się 11 października 
1899 roku atakiem wojsk Transwa-
lu i Oranii na oddziały angielskie. 
Pierwsze tygodnie wojny zakończyły 
się sukcesem Burów. Anglicy zostali 
zepchnięci i zmuszeni do odwrotu 
a w miastach Kimberley i Mafeking 
zostali okrążeni przez burskich żoł-
nierzy. W Kimberley w zamknięciu 
znalazł się sam „Lew Afryki”- Cecil 
John Rhodes (1853-1902)- zwany 
potocznie Napoleonem Kraju Przy-
lądkowego i Królem Diamentów, 
zagorzały wróg Burów. W drugim 

mieście - Mafeking, znalazł się 
w okrążeniu mało dotąd znany 
pułkownik huzarów, 43-letni Robert 
Stephenson Smith Baden-Powell 
(22.02.1857-08.01.1941) – syn pasto-
ra, profesora uniwersytetu w Oxfor-
dzie i wnuczki słynnego admirała 
Nelsona Był on uczestnikiem wielu 
kampanii wojennych w imperium 
brytyjskim od Afganistanu, poprzez 
Indie w Azji Środkowej, po Rodezję 
w Afryce Południowej. Nikt wtedy 
nie przypuszczał, że Baden-Powell 
i niewielkie miasteczko Mafeking 
staną się brytyjskim symbolem tej 
wojny, a przez ponad pół roku na-
zwisko przyszłego generała i nazwa 
Mafeking będą na ustach całej an-
glojęzycznej społeczności od Lon-
dynu i Dublina, poprzez Hongkong, 
Sydney i Auckland aż po Vancouver 
i Ottawę. Mafeking zostało obsa-
dzone przed wojną 700-osobowym 
garnizonem wojskowym. Ponadto 
do obrony miasta zgłosiło się dodat-
kowo około 300 mieszkańców. Nie-

MAFEKING- NARODZINY SKAUTINGU
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wodzowi Zulusów – Dinizulu. Wkrótce 
wódz został odnaleziony i pojmany 
bez rozlewu krwi. Za udział w wypra-
wie, Roberta Baden-Powella awan-
sowano do stopnia majora. W 1890 
roku wraz z wujem udał się na Maltę 
a stamtąd do Europy, gdzie został 
brytyjskim szpiegiem. Trzy lata póź-
niej powrócił do Afryki z zadaniem 
uwolnienia plemienia Aszanti spod 
dyktatury wodza Prempeha. Wyko-
rzystał do tego celu samych Aszan-
tów tworząc z nich grupy skautowe 
i łącząc je ze skautami brytyjskimi. 
W roku 1896 wytropił i aresztował 
Prempeha. Za ten czyn otrzymał 
awans na pułkownika. Następnie 
Baden-Powell wyjechał do Bula-
wayo w górach Matopa. Tam wal-
czył przeciwko plemieniu Matabele 
które ostatecznie poddało się po 
rozstrzelaniu ich czarownika - Uwini. 
Pokonani tubylcy nadali mu przydo-
mek „Impessa”, co znaczyło - wilk, 
który nigdy nie śpi. W końcu 1896 ro-
ku pułkownik Powell opuścił Afrykę 
i udał się do Anglii. Podczas podró-
ży napisał nową książkę „Wskazówki 
do wywiadu”. Z Anglii na pewien 
czas został wysłany do Indii a stam-
tąd ponownie do Afryki, gdzie przy-
był w lipcu 1899 roku.

Wojna Burska (1899-1902) zasta-
ła go w Mafekingu. Baden-Powell 
podjął się obrony miasta. Przez po-
nad siedem miesięcy nazwisko jego 
i nazwa Mafeking były na ustach 

całej anglojęzycznej społeczno-
ści od Londynu i Dublina, poprzez 
Hongkong, Sydney i Auckland, aż 
po Vancouver i Ottawę. Miasto ob-
legane było przez ponad 8000 tran-
swalskich żołnierzy generała Cronje. 
Obrońców było dziesięciokrotnie 
mniej, lecz dzięki pomysłom B-P – 
miasto nie zostało zdobyte. Jednym 
z pomysłów było zmobilizowanie 
w Mafeking wszystkich chłopców 
w wieku od 9 do 14 lat i utworzenie 
z nich oddziału skautowego. Ich za-
daniem oprócz stwarzania pozorów 
większej liczby wojska, była służba 
pomocnicza, tj. przenoszenie mel-
dunków, opatrywanie rannych, peł-
nienie nocnych wart czy też drobne 
naprawy sprzętu wojskowego. Po 
217 dniach oblężenia do miasta 
dotarła odsiecz. Robert Baden-Po-
well został bohaterem narodowym 
i otrzymał awans na najmłodszego 
w armii brytyjskiej generała majo-
ra. Cztery miesiące później zorga-
nizował i przeszkolił konną policję 
w Afryce Południowej. Był autorem 
projektu nowego munduru, który 
później stał się mundurem skauto-
wym. 

Po powrocie do Wielkiej Brytanii 
w 1902 roku B-P spostrzegł wielkie 
zainteresowanie młodzieży swoja 
książką „Wskazówki do wywiadów”. 
W 1903 roku został generalnym in-
spektorem kawalerii całego impe-
rium brytyjskiego. W lipcu 1907 roku 

Po pogrzebie męża wróciła do 
Anglii. Pomagała E. E. Reynoldso-
wi w napisaniu książki o Naczelnym 
Skaucie, którą wydano w Londynie 
w roku 1943. W wyzwolonym Paryżu 
przyjęła defiladę francuskiej mło-
dzieży i wkrótce Światowy Komitet 
Skautów nadał jej tytuł honorowe-
go wice prezesa skautowego ruchu 
męskiego. Odtąd Olave zaczęła 
wiele podróżować po świecie, pro-
wadząc szkolenia, kontrole i bio-
rąc udział w konferencjach skau-
towych. Prowadząc pomoc dla 
powojennej Europy, szerzyła idee 
skautowe i pokojowe. Do roku 1955 

przejechała samochodem - 18409 
mil, pociągiem - 400 mil i przeleciała 
samolotem - 4000 mil. Niedługo po-
tem zachorowała. Niedowład nóg 
spowodował że została przykuta do 
wózka inwalidzkiego. Mimo tego nie 
poddawała się cierpieniu. Była po-
godna i dzielna do końca. Zmarła 
26 czerwca 1977 roku w Surrey pod 
Londynem, w wieku 88 lat.

Oprócz wielu listów, raportów 
oraz pism służbowych napisa-
ła książkę „Ruch przewodniczek” 
(1917r).

Jacek Czajka 

B-P zorganizował dla 22 chłopców 
pierwszy obóz skautowy w mieście 
Poole, na wyspie Brownsea. Przez 
25 dni chłopcy realizowali program 
wychowawczy ruchu skautowego. 
Zostali podzieleni na zastępy 5-6 
osobowe , które realizowały pro-
gram wychowawczy ruchu skauto-
wego. Obóz zakończył się pełnym 
sukcesem. W następnym  roku Ba-
den-Powell napisał „Skauting dla 
chłopców” - książkę, która stanowi-
ła klasyczny podręcznik skautingu. 
W roku 1910 B-P zrezygnował ze służ-
by wojskowej i całkowicie poświęcił 
się skautingowi. Podzielił skautów na 
trzy grupy: wilczęta (12 lat), skauci 
(13-16 lat) i rovers (starsi skauci od 
17do 21 lat).

Dwa lata później wziął ślub 
z 23-letnią Olave St. Clair Soames, 
która w 1916 roku została przewod-
niczącą organizacji skautek.

W roku 1913 odbył się w Anglii 
III Wszechbrytyjski Zlot Skautowy. 
Zgromadził ponad 30000 młodzieży, 
w tym 56-osobową delegację skau-
tów z Polski pod przewodnictwem 
Andrzeja Małkowskiego, który zo-
stał odznaczony przez B-P odznaką 
„Za zasługi”. W tym samym roku Po-
wellowi urodził się syn – Peter, a kilka 
lat poźniej córki: Heater (1.VI.1915r) 
i Betty (16.IV.1917r). Trzy lata później 
(1916r) w Gilwell Park pod Londy-
nem urządził ośrodek dla skautmi-

strzów. W 1920 roku w Olimpia-Hall 
w Londynie odbyło się I Jambore na 
którym Baden-Powell został obrany 
Naczelnym Skautem Świata. Był or-
ganizatorem kolejnych Jambore: II 
w Ermelunden (1924r), III w Birkenhe-
ad (1929r), IV w Godollo (1933r), V 
w Vogelavzang (1937r). Jego ojczy-
zna za pracę skautową obdarzyła 
go tytułem lorda-barona of Gilwell. 
Był odznaczony wieloma najwyż-
szymi odznaczeniami brytyjskimi i in-
nych krajów, w tym Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu „Polonia 
Restituta” (1928r). 

B-P głosił wiele haseł m.in.: „Szu-
kajcie przyjaciół” i „Starajcie się 
zostawić ten świat choć trochę lep-
szym, niż go zastaliście”.

W 1939 roku wyjechał na lecze-
nie do Kenii gdzie zmarł 8 stycznia 
1941 roku w wieku 84 lat.

Jego ważniejsze prace:
1883r. – „Służba rozpoznania 

i łączności”
1899r. – „Wskazówki do wywia-

dów”
1908r – „Skauting dla chłopców”
1916r – „Wilczęta”
1920r. –  „Wskazówki dla skautmi-

strzów”
1922r. -  „Rovering to success”

Jacek Czajka

którzy byli starymi wygami pogranicznymi, całkowicie gotowymi do służby 
wojskowej, wielu jednak to rzemieślnicy, kupcy czy urzędnicy, którzy nigdy 
dotąd nie widzieli strzelby i nie znali musztry, nie mówiąc już o umiejętności 
strzelania. Sytuacja Baden-Powella była więc katastrofalna, oblegało go 
bowiem ponad 8000 transwalskich żołnierzy, wspieranych przez oddział 
artylerii francuskich ochotników. Naprzeciw tym siłą mógł on wystawić 
1000 obrońców i dwa działa. Pierwsze to stara okrętowa armata z pa-
roma pociskami, druga to wynalazek mieszkańców- rura zamontowana 

na podwoziu lokomotywy. Nie mo-
gąc bezpośrednio przeciwstawić się 
oddziałom burskim, Baden-Powell 
rozpoczął wojnę psychologiczną, 
Oparta ona była głównie na nie-
wiedzy Burów dotyczącej oblega-
nego miasta. Po pierwsze ciągle 
przewożono oba posiadane działa 
w miejsca frontu, tak aby sprawić 
wrażenie jakoby garnizon Mafeking 
dysponował wielką ilością artylerii. 
Po drugie wydano rozkaz, aby żoł-
nierze wychodząc okopów unosili 
wysoko nogi, sprawiając wrażenie 
przechodzenia przez linię zasie-
ków przeciwpiechotnych, których 
w ogóle w mieście nie było. Po 
trzecie utrzymano wysokie morale 
zarówno wśród mieszkańców mia-
steczka jak i jego obrońców. Miało 
to szczególnie olbrzymie znaczenie 
w momencie, gdy rozpoczęto ra-
cjonowanie wody pitnej; czy, gdy 
po zjedzeniu wszystkich koni, rozpo-
częto zjadanie psów. Baden-Powell 
podnosił nieustannie morale czy 

to organizując parady wojskowe 
w najtrudniejszych chwilach obro-
ny, czy to wysyłając depesze do 
dowództwa, w których często kpił 
z oblegających. Do jednej ze sław-
niejszych depesz można zaliczyć na-
stępującą: „Dzisiaj czterogodzinna 
kanonada. Zabici - jedna kura. Ran-
ni - jeden pies”. Czwartym niezmier-
nie ważnym posunięciem dowód-
cy garnizonu było zmobilizowanie 
wszystkich chłopców w wieku od 9 
do 14 lat. Dokonał tego na polece-
nie pułkownika jego uczeń i podko-
mendny, główny oficer sztabu- Lord 
Edward Cecil. Zorganizował ich 
w korpus kadetów, ubrał w unifor-
my i nauczył musztry. Powstał z nich 
w ten sposób doskonale prezentują-
cy się i pożyteczny oddział. Dowód-
cą został major-sierżant, chłopiec 
o nazwisku Goodyear. Zadaniem 
ich była służba wywiadowcza (ob-
serwowanie ruchów wroga), służba 
łączności (przenoszenie rozkazów, 
meldunków i poczty polowej) oraz 

cd na str.:  6  
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Tak oficjalnie w latach 1960-1965 
i później nosił nazwę nasz zuchowy 
krąg.

Były to też lata bardzo owocne 
w wydarzenia i podejmowane dzia-
łania nie tylko dla Hufca, ale i dla 
mnie – instruktorki zuchowej.

Po pierwsze: małe jednostki or-
ganizacyjne, jakimi były hufce: Sa-
ska Kępa, Anin, Falenica i Grochów 

połączyły się w jeden dzielnicowy 
Hufiec Praga Południe. Na koniec 
dołączył do nas Hufiec Rembertów. 
Wzrosła więc ilość drużyn i kadry.

Po drugie: Główna Kwatera ZHP 
ogłosiła ofensywę zuchową, której 
program zakładał stworzenie zaple-
cza kadrowego i wzrost liczby dru-
żyn zuchowych.

Po trzecie: zostałam po raz grugi 
Namiestnikiem Zuchowym, dużego 
tym razem zespołu.

Moim macierzystym środowi-
skiem były 13 WDHek „Słońce” 
i Hufiec Saska Kępa, gdzie byłam 
drużynową zuchową, 245 WDZów 
„Jeżyki” i Namiestnikiem Zuchowym.

W Hufcu Saska Kępa komenda 
hufca pracowała z kadrą drużyno-
wych jako drużyną podzieloną na 
zastępy: zuchowy, młodsi i starsi. 
Byłam więc zastępową zastępu dru-
żynowych zuchowych i namiestni-
kiem. Nie było nas dużo, z przybocz-
nymi 12 osób.

Po połączeniu wszystkich środo-
wisk stan uległ radykalnej zmianie. 
W 1963 roku było 74 drużyny zucho-
we, a w nich 1968 zuchów.

Komenda Hufca musiała przyjąć 
inną formę pracy z kadrą. Zostały 
powołane kręgi drużynowych.

I tak w roku harcerskim 1962-63 

Krąg Drużynowych Zuchowych li-
czył 65 osób. Duży zespół bardzo 
fajnych młodych ludzi z różnych 
środowisk połączonych specyfiką 
pracy z zuchami. Wybraliśmy więc 
dla naszego kręgu nazwę „Praskie 
Świerszcze”. Dlaczego Świerszcze? 
Otóż w tym okresie Komenda Hufca 
mieściła się w zabytkowej Rogatce 
Grochowskiej, gdzie w zimę ogrze-
waliśmy się przy kaflowych piecach, 
a podłogi trzeszczały przy naszych 
pląsach, kiedy gawędziliśmy nie-
kiedy słychać było cykanie. Wyda-
wało nam się, że świerszcza. Został 
więc Świerszczyk, chociaż w lato re-
chot żab z Jeziorka Kamionkowskie-
go nie dawał nam spokoju.

Później powstała piosenka:
Świerszczyk żył
Gdzie szumiał las, gęsty las
Domek miał jak każdy z nas, jak 

każdy z nas.
Od kołyski nosił wąs
I tym wąsem groźnie trząsł.
A wieczorem tańczył, albo śpie-

wał
Rym, cym, cym.
A świetliki cały rój
Pląsały razem z nim…”
Jest jeszcze i druga zwrotka, 

a obrzędowość wstępujących no-
wych drużynowych wiązała się ze 
świerszczowymi wąsami. Mieliśmy 
też swój znak – Świerszcza grają-
cego na skrzypcach, kronikę prze-
chowywaną w starym kufrze i wiele, 
wiele innych pomysłów na realiza-

cję zbiórek Kręgu. Wymyśliliśmy też 
wydawanie pisemka Kręgu „Praski 
Świerszcz”. Wspaniale się bawiliśmy 
realizując programy „Nasza szkoła 
do się lubić”, „Czerwony Bratek”. 
Braliśmy udział w zimowiskach i obo-
zach stałych i wędrownych nie mó-
wiąc o koloniach z zuchami, które 
prowadziliśmy.

Krąg „Praski Świerszcz” uczestni-
czył w imprezach organizowanych 
przez Wydział Zuchów naszej Cho-
rągwi i Głównej Kwatery. Podczas 

KRĄG PRACY DRUŻYNOWYCH ZUCHOWYCH
PRASKI ŚWIERSZCZ

realizacji II etapu ofensywy byliśmy 
w Warszawie najlepsi. Reprezento-
waliśmy Chorągiew na II Ogólno-
polskim Zlocie Zuchowych Kręgów 
Pracy, który odbywał się w Warsza-
wie na Agrikoli. Gościliśmy w naszym 
Hufcu krąg z Rybnika i Szczecina. 
Później na Barburkę byliśmy w Ryb-
niku i pasowani zastaliśmy w kopalni 
węgla na górników.

W kręgu wtedy byli najmilsi mi 
Wojtek Pielecki, Małgosia Drozd, 
Adam Czetwertyński, Danusia Le-
siak, Wiesio Solik, Ela Skolik, Ewa To-
paska, Jaś Cedro, Irka Zawisza, Ania 
Neubert, Tomek Ber, Janusz Chudy, 
Janka Ziółkowska i wielu innych, 
których nie sposób wymienić (patrz: 

opracowanie dh. Stefana Roma-
nowskiego Zuchy, wydane w 1998 
roku).

Później zostałam zastępcą ko-
mendanta Hufca, a potem peł-
niłam jeszcze inne różne funkcje. 
Namiestnictwo przejmowali inni – 
młodsi wychowankowie kręgu. Tra-
dycja Kręgu „Praski Świerszcz” prze-
trwała do lat dziewięćdziesiątych. 
Jak teraz pracują drużynowi zucho-
wi, czy w kręgu? Nie wiem, bo nie 
ma w Chorągwi ani w związku takiej 
zuchowej więzi, jaka była niegdyś 
przed laty.

Róża Karwecka
harcmistrzyni

Wspominając tzw. dawne 
czasy bardzo często myślę o na-
miestnictwie harcerskim, w któ-
rym dane mi było działać.  
Było to w latach 1975-1983, 
kiedy to namiestnikami 
byli: hm. Halina Chrza-
nowska-Kuć a następ-
nie hm. Tadeusz Kuć. 
Halina i Tadeusz 
byli wspaniałymi 
instruktorami, 
wychowaw -
cami i przyja-
ciółmi. Zawsze życzliwi i otwarci dla 
innych, potrafili zachęcić do pracy 
i nauki.

Namiestnictwo pracowało 
w trzech zespołach: krąg drużyno-
wych, krąg przybocznych i zespół 
ds. kształcenia. Krąg Drużynowych 
„Praski Ul” podzielony był na roje 
(zastępy), pracował pod opie-
ką doświadczonych instruktorów 
(drużynowych) do których należeli 
m.in.: Ewa Belicka, Grażyna Koziń-
ska, Tomek i Andrzej Kozińscy, Jurek 
Stańczak, Leszek Adamski, Heniek 
Modzelewski, Wojtek Ogidel.

W latach 1970-1986 namiestnic-
two harcerskie było najlepiej pra-
cującym pionem hufca. Instruktorzy 
i drużynowi tworzący je stanowili 
grono przyjaciół wzajemnie sobie 
pomagających. Warto dodać że 
namiestnictwo liczyło wówczas ok. 
115 drużyn harcerskich. W corocz-
nych kursach brało udział od 40 do 
50-ciu kursantów. Kursy trwały przez 
cały rok (comiesięczne spotkania) 

i kończyły się obozami sta-
łymi. Bardzo często 

w ramach kursu 
u c z e s t n i c y 

z a l i c z a l i 
jeszcze po-
byt na zimo-
wisku. Były 
to wspólne 
z i m o w i s k a 
( K a m e s z -
nica 1975, 
Ujsoły 1976, 
M i ł k ó w 

1977, Jasło 1978, Lądek Stójków 
1979, Sudety 1980, Morawski Beroun 
1981) łączące kurs i krąg drużyno-
wych. Na jednym z takich zimowisk 
uczestnicy kursu napisali piosenkę, 
która stała się nieoficjalnym hym-
nem kręgu. 

Oto jej słowa:
„Z całego hufca my zebrani
Tradycja naszą Praski Ul
My młodzi tu i weterani
W Pasiece wybieramy miód
Wie bowiem dobrze brać skrzy-

dlata
Musi zapylać kto chce żyć
A kiedy truteń nocą lata
To trzeba trutnia użądlić
ref.:
Bzy bzyyy, bzy bzyyy, bzy bzyyy 

wołają nas !
Harcerze Praskiego Ula
Bzy bzyyy, bzy bzyyy, bzy bzyyy 

szumi nam las !
Gdy harcerz pszczółkę przytula
Gdzie echo niesie gromki okrzyk 

nasz  } bis

WSPOMNIENIE O „PRASKIM ULU”
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W nie jednym przyjaciela masz            
} bis

Robota nam się w rękach pali
Drużynowymi chcemy być
Dobrymi a nie od parady
By Pasieki nie zawstydzić
A kiedy patent zdobędziemy
Do pracy z dziećmi ruszym wraz
Nie martwcie się, nie zawiedzie-

my!
Wspominać zawsze będziem 

Was”
Krąg posiadał również swój 

okrzyk, który prezentowany był na 
zbiórkach, rajdach, czy ogniskach 
harcerskich. Tekst okrzyku zawiera 
w sobie upór i konsekwencje w dzia-
łaniu.

Oto on:
„My nie - my nie, my nie - my nie 
My nigdy nie poddamy się - Pra-

ski Ul!!!”
Każdy z kręgów - drużynowych 

i przybocznych - posiadał swoją pla-
kietkę. Autorem projektu był dh. Ja-

nusz Bednarski, drużynowy 50 WDH. 
Plakietki były jednakowe, a różniły 
się tylko kolorami. Drużynowi mieli 
żółty nadruk na granatowym tle, 
przyboczni zaś - biały na zielonym. 
Plakietkę otrzymywało się po rocz-
nym okresie pracy na funkcji druży-
nowego bądź przybocznego (swoją 
plakietkę otrzymałem 17.XII.1977r.).

Tradycyjne przyjęcie do kręgu 
miało miejsce podczas uroczystej 
wieczornicy. Każdy nowo przyjmo-
wany rysował na kartonie pszczołę, 
malował ją, wycinał i podpisywał 
swoim imieniem i nazwiskiem oraz 
umieszczał aktualną datę. Następ-
nie przy akompaniamencie „bzy-
ku”, (bzzzzz….) pozostałych druży-
nowych, wkładał ją do ula, który 
stał na honorowym miejscu w har-
cerskim gabinecie metodycznym. 
Na koniec spożywał łyżkę miodu. 
Od tej pory był pełnoprawnym 
członkiem Kręgu „Praski Ul”.

Na początku każdego roku szkol-

nego, krąg powoływał swoją Radę 
Kręgu. Uczestnictwo w niej było 
wyróżnieniem dla drużynowego, 
jednocześnie zobowiązywało do 
dodatkowej pracy (ja pełniłem tę 
funkcję w roku 1978 /79).

We wspominanych latach funk-
cje drużynowych pełnili m.in.: Be-
ata Zaczkowska (50 WDH) Bożena 
Broda (265 WDH), Grażyna Stolar-
ska (265 WDH), Monika Figiel (295 
WDH), Beata Waszczuk (245 WDH), 
Małgorzata Chłosta (29 WDH), Gra-
żyna Kurowska (288 WDH), Joanna 
Klepacka (202 WDH, 145 WDH), Ja-
nusz Gzyl (20 WDH) Piotr Szczypiński 
(265 WDH), Mariusz Laskowski (265 
WDH), Grzegorz Kozak (265 WDH), 
Robert Stachyra (265 WDH), Darek 
Sonnenfeld (82 WDH), Tadek Man-
dziak (288 WDH później 82 WDH), 
Marek Jaworski (288 WDH), Jarek 
Roguski (288 WDH), Piotr Olczak (50 
WDH), Marek Kapuściński (50 WDH), 
Darek Osuch (101 WDH), Tomasz 

Cis-Bankiewicz (112 WDH), Irene-
usz Miernicki (116 WDH później 304 
WDH), Paweł Perycz (145 WDH), Pa-
weł Wiśniewski (293 WDH później 304 
WDH), Darek Kierzkowski (143 WDH), 
Leszek Słonecki (143 WDH) i wielu, 
wielu innych.

Dzisiaj niestety nie ma już „Pra-
skiego Ula”, istnieje on jednak we 
wspomnieniach i w pamięci jego 
członków. Istnieje i czeka być może 
na reaktywowanie. Wart jest tego, 
gdyż dobre harcerskie tradycje po-
winny być kontynuowane.

Na koniec chciałbym życzyć 
obecnemu namiestnikowi – phm. 
Stanisławowi Matysiakowi wspa-
niałej współpracy z drużynowymi 
i z władzami hufca, realizacji no-
wych pomysłów oraz być może ta-
kich sukcesów jakie osiągnął „Praski 
Ul”.

Jacek Czajka

W 1961r. na terenie prawobrzeż-
nej części Warszawy powstał Hufiec 
Warszawa Praga Południe.

Stworzyli go instruktorzy, którzy 
przez młodych nazywani są „dziad-
kami” lub „kaszelkami” w pozytyw-
nym tego słowa znaczeniu. Mowa 
oczywiście o instruktorach – senio-
rach skupionych w Instruktorskim 
Kręgu Pokoleń „Romanosy”.

Krąg działa od 1986 r. Początko-
wo pod nazwą Instruktorski Krąg Przy-
jaciół Hufca a następnie od 1993 r. 
jako Instruktorski Krąg Pokoleń. Pięć 
i pół roku później (05.09.1998 r.) 
ukształtowała się obecna nazwa 
kręgu. Aktualnie krąg zrzesza ok. 150 

członków - w tym czynną służbę in-
struktorską w Związku pełni ośmiu. 
Jest ich więc cała gromada, bo i też 
było ich wielu. Drużynowi drużyn zu-
chowych i harcerskich, komendan-
ci szczepów, instruktorzy na różnych 
funkcjach hufcowego szczebla i nie 
tylko hufcowego. Dobrzy wycho-
wawcy i wspaniali organizatorzy, 
zawsze wzorowo umundurowani 
tworzyli zespół, który wyróżniał się 
w chorągwi i Związku. 

Każdy z nich miał swoje miejsce 
w „harcerskim szeregu”. Przewodni-
czącym kręgu jest druh hm. Stefan 
Romanowski. W latach 1957- 1961 
hufcowy Hufca Warszawa Saską 
Kępa, a w latach 1961 – 1983 ko-
mendant Hufca Warszawa Praga 
Południe. Od 1983r. honorowy ko-
mendant „naszego” hufca. Obok 
druha Stefana w kręgu działają: dh 
hm. Róża Włodarska – Karwecka 
komendantka 22 WDHiZ i 29 WDHiZ, 
wieloletnia namiestniczka drużyn 
zuchowych; dh. hm. Danuta Rosner 
komendantka 147 WDH „Błękitni”, 
autorka wielu piosenek harcerskich 
oraz hymnu hufca; dh. hm. Barba-
ra Prószyńska komendantka 211 
WDHiZ, w latach 1973 – 1981 ko-
mendantka Chorągwi Stołecznej; 
dh. hm. Halina Chrzanowska – Kuć 
namiestniczka drużyn harcerskich, 
przewodnicząca Kręgu Drużyno-
wych Harcerskich „Praski Ul”, instruk-
torka harcerska roku 1970; dh. hm. 
Adam Czetwertyński komendant 
3 WDH, z-ca komendanta hufca, 
członek Prezydium Rady Naczel-
nej ZHP; dh. hm. Adam Sikoń – ko-
mendant szczepu 295 WDHiZ, „na-
miestnik-legenda” drużyn NS, dh. 
hm. Andrzej Sadłowski w latach 
1983–1988 komendant hufca; dh. 
hm. Tadeusz Kuć wieloletni namiest-
nik drużyn harcerskich, komendant 

SŁÓW KILKA O INSTRUKTORSKIM KRĘGU POKOLEŃ  
„ROMANOSY”

kursów kształcenia drużynowych; 
dh. hm. Grażyna Kozińska w latach 
1973 – 1989 komendantka szczepu 
288 WDHiZ, w latach 1984 – 1988 za-
stępczyni komendanta hufca; dh. 
hm. Leszek Adamski – wieloletni in-
struktor naszego hufca i Chorągwi 
Stołecznej, obecnie członek jej Ko-
misji Rewizyjnej i wielu, wielu innych 
instruktorów.

Nazwiska można by było wy-
mieniać bardzo długo niemalże 
w nieskończoność. Każdy z nich to 
twórca historii i tradycji hufca. To oni 
organizowali obozy i zimowiska, zlo-
ty, biwaki, rajdy, festiwale kultural-
ne, manewry techniczno-obronne 
i wiele innych, różnych imprez har-
cerskich. Dzięki nim po raz kolejny 
weźmiemy udział w rajdzie Olszynka 
Grochowska, tym razem w jubile-
uszowym, pięćdziesiątym piątym. 
Co roku, w czerwcu spotykamy się 
na Święcie Hufca, czytamy jedno-
dniówki „Praski Świerszcz”, wyjeż-
dżamy na kolonie do Ocypla. 

Instruktorzy działający w Instruk-
torskim Kręgu Pokoleń „Romanosy” 
tworzą także swoje tradycje Należą 
do nich: coroczne spotkania z oka-
zji Dnia Myśli Braterskiej, spotkania 
świąteczno-noworoczne a także 
wyprawy instruktorów do „Słonecz-
nej Republiki” w Ocyplu lub do Cho-
rągwianej Szkoły Instruktorów w Dą-
browie Starej oraz liczne wycieczki 
instruktorskie.

Tradycją kręgu jest wydawanie 
publikacji harcerskich (książki, broszu-
ry, kalendarze i śpiewniki) jak również  
organizowanie stoisk o tematyce 
harcerskiej na Targach Książki Edu-
kacyjnej w Pałacu Kultury i Nauki. 
”Romanosy” organizują również wy-
stawy fotograficzne przedstawiają-
ce dorobek harcerstwa w dzielnicy. 
Tradycją stało się też uczestnictwo 
w ważnych wydarzeniach w życiu 
hufca  i nie tylko uczestnictwo. Przy-

kładem niech będzie zorganizowa-
nie w roku 1999 (razem z VI Obwo-
dem Praga ZHR) Jubileuszowego XL 
Rajdu Olszynka Grochowska, udział 
(sześcioosobowy zastęp instrukto-
rów) w Światowym Zlocie Harcer-
stwa Polskiego „Gniezno 2000” czy 
w roku 2002 odsłonięcie na budynku 
Urzędu Dzielnicy Warszawa Praga 
Południe przy ul. Grochowskiej 274 
tablicy upamiętniającej 85- lecie 
działalności harcerstwa na terenie 
Kamionka i Grochowa oraz 40 – le-
cie działalności Hufca ZHP Warsza-
wa Praga Południe.

cd na str.:  6  
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Urodził się 1 listopada 1912 roku 
w Warszawie. W wieku dwóch lat ro-
ku stracił ojca który zaginął na I Woj-
nie Światowej, a gdy miał osiem lat 
zmarła jego matka. Wychowało go 
starsze rodzeństwo oraz babcia. Za-
znał biedy i niedostatku. Mieszkał 
w barakach dla bezrobotnych na 
Żoliborzu, uczył się i dorabiał jako 
sprzedawca gazet. W wieku 15 lat 
wstępuje do 45 WDH im. Mariana 
Langiewicza w Śródmieściu, gdzie 
po roku składa Przyrzeczenia Har-
cerskie. W latach 1929/30 przecho-
dzi do 22 WDH-y im. Władysława 
Łokietka, z którym to środowiskiem 
złączył do końca swoje harcerskie 
losy. Był kilkukrotnie drużynowym, 
pierwszym szczepowym i wielolet-
nim instruktorem.

Największą jego zasługą była 
troska o zachowanie ciągłości ist-
nienia 22 WDH w okresie okupa-
cji i okresie powojennym. Był jej 
dobrym duchem i „strażnikiem jej 
tradycji”. Jego wielotomowa Kro-
nika Szczepu 22 z materiałami ar-
chiwalnymi, relacjami fotografiami 
i przyczynkami stała się nieocenio-
ną skarbnicą wiedzy o dzielnicy, 
ludziach i ich dokonaniach. Bez nie-
go, wiedza o praskim harcerstwie 
byłaby dużo uboższa.

Po wybuchu wojny we wrześniu 
1939 r. środowisko 22 szczepu kon-
tynuuje swoją pracę w warunkach 
konspiracyjnych i Jerzy Przyjemski 
pełni kolejne funkcje: drużynowy 
22 WDH – GR 100 (młodsza), hufco-
wy hufca Grochów, instruktor Grup 
Szturmowych Hufca Praga (GS
-PR-100), oficer łącznikowy harcer-
skiego plutonu 617. To dzięki niemu, 
dzięki jego dużemu autorytetowi, 
inicjatywie i poświęceniu środowi-
sko harcerskiego Grochowa od sa-
mego początku, nieprzerwanie 
i w sposób znaczący uczestniczyło 
w pracach konspiracyjnych Szarych 
Szeregów Okręgu Praga.

W lutym 1945 r. w powołanym 

Hufca Harcerzy Praga pełni kolejno 
funkcje instruktora i zastępcy ko-
mendanta i uczestniczy w procesie 
odtwarzaniu hufca.

We wrześniu 1947 r. na bazie II 
Ośrodka Hufca Praga utworzono 
Hufiec Harcerzy Grochów, którego 
zostaje hufcowym, a w następnym 
roku zastępcą hufcowego. W skład 
hufca weszło 10 drużyn męskich 
działających przy szkołach po-
wszechnych i średnich na terenie 
Kamionka, Grochowa, Gocławka, 
Wawra i Saskiej Kępy.

Wobec zapoczątkowanego wio-
sną 1949 r. eliminowania ze Związku 
przedwojennych i „szaroszerego-
wych” instruktorów, zaprzestał dzia-
łalności w strukturach ZHP.

Po reaktywowaniu ZHP na Zje-
dzie Łódzkim w grudniu 1956 r., po-
nownie podejmuje swoją służbę 
instruktorską. Aktywnie włącza się 
w odradzanie harcerstwa na róż-
nych funkcjach w Hufcu Grochów, 
Hufcu Praga Centralna oraz Ko-
mendy Chorągwi Warszawskiej.

Z jego inicjatywy została umiesz-
czona tablica pamiątkowa w ko-
ściele Najczystszego Serca Maryi 
na pl. Szembeka z nazwiskami pole-
głych i pomordowanych 48 harce-
rzy z Grochowa. Tablicę odsłonięto 
1 sierpnia 1960 r. (główny przedsio-
nek, prawa strona).

Po utworzeniu we wrześniu 1961 
r. Dzielnicowego Hufca Warszawa 
Praga Południe, z którym związał się 
do końca swojego życia, pełnił sze-
reg funkcji: zastępcy komendanta 
hufca, komendanta Młodzieżowej 
Służby Ruchu,  instruktora Komendy 
Hufca, długoletniego członka Ko-
misji Rewizyjnej Hufca wizytującego 
obozy letnie.

Przez długie lata służby współ-
pracował z wieloma wspaniałymi 
instruktorami m.in.: hm. Kazimierzem 
Skorupką, hm. Julianem Dąbrow-
skim, hm. Janem Makowskim, hm. 
Stanisławem Broniewskim „Orszą”, 

hm. Romanem Modrzejewskim, hm. 
Zygmuntem Kaczyńskim, hm. Ste-
fanem Romanowskim, hm. Danutą 
Rosner, hm. Różą Włodarską-Kar-
wecką.

Jak wspominają jego wycho-
wankowie, był dla nich wzorem ide-
owości, służby i braterstwa.

Jego mottem życiowym było to, 
że bez względu na mijające okresy 
historyczne (druga Rzeczpospolita, 
okres okupacji, Polska Lu-
dowa), zawsze był wierny 
złożonemu Przyrzeczeniu 
i Prawu Harcerskiemu.

Został uhonorowa-
ny tablicą pamiątkową 
w kościele p.w. Matki 
Boskiej Zwycięskiej na Ka-
mionku, wraz ze swoimi 
kolegami z drużyny.

Stopnie instruktorskie: Podharc-
mistrz w1934 r, Harcmistrz w1945 r, 
Harcmistrz Polski Ludowej w 1966r.

Był odznaczony i wyróżniony 
m.in.:

Medal Zwycięstwa i Wolności; Me-
dal Wojska Polskiego (Londyn); Srebr-
ny Krzyż Zasługi z Mieczami (Londyn); 
Krzyż Walecznych (Londyn); Złoty 
i Srebrny Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Armii 

Krajowej (Londyn); 
Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej; 
Złota Honorowa 
Odznaka „Za Za-
sługi dla Warsza-
wy”; Złoty i Srebrny 
Krzyż „Za Zasługi 
dla ZHP”; Warszawski Krzyż Powstań-
czy; Medal 40-lecia Polski Ludowej; 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 

Polski; Medal im. dr. Henryka 
Jordana; Medal „Za Warsza-
wę”; Odznaka Weterana Walk 
o Niepodległość; Tytuł Honoro-
wy „Instruktor - Senior ZHP”.

Związek małżeński zawarł 
w19 kwietnia 1936 r. z Janiną 
Stankowską. 

Janina Stankowska była 
harcerką 33 WŻDH „Olszy-

na”, a po jej podziale, jaki nastąpił 
w 1935 r., zastępową nowopowsta-
łej drużyny 54 WŻDH „Szarotki”. Na 
ich ślubie w kościele p.w. Najczyst-
szego Serca Maryi przy pl. Szembe-
ka byli obecni harcerki i harcerze 54 
WŻDH i 22 WDH, asystując w pełnej 
gali młodej parze. Żona zmarła 24 
października1969 r.

hm. Tadeusz Mandziak.

Pseudonim Grot, Groch, Kijanka.  
Ppor. AK. Organizator Szarych Szeregów 
na Grochowie – Okręg Warszawa Praga. 
Mistrz frezerski. Komendant hufca Gro-
chów. Wieloletni instruktor Hufca Warsza-
wa Praga Południe.

HARCMISTRZ JERZY PRZYJEMSKI.  
(1912 - 2002)

służba sanitarna (pomoc w leczeniu 
i w opatrywaniu rannych). Skauci, 
bo tak ich zaczęto nazywać, peł-
nili również służbę wartowniczą 
(dzienną i nocną) oraz wykonywali 
drobne naprawy sprzętu wojskowe-
go. Dodatkowo chłopcy ci stwa-
rzali pozory większej ilości wojska. 
18 maja 1900 roku armia brytyjska 
zlikwidowała okrążenie Mafekingu 
kończąc w ten sposób 7-miesięczny 
okres oblężenia. Wieści o odstąpie-
niu Burów od miasta wywołały eu-
forię w angielskiej opinii publicznej. 
W Londynie świętowano przez 3 dni. 

Nazwisko nieustraszonego obrońcy 
Roberta Baden-Powella było na 
ustach wszystkich Brytyjczyków, On 
sam zawsze podkreślał, że udana 
obrona miasta  była zasługą wszyst-
kich: żołnierzy, mieszkańców i skau-
tów. Po powrocie do Anglii w 1902 
roku Baden-Powell nadal pracował 
z młodzieżą a od roku 1910, kiedy to 
zrezygnował ze służby wojskowej, 
całkowicie poświęcił się skautingo-
wi.

Jacek Czajka

Kilku instruktorów IKP „Romanosy” należy do Komisji Historycznej Cho-
rągwi Stołecznej a od kwietnia 2013 roku także do Zespołu Historycznego 
naszego hufca.

W tym roku, w lutym krąg skończy dwadzieścia osiem lat. Korzystając 
z okazji jako również członek tego kręgu chciałbym życzyć sobie i wszyst-
kim seniorom następnych owocnych lat pracy i służby w Związku oraz two-
rzenia nowych tradycji, młodym instruktorom zaś – aby w przyszłości zasilili 
szeregi „Romanosów”.

hm Jacek Czajka Szef 
Zespołu Historycznego Hufca
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  „Pamięci Andrzeja”                               Olga Drahonowska-Małkowska

Na posterunku padłeś, jak przystało
Synowi polski - Życie dałeś młode
I dziś przed Bogiem stanąć możesz śmiało
Aby niebieską legię wziąć w nagrodę.

Bo życie Twoje było jednym bojem,
Cichym, lecz ciężkim, bez rozgłosu sławy
Teraz nań spojrzeć możesz ze spokojem
Wszystkoś w nim złożył na ołtarzu sprawy.

Wśród dni minionych ziemskiego łańcucha
Byłeś tym szałem, co niebo otwiera,
Byłeś tym siewcą, co z pełności ducha
Rozrzuca ziarno, lecz plonu nie zbiera.

I żeś nie szukał szczęścia ni spoczynku
Aniś przed wrogiem nie uchylił głowy,
Teraz w niebiańskim stanąłeś ordynku
Rycerzu Polski - sługo Chrystusowy.

„Przyrzeczenie”                                                       hm. Urszula Leszczyńska

„Mam szczerą wolę” – to znaczy chcę szczerze, 
Gorąco, z głębi młodej duszy i serdecznie, 
Ile tylko sam przed sobą wierzę
Bogu, ojczyźnie mojej służyć wiecznie.

„Całem życiem” to znaczy choćby mnie ktoś wzywał
W krainę szczęścia rozkoszną, choć złudną,
Ja zawsze będę się ku szczytom zrywał.
Wybiorę drogę szlachetną, choć trudną.

„Pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie” – 
To znaczy mimo wszelki cios i trwoga,
Tak czynić wszędzie w kraju, na obczyźnie,
Aby w Ojczyźnie swojej znaleźć Boga.

„I być posłuszną prawu harcerskiemu” – 
To znaczy silnej woli nakazaniem,
Pokochać prawo, aby się każdemu
Stało normą. A potem pójść za nią!

 „Szuwary”                                                                      hm Danuta Rosner

Ziemio serdecznie znajoma,
Stara, mazurska ziemio,
Na bursztynowym Twym szlaku
Echa pamiątek drzemią.
W takt szumu sosen starych, 
Co pamiętają nas,
Zanucimy piosenkę,
Niech płynie w ciemny las.
W stary, mazurski polski las!
Szuwary, ślijcie nam
Tęsknoty wiecznej śpiew,
Niech wiatr przyniesie nam

Mazurskich jezior zew…
Niech lasy śpiewają,
Niech lasy wzywają…
By w sercu obudzić 
Wieczny żar.
Niech przynosi nam
Zapach mazurskich fal.
Ludzie serdecznie nam bliscy
Praojców mowę znają,
I razem z nami przy ognisku
Swe pieśni zaśpiewają
Niech płynie zgodnym rytmem
Piosenka poprzez las,
Harcerskich wspomnień roje
Wyzwala w każdym z nas,
Niechaj wyzwala w każdym z nas!

hm. Olga Drahonowska-Małkowska
Urodziła się w 1888 w Krzeszowicach - harcmistrzyni Rzeczypospolitej, 

współtwórczyni polskiego skautingu i harcerstwa, działaczka międzyna-
rodowego ruchu skautowego, współautorka hymnu harcerskiego. Żona 
Andrzeja Małkowskiego. W Sromowcach Wyżnych wybudowała „Dworek 
Cisowy” i założyła w nim Szkołę Pracy Instruktorskiej i Pracy Harcerskiej. 
Kierując tą placówką do 1939 roku stale ją rozbudowywała. Powstały tam 
kolejne budynki: „Orle Gniazdo”, „Watra” i „Pustelnia”. Olga Małkowska 
kierowała w Sromowcach pierwszym obozem żeńskim. Była komendant-
ką Zlotu Harcerek w Świdrze k. Warszawy a następnie polskiej delegacji na 
III Światową konferencję skautek w Foxlease w Anglii. Poetka, rzeźbiarka i 
pianistka. Odznaczona m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta i 
Krzyżem Niepodległości. Zmarła w 1979 roku w Zakopanem, gdzie została 
pochowana.

hm. Urszula Leszczyńska
Urodzona w 1907, we wsi Wyskoki, w woj. Łódzkim, nauczycielka religii 

i języka polskiego w Gimnazjum w Łęczycy, instruktorka harcerska w stop-
niu harcmistrzyni, hufcowa Hufca Żeńskiego w Zawierciu. Żarliwa patriotka 
i utalentowany pedagog. Wolny czas poświęcała na pracę społeczną i 
twórczość literacką. Wspaniała poetka, autorka ponad pół tysiąca wier-
szy, troszkę zapomniana ale ze wszech miar godna naśladowania. Pod-
czas wojny aresztowana przez Niemców i wywieziona do Obozu Koncen-
tracyjnego w Oświęcimiu. Tam zmarła na tyfus w 1943 roku.

hm. Danuta Rosner
Urodzona w Czechowicach -Dziedzicach, córka powstańca śląskiego, 

nauczycielka języka polskiego i wychowania muzycznego, wychowawca 
młodzieży, instruktorka harcerska Hufca Warszawa Praga Południe w stop-
niu harcmistrzyni, poetka i kompozytorka, twórczyni hymnu tegoż hufca i 
autorka wielu innych harcerskich pieśni, członek kadry programowej PTTK, 
Organizator Turystyki, Przodownik Turystyki Górskiej i Zasłużony Instruktor 

Krajoznawstwa, członkini zarządu Stowarzyszenia Miłośników Mazurka Dą-
browskiego, Kawaler Orderu Uśmiechu, Wicekanclerz Międzynarodowej 
Kapituły Orderu Uśmiechu.

KĄCIK POEZJI
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HM. ANDRZEJ MAŁKOWSKI (1888 - 1919)

Druhny i Druhowie!
Zespół Historyczny Hufca Warszawa Pra-

ga Południe postanowił reaktywować pismo 
„Praski Świerszcz”. Pismo dla instruktorów hufca 
o historycznej nazwie sięgającej początku lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Chcemy w tym piśmie przedstawiać mate-
riały metodyczne, służyć poradami i pomocami 
w prowadzeniu gromad i drużyn, kultywować 
historię naszego Hufca i całego Związku. Przybli-
żać postacie tych instruktorów, którzy odeszli już 
na „wieczną wartę”.

W ”Praskim Świerszczu” będzie również miej-
sce dla szeroko pojętej harcerskiej kultury: kącik 
poezji, recenzje książek, filmów, przedstawień te-
atralnych itp., a także wierzymy, że nie zabraknie 
tematów wychowania duchowego i religijnego.

W związku z tym pragniemy gorąco zachę-
cić do współpracy wszystkich instruktorów na-
miestnictw, hufcowych zespołów, a także osoby 
indywidualne. Podzielcie się z innymi swoja wie-
dzą i umiejętnościami, ciekawymi wspomnienia-
mi czy też osiągnięciami w pracy instruktorskiej. 
Jesteśmy otwarci na wszystkie twórcze i kon-
struktywne propozycje. Proponujemy Wam two-
rzenie własnych bloków tematycznych.

Chcemy aby „Praski Świerszcz” był mie-

sięcznikiem. Pierwszy numer, który właśnie trzy-
macie w rękach ukazał się w lutym. Jest poświę-
cony Dniu Myśli Braterskiej, stąd tak wiele w nim 
tematów historycznych.

Drugi numer planujemy wydać 8 marca 
2014 roku. Ukaże się podczas 55 Rajdu Olszynka 
Grochowska i w całości będzie poświęcony tej 
imprezie.

„Praskiego Świerszcza” redaguje zespół 
w składzie:

Redaktor naczelny - hm. Jacek Czajka
Korekta – hm. Adam Czetwertyński
Redakcja techniczna – hm. Janusz Gzyl
Członkini redakcji – hm. Róża Karwecka
Kontakt: jacek.czajka@pragapoludnie.zhp.

pl, tel.: 605-229-279
Korzystając z okazji, w Dniu Myśli Braterskiej, 

w imieniu całego Zespołu Historycznego oraz 
Redakcji „Praskiego Świerszcza” pragnę złożyć 
wszystkim zuchom, harcerzom, wędrownikom, 
instruktorom oraz seniorom serdeczne życzenia, 
aby w Waszych sercach i umysłach, w myślach 
i czynach a także w Waszych działaniach nigdy 
nie zabrakło zapału i pogody ducha w tym co 
robicie oraz miłości i zrozumienia dla drugiego 
człowieka. 

hm. Jacek Czajka

Zamiast stopki

Andrzej Juliusz Małkowski urodził 
się 31pażdziernika1888 r. w Tręb-
kach. Ojciec Andrzeja - Konstanty 
pracował gdzieś w świecie i w Tręb-
kach bywał rzadko. Domem zajmo-
wała się matka - Helena z Zacher-
tów. Andrzej posiadał starszą siostrę 
Jadwigę i dwóch młodszych braci: 
Kazimierza i Mariusza. Andrzej przez 
dwa lata chodził do prywatnej szko-
ły pana Rontalera w Warszawie. Od 
trzeciej klasy uczęszczał doWyższej 
Szkoły Realnej w Tarnowie. Po wa-
kacjach 1902 r. Andrzej nie wrócił 
już do Tarnowa. Został u rodziców 
w Krakowie, jako uczeń cesarsko - 
królewskiej I Wyższej Szkoły Realnej. 
Spędził tam trzy kolejne lata (klasy 
IV, V, VI). W 1904 r. wraz z kolega-
mi założył związek o nazwie „Mło-
dzież”, w której głosili dyscyplinę 
abstynencką. Z Krakowa przeniósł 
się do Lwowa, gdzie podjął naukę 
w II Szkole Realnej. Ukończył ją w 
czerwcu 1907 r. zdobywając świa-
dectwo maturalne. Działał w kółku 
„Wyzwolenie”, które w krótce prze-
obraziło się w „Związek Nadziei”. W 
1908 r. rozpoczął studia na Politech-
nice Lwowskiej, na wydziale budo-
wy maszyn. W czasie studiów został 
członkiem studenckiego kręgu el-
sów, które było organizacją wycho-
wania moralnego, propagującą 
poczwórną abstynencje (od alko-
holu, tytoniu, kart i rozpusty). Niemal 
równocześnie Małkowski włączył się 
do innych organizacji - został człon-
kiem „Zet-u”, postępowej organi-
zacji „Zarzewie” oraz towarzystwa 
wychowania fizycznego „Sokół”. 
Za spóźnienie na zarzewiackie ćwi-
czenia w styczniu 1910 r. został po-
stawiony do raportu karnego. Jako 
karę, otrzymał do przetłumaczenia 
książkę Roberta Baden - Powella 
„Scouting for Boys”. Przez dwa mie-
siące ociągał się z tłumaczeniem 
książki. W końcu Komendant „Zarze-
wia” Mieczysław Neugebauer stra-

cił cierpliwość. Skierował sprawę 
do sądu Polskiego Związku Wojsko-
wego. Wyrok z 15 marca1910 r. ska-
zał Małkowskiego na 24 - godzinny 
areszt domowy i przetłumaczenie 
ww. książki do 15 kwietnia1910 r. 
Nie mając innego wyjścia Andrzej 
zaczął czytać książkę. Już po go-
dzinie był nią całkowicie pochło-
nięty. Kilkukrotnie przeczytał każdy 
rozdział. Pod wpływem tej lektury 
narodziła się w nim myśl stworze-
nia polskiego scautingu. W grudniu 
1910 r. poznał swoją przyszłą żonę 
Olgę Drahonowską. Wciągnął ją 
do Drużyn Strzeleckich „Zarzewie”, 
gdzie Olga ukończyła kurs podofi-
cerski. 20 marca1911r. we Lwowie 
w oparciu o „Zarzewie” i „Sokół” 
Małkowski zorganizował pierwszy 
kurs dla instruktorów skautowych. 
Komendantem kursu był Jerzy Gro-
dyński. Na kursie Andrzej omawiał 
poszczególne rozdziały przygotowy-
wanego przez siebie podręcznika. 
Kurs trwał do 21 maja1911r. Władze 
„Sokoła” powołały „Naczelną Ko-
mendę Skautową”, którą stanowili: 
dr. Kazimierz Wyrzykowski, Andrzej 
Małkowski, Czesław Pieniążkiewicz, 
Franciszek Kapałka, Jerzy Grodyń-
ski, Alojzy Horuk i Olga Drahonow-
ska. Następnego dnia N.K.S. wyda-
ła pierwszy rozkaz o powołaniu we 
Lwowie trzech pierwszych drużyn 
skautowych (2 męskich i 1żeńskiej). 
W lipcu 1911 r.wychodzi drukiem 
książka Małkowskiego „Scouting 
jako system wychowania młodzie-
ży” na podstawie dzieła gen. Ba-
den - Powella. 15 pażdziernika1911r. 
Andrzej rozpoczyna wydawanie we 
Lwowie pierwszego w Polsce pisma 
harcerskiego „Skaut”. Na przełomie 
lat 1911/1912 objechał i zwizytował 
wszystkie ważniejsze, nowopowsta-
łe ośrodki harcerstwa w całej Gali-
cji. W czerwcu 1913 r. Andrzej i Ol-
ga opuścili Lwów i przenieśli się do 
Zakopanego. Tam 19 czerwca ks. 
Kazimierz Lutosławski, brat - skaut, 
lekarz i kapłan udzielił im ślubu. Za-
mieszkali na Brzysku w Kościeliskach. 
W lipcu 1913 r. zorganizował pierw-
szą polską wyprawę skautową za 
granicę - na Trzeci Wszechbrytyjski 
Zlot Skautów w Anglii, w Birming-
ham. Delegacja liczyła 42 skautów 
i 11 instruktorów ze wszystkich trzech 
zaborów. Nad obozem polskim po-
wiewała biało-czerwona flaga a na 

bramie widniał napis „Poland”. Za 
wybitne zasługi Małkowski otrzymał 
z rąk gen. Baden - Powella skautowy 
medal „Za zasługi”. Po powrocie z 
Birmingham Andrzej podjął pracę 
w gimnazjum w Zakopanem, jako 
nauczyciel gimnastyki i angielskie-
go. Po Adamie Ciołkoszu, przejął 
I Zakopiańską Drużynę Skautową 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego. 
W sierpniu 1914r. wybuchła I wojna 
światowa. Andrzej Małkowski razem 
z ochotniczym plutonem starszych 
harcerzy zakopiańskich zgłosił się 
do I-szej Brygady Legionów Józe-
fa Piłsudzkiego. Służył i walczył w 
Szeregach Legionów do roku 1915. 
Nie mogąc się zmusić do złożenia 
przysięgi na wierność cesarza Au-
stro - Węgier, którą wymuszono na 
legionach, wystąpił z wojska. Próbo-
wał utworzyć Niepodległą Rzecz-
pospolitą Podhalańską. Zorganizo-
wał w Tatrach oddział zbrojny. Po 
wykryciu przez Austriaków składu 
broni w grocie na Nosalu w obliczu 
aresztowania Małkowscy wyjechali 
do Szwajcarii. Tam dotarła do niego 
wiadomość o śmierci brata Legioni-
sty - Mariusza. Pozostawił żonę pod 
opieką Lutosławskich w Sabaudii 
i wyjechał do Paryża a po dwóch 
tygodniach pobytu - do Anglii.  Pró-
bował zaciągnąć się do armii bry-
tyjskiej, ale jako cudzoziemiec nie 
został przyjęty. Nie pomogła nawet 
protekcja gen. Baden Powella. An-
drzej wrócił do Szwajcarii zabrał 
Olgę i razem statkiem oceanicznym 
z Bordeaux odpłynęli do Stanów 
Zjednoczonych. 30 października 

1915 r. w Chicago, przyszedł na 
świat syn Andrzeja i Olgi - Lutyk. Rok 
później Olga wraz z synem wróciła 
do Europy. Andrzej natomiast z wiel-
kim rozmachem zaczął organizo-
wać harcerstwo polonijne. Również 
przez  cały ten czas wspólnie z Win-
centym Skarżyńskim , instruktorem 
„Sokoła” odbywali liczne rozmowy z 
druhami - sokołami, nakłaniając ich 
do zgłaszania się do mającego po-
wstać Legionu Polskiego. Niestety 
nie doszło to do skutku - odział taki 
nigdy nie powstał. Andrzej wyjechał 
do Kanady i wstąpił do armii kana-
dyjskiej. 13 kwietnia 1917r. ukończył 
szkołę oficerską w Toronto a następ-
nie w stopniu porucznika wyruszył 
na front do Francji. Dostał przydział 
do Canadian Railway Corps (ka-
nadyjski korpus kolejowy). Na po-
czątku 1918 roku dostał wreszcie 
przydział do nowopowstałej „Błę-
kitnej Armii” gen. Józefa Hallera. Po-
jechał do Paryża, gdzie zastała go 
wiadomość o zakończeniu wojny. 
Miesiąc później został wezwany do 
gen. Hallera który wysłał go do po-
łudniowej Rosji, ogarniętej wówczas 
rewolucją, z misją tworzenia polskich 
oddziałów wojskowych. 16 stycznia 
1919 r. w drodze do Odessy - turecki 
okręt „Chaouia”, na którym płynął 
Małkowski wpadł na minę w cieśni-
nie Messyńskiej i zatonął. Ciała nie 
znaleziono nigdy. Jego symboliczny 
grób znajduje się na cmentarzu w 
Zakopanem - jest to wspólny grób 
Andrzeja i Olgi.

Jacek Czajka


