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Święto Pracy lub Międzynarodowy 
Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popular-
nie zwany jest świętem 1 Maja.

Na świecie obchodzone jest corocznie 
od 1890 roku, a w Polsce jest świętem pań-
stwowym od 1950 roku.

Na ziemiach polskich pierwsze obcho-
dy odbywały się niejednokrotnie wbrew 
woli zaborców współorganizowane m.in. 
przez Polską Partię Socjalistyczną. Ma-
sowe demonstracje, pochody oraz starcia 
z carskim wojskiem, policją oraz kozakami, 
miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku.  

Po II wojnie światowej, w okresie PRL-
-u, święto 1 maja było obchodzone bardzo 
uroczyście. Tego dnia odbywały się pocho-
dy, wiece i zgromadzenia. Po upadku PRL-
-u  uroczyste obchody praktycznie zanikły, 
lecz nadal organizowane są manifestacje 
partii lewicowych. Dzień ten jest dniem 
wolnym od pracy. 

W  Kościele katolickim dzień 1 maja 
jest od 1955 roku obchodzony jako święto 
Józefa Robotnika, patrona ludzi pracują-

cych. Święto to do kalendarza liturgicznego 
wprowadził papież Pius XII, jako alternaty-
wę dla laickiego Święta Pracy.

hm. Tadeusz Mandziak

„1 Maja”

Drogie zuchy i drodzy harcerze!
26 maja obchodzimy w  Polsce Dzień 

Matki. Pamiętajcie o  tym wydarzeniu. Jest 
to bardzo piękne święto, obchodzonym 
corocznie w ponad czterdziestu krajach na 
całym świecie.

 W tym dniu matki są zwykle obdaro-
wywane przez swoje pociechy laurkami, 
kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami. 
To święto jest podziękowaniem  matkom 
za ich trud włożony w Wasze wychowanie, 
okazaniem im miłości i  szacunku. W  Pol-
sce  Dzień Matki obchodzono po raz pierw-
szy w  Krakowie w  roku 1914. Większość 

państw, które to święto zaadoptowały, orga-
nizuje je właśnie w maju. Jest więc miesiąc 
maj także miesiącem matki.  To jeszcze je-
den powód, by nazywać go najpiękniejszym 
miesiącem w roku.  

Zuchy!
W   tym dniu działajcie w  myśl hasła: 

„Każdy zuch na Dzień Matki własnoręcznie 
robi kwiatki”. Poniżej zamieszczam kilka 
fotografii z  propozycjami. Liczę na waszą 
pomysłowość.

hm. Jacek Czajka

Obchodzony niedawno dzień flagi oraz 
uroczystości kanonizacji dwóch papieży 
przypomniały mi o dumnie powiewającym 
na terenie wydzielonym Ocypla czy obok 
niego… produkcie flagopodobnym doda-
wanym gratis do napojów alkoholowych 
sponsora polskiej Reprezentacji w  piłkę 
nożną przy okazji Euro 2012 godło Rzecz-
pospolitej na środku, a pod spodem napis 
Polska. Majowe święta to zawsze dobry 
moment na przypomnienie o  symbolach 
narodowych. 

Godło
A  właściwie herb, bo 

tym jest symbol naszego 
państwa. Godło jest figu-
rą herbową - jest nim sam 
orzeł. Razem z  tarczą jest 
to jednak herb. Jego opis 
heraldyczny: W  polu czer-

wonym orzeł srebrny w  koronie, z  dziobem 
i łapami złotymi. Z symbolem państwa jest 
związana legenda o  trzech braciach z  któ-
rych Lech założył miasto tam, gdzie zoba-
czył gniazdo białego orła – prawdopodob-
nie bielika, chociaż ten orłem nie jest, ale 
Lech na klasyfikacji Karola Linneusza się 
nie znał, więc można mu wybaczyć. Naj-
starszym zachowanym wizerunkiem orła 
jest denar Bolesława Chrobrego, chociaż 
istnieje teoria, że mógł być to paw św. Woj-
ciecha lub gołąb. Uznaje się, że dopiero od 
koronacji Przemysła II w  1295 roku biały 
orzeł stał się oficjalnym herbem państwa 
i rodu Piastów. Po tym zmieniał się, z cza-
sem sąsiadował w układzie pięciodzielnym 
z litewska pogonią i herbem własnym króla, 
w  dwudzielnym z  elementami herbu Wet-

tynów w  herbie Księstwa Warszawskiego, 
wpisany w  dwugłowego orła imperium 
rosyjskiego w czasach królestwa kongreso-
wego, w  układzie trójdzielnym z  litewska 
pogonią i  ruskim archaniołem Michałem 
podczas powstania styczniowego. Ostatecz-
nie w  1927 r. przyjęto herb zaprojektowa-
ny przez Zygmunta Kamińskiego, którzy 
z  większymi lub mniejszymi zmianami 
funkcjonuje do dzisiaj.

Zygmunt Kamiński był architektem 
z  Politechniki Warszawskiej i  projektując 
herb kierował się własnym gustem niż za-
sadami heraldyki, przez co obecnemu her-
bowi można zarzucić trójwymiarowe cie-
niowane czy to, że przepaska na skrzydłach 
i  całe nogi nie są złote oraz że ten orzeł 
dobrze się sprawdza na tarczy okrągłej, nie 
prostokątnej (wzór ten był projektowany 
do pieczęci nie na tarczę herbową, na nią 
autor miał inny projekt). Dzisiaj kolejnym 
zarzutem jest brak oficjalnych grafik, księgi 
znaku i  konsekwencji stosowania. Istnieje 
parę stowarzyszeń promujących uporząd-
kowanie kwestii herbu. Poniżej propozycja 
uproszczonego orła od projektu Orli Dom:

Flaga
Genezę barw Polski przed-

stawia się często w  wierszu 
Barwy Ojczyste Czesława 
Janczarskiego “Czerwień to 
miłość, biel to serce czyste”. 
Dobór i  ułożenie koloru fak-
tycznie oparte jest na herbie. 
Przyjmuje się, że kolor godła 
heraldycznego jest w  takim 

układzie ważniejszy i  jest umieszczony na 
górze lub po prawej stronie. Kolor tarczy 

Została uchwalona w  1791 r. jako 
ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. Powszechnie 
przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była 
pierwszą w Europie i drugą na świecie (po 
konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowo-

czesną, spisaną ustawą zasadniczą. 
Została zaprojektowana w  celu zlikwi-

dowania obecnych od dawna wad opartego 
na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej 
systemu politycznego Rzeczypospolitej. 
Konstytucja zmieniła ustrój państwa na 
monarchię dziedziczną, ograniczyła zna-
cząco demokrację szlachecką odbierając 
prawo głosu i decyzji w sprawach państwa 
szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), 
wprowadziła polityczne zrównanie miesz-
czan i  szlachty oraz stawiała chłopów pod 
ochroną państwa, w  ten sposób łagodząc 
najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konsty-
tucja formalnie zniosła praktycznie nieuży-
wane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 r. 
skonfederowanej organizacji pracy sejmu) 
liberum veto.

Święto Konstytucji 3 maja
Dzień 3 maja 1791 roku został uzna-

ny Świętem Konstytucji 3 maja. Obchody 
tego święta były zakazane podczas rozbio-
rów, a ponownie jego obchodzenie zostało 
wznowione w II Rzeczypospolitej w kwiet-

niu 1919 r. Święto Konstytucji 3 maja zo-
stało zdelegalizowane przez hitlerowców 
i sowietów podczas okupacji Polski w czasie 
II wojny światowej. Po II wojnie światowej 
obchodzono je do 1946 r. Od tego czasu 
władze PRL zaprzestały i zabroniły publicz-
nego świętowania, a próby manifestowania 
były często tłumione przez milicję. Święto 
to zostało oficjalne zniesione ustawą z  18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pra-
cy. Dopiero w roku 1981 r. ponownie wła-
dze świętowały to historyczne wydarzenie, 
a od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 
maja należy do uroczyście obchodzonych 
polskich świąt. 

hm. Tadeusz Mandziak

Konstytucja 3 maja

„Święto Matki”



16 maja 2014 r.2

jest poniżej lub obok. Co ciekawe, w  au-
striackim Cesarstwo-Królestwie układ był 
odwrotny, więc na galicyjskich rysunkach 
patriotycznych flaga jest czerwono-biała.

Pierwszy raz takie barwy pojawiły się 
podczas manifestacji z  okazji pierwszej 
rocznicy uchwalenia konstytucji 3 mają, 
gdzie panie na białe suknie nałożyły czer-
wone wstęgi, a  panowie biało-czerwone 
szarfy co było przełożeniem kolorów z her-
bu. Po raz pierwszy barwy te pojawiły się 
w  prawie 7 lutego 1831 r. uchwałą sejmu 
Królestwa Polskiego w  czasie wojny pol-
sko-rosyjskiej 1830-1831, gdzie określono 
kolory kokardy narodowej jako biel i czer-
wień. Barwy te potwierdził Sejm II Rzeczy-
pospolitej w 1919 r.

Jeśli chodzi o odcień czerwieni, to po-
czątkowo był to cynober, czyli chińska czer-
wień, po odzyskaniu niepodległości kar-
mazyn, ale 1927 zmieniony ponownie na 
cynober. W PRL czerwony określono jako 
„odpowiadający barwie cynobru”. Obecnie 
barwy są zapisane w modelu CIELUV, który 
opisuje percepcję odbioru barw przez oko 
przy odpowiednim świetle. Jest to jednak 
miara dla producentów tkanin nie mająca 
przełożenia na popularne modele prze-
strzenne barw RGB czy CMYK.

Aktualnie flaga Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest złożona z  dwóch poziomych pa-
sów białego i  czerwonego o  proporcjach 
5:8. Ma też swoją wersję z herbem. Wersja 
ta była początkowo flagą poselstwa dyplo-
matycznego, a w latach 1928-1938 banderą 
handlową. Wynika to z tego, że w między-
narodowym kodzie sygnałowym flaga bia-
ło-czerwona oznacza “mam pilota na stat-
ku”. Chociaż istnienie obok siebie flagi zwy-
kłej i z godłem pojawia się też w niektórych 
krajach, gdzie są dzielone na flagę cywilną 
(barwa) i urzędową (z herbem, ważniejsza). 
Z czasem flaga z godłem zwiększała zasto-
sowanie i obecnie wywieszają ją:
•	 przedstawicielstwa dyplomatyczne, 

urzędy konsularne oraz inne oficjalne 
przedstawicielstwa i misje za granicą,

•	 cywilne lotniska i lądowiska,
•	 cywilne samoloty komunikacyjne 

podczas lotów za granicą,
•	 kapitanaty (bosmanaty) portów – na 

budynkach lub przed budynkami sta-
nowiącymi ich siedziby urzędowe,

•	 polskie statki morskie.
Statki Marynarki Wojennej podnoszą 

natomiast banderę wojenną, która różni się 
od cywilnej trójkątnym wcięciem. 

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że po-
wszechnie flagi z orłem się nie wywiesza (co 
robi sporo ludzi “bo ładniejsza”).

Przed wojną i  na emigracji był jeszcze 
ważniejszy symbol państwa jakim była cho-
rągiew Rzeczypospolitej, w  Polsce Ludo-
wej proporzec prezydenta Bieruta, później 
premiera PRL,  nieujęta dziś w konstytucji 
i ustawie o  symbolach narodowych III RP 
obecnie stosowana jako proporzec prezy-
denta przy uroczystościach wojskowych. 
Chorągiew ma czerwony płat na którym 
widnieje godło Orzeł Biały. Ma potrójne 
obramowanie, przy czym środkowa ramka 
jest w formie wężyka generalskiego  (sym-
bolizują one zwierzchnictwo nad wojskiem 
i cywilnym społeczeństwem).

Kiedy ostatnio spotykaliśmy się na zjeź-
dzie hufca, zauważyłem, że w  sali zostały 

błędnie umieszczone flagi. Kiedy umiesz-
czamy obok siebie kilka flag, obowiązuje 
pewna hierarchia - protokół flagowy:

1. Flaga Rzeczpospolitej Polskiej
2. Flaga innego państwa
3. Flaga województwa,
4. Flaga powiatu,
5. Flaga gminy,
6. Flaga Unii Europejskiej
7. Flaga organizacji ogólnopolskiej
8. Flaga organizacji międzynarodowej
9. Flaga służbowa
10. Flaga firmowa
11. Flaga okolicznościowa

Jeżeli wywieszamy 2 lub 4 flagi, to flaga 
RP jest po prawej stronie (po lewej od pa-
trzącego), a kolejne na lewo. Jeżeli wywie-
szamy 3 lub 5 flagi, to flaga RP jest pośrod-
ku, 2. po prawej, 3. po lewej, 4. bardziej po 
prawej, 5. bardziej po lewej.

Przy większej liczbie flag flaga RP jest 
skrajnie po prawej i  po lewej, a  następne 
flagi są w kolejności od prawej do lewej. 

Jeżeli flaga wisi pionowo, to kolor biały 
jest po prawej stronie lub przy maszcie.

Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny 
wymienia jeszcze sześć zasad eksponowa-
nia flagi:

Flaga musi być czysta i nie postrzępio-
na, a jej barwy nie mogą być wyblakłe.

Na otwartym powietrzu flaga jest eks-
ponowana od świtu do zmroku. Jeśli ma 
pozostać na maszcie dłużej musi być dobrze 
oświetlona.

Nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, 
w czasie zamieci śnieżnej i przy wyjątkowo 
silnym wietrze.

Flaga nie może dotknąć podłogi, ziemi, 
bruku lub wody.

Na fladze nie umieszcza się żadnych na-
pisów i żadnego rodzaju rysunków.

Jedynym godnym sposobem likwidacji 
zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie. 
Flagi związane z wyjątkowymi wydarzenia-
mi przekazuje się do muzeum.

W  związku z  punktem piątym niepo-
prawne jest popularne w  części środowisk 
umieszczane na lewej kieszeni munduru 
wpinek z  symbolem Polski Walczącej na 
barwach narodowych. 

Mam nadzieję, że artykuł mój wzboga-
cił wiedzę czytelnika i pozwoli w pewnym 
stopniu uniknąć błędów związanych z eks-
ponowaniem symboli Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej Polskiej.

Źródła:
Projekt Orli Dom
Projekt Jaki znak twój
Instytut Heraldyczno-Weksyloogiczny
Pogotowie flagowe
zapytaj.zhp.pl

pwd. Bogdan Ciechomski

Harcerskie miejsca pamięci – Wesoła

Tablica por. hm. Mansweta Śmigiel-
skiego

P r z e d 
wejściem do 
budynku Ze-
społu Szkół 
nr. 94 przy 
ulicy Krótkiej 
1 znajduje się 
tablica upa-
miętniająca 

porucznika harcmistrza Mansweta Śmi-
gielskiego ps. Szwed, Jan (1900-1944). 

W  1920 r. walczył z  bolszewikami 
w  walkach o  Warszawę. W  Zielonej za-
mieszkał w  1935 r. i  od razu zaangażował 
się w budowę szkoły, która dzięki ofiarności 
miejscowego społeczeństwa i  dużej grupy 
działaczy Legionów Józefa Piłsudskiego zo-
stała 19 września 1937 r. uroczyście poświę-
cona i  oddana do użytku. Kierownikiem 
szkoły w wyniku konkursu został Manswet 
Śmigielski. Po wybuchu wojny w  1939 r. 
organizował tajne nauczanie i  współtwo-
rzył Szare Szeregi w powiecie warszawskim, 
które wchodziły w skład 3 Rejonu „Dęby” 
Rembertów VII Obwodu „Obroża” Armii 
Krajowej. W 1942 r. objął funkcję komen-
danta Chorągwi Mazowieckiej Szarych 
Szeregów (Ul Puszcza). W porę ostrzeżony 
o  grożącym mu aresztowaniu ukrywał się 
w Warszawie. Mimo grożącego mu niebez-
pieczeństwa potajemnie kontaktował się 
ze szkołą w Zielonej, nadal współpracował 
z Armią Krajową. Przygotowywał oddziały 
Szarych Szeregów do udziału w Powstaniu 
Warszawskim. 

Zginął 30 sierpnia 1944 r. przy ulicy ul. 
Zakroczymskiej 7 w obronie Starego Miasta 
podczas bombardowania kamienicy, będąc 
szefem 3 kompani „Giewont” harcerskiego 
batalionu „Zośka”.  

Po wojnie ekshumowany i  pochowany 
w Kwaterach Wojennych Batalionu „Zośka” 
na cmentarzu wojskowym na Powązkach 
w Warszawie. 

Był odznaczony: Medalem Dziesięcio-
lecia Odzyskanej Niepodległości, Brązo-
wym Medalem za długoletnią nienaganną 
służbę w  Szkolnictwie, Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Virtuti Militari V kl.  

W  najbliższym czasie planowane jest 
nazwanie ronda skrzyżowania ulic Brata 
Alberta / Wspólna jego imieniem.    

Dom Seniora im. hm. Stanisława Bro-
niewskiego

Przy ul. Kilińskiego 10/12 znajduje się 
Dom Seniora im. hm. Stanisława Broniew-

skiego ps. Orsza, aaczelnika Szarych Szere-
gów.  

W  dziesiątą rocznicę śmierci Stanisła-
wa Broniewskiego „Orszy” nadano Jego 
imię Domowi Pomocy Społecznej. Na ten 
dom „Orsza ” zapisał swój majątek, wyra-
żając jednocześnie wolę, aby znaleźli w nim 
schronienie samotni członkowie Szarych 
Szeregów. ”Orsza”, jak i Stowarzyszenie Sza-
rych Szeregów, był od lat związane z Weso-
łą, gdyż w miejscowym domu parafialnym 
odbywały się kolejne zjazdy organizacji. 
”Orsza” - człowiek niezwykły, który ko-
chał swoich chłopców z Szarych Szeregów, 
o  czym świadczy ten zapis, zatroszczył się 
o nich po swojej śmierci. 

Wewnątrz budynku znajduje się tablica 
upamiętniająca jego pobyt w Domu Seniora.

Ul. Szarych Szeregów 
W  Wesołej znajduje się ulica Szarych 

Szeregów 

Harcerskie pomniki
Na dziedzińcu rzymskokatolickiej para-

fii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. 
Borkowskiej 1 w  Starej Miłośnie znajdują 
się dwa pomniki upamiętniające harcerzy 
Szarych Szeregów Roju „Wierna Rzeka”, 
żołnierzy Armii Krajowej z III plutonu por. 
Jerzego Michała Zounera ps. „Kmita” IV 
Rejonu Koralewo-Fromczyn oraz III pluto-
nu V kompani II rejonu „Dęby” Rember-
tów (Stara Miłosna, Żwir, Zakręt).

Opracował hm. Tadeusz Mandziak
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D L A  N A M I E S T N I C T W

Propozycje zajęć dla gromad zucho-
wych i drużyn harcerskich. 

W trakcie zajęć można:  
•	 poznać miejsca pamięci, obiekty 

sztuki – rzeźby, tablice pamiątkowe 
i pomniki. 

•	 obserwować ptaki, poznawać ptaki 
po głosach,

•	 poznawać roślinność - drzewa, krze-
wy, rośliny wodne,

•	 wykorzystując na przykład: znaki 
patrolowe, marsz na azymut, zaszy-
frowane listy. 

Park Skaryszewski im. Ignacego Jana 
Paderewskiego jest jednym z  najpiękniej-
szych parków w  stolicy. Rozciąga się na 
ok. 60 ha dawnych łąk i pastwisk nieistnie-
jącego już miasteczka Skaryszew. Twórcą 
parku założonego w 1905 r. jest Franciszek 
Szanior – dyrektor Warszawskich Parków 
i  Ogrodów. Projektowano go według za-
sady: ile światła, tyle cienia, która zakłada 
równowagę pomiędzy obszarami zadrze-
wionymi a  malowniczymi polami i  stawa-
mi. Ciekawy jest dobór ok. 300 gatunków 
drzew i krzewów. Zbiorniki wodne to dwa 
stawy i  Jeziorko Kamionkowskie. Okrężna 
aleja wysadzona jest lipami, natomiast aleję 
główną przecinającą park na dwie części od 
ronda do jeziorka porastają kasztany. Wę-
drówkę po parku rozpoczynamy od wejścia 
przy Rondzie Waszyngtona.

1. Popiersie polskiego pianisty i  kom-
pozytora – pierwszego premiera 

rządu Polski nie-
podległej, który 
od 1929 r. jest 
patronem tego 
parku. Pomnik zo-
stał ustawiony 12 
września 1988 r., 
ufundowany przez 

Janinę i  Zbigniew Porczyńskich na 
70-lecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Autorem rzeźby jest  
artysta plastyk Stanisław Sikora.

2. Po lewej stronie głównej kasztano-
wej alei znajduje się obelisk z  płyta 

p o ś w i ę c o n a 
Polakom, któ-
rzy zginęli 11 
września 2001 r. 
w  zamachu ter-
ror ystycznym  

na wieże WTC w Nowym Jorku.
3. W  głębi alei znajduje się pomnik 

z płaskorzeźbą żołnierza, poświęcony 
pamięci 26 żoł-
nierzy radziec-
kich poległych 
we wrześniu 
1944 r. w  cza-
sie walk o Pra-

gę. Pomnik odsłonięto 16 września 
1946  r. w  miejscu mogiły kryjącej 
ciała poległych żołnierzy. W  trakcie 
przebudowy ronda w 1968 r. ciała po-
ległych ekshumowano i przeniesiono 
na cmentarz żołnierz radzieckich na 

ulice Żwirki I  Wigury. Pomnik pro-
jektował radziecki major A. Nenko 
a  rzeźbę wykonali Stanisław Sikora, 
Stefan Mamot i Józef  Trenarzowski. 
Z  tyłu wyryty jest fragment wiersza 
Tadeusza Kubiaka.

4. Skręcamy w lewa stronę na obwodni-
cę, poruszamy się zgodnie z ruchem 
w s k a z ó w e k 
zegara. Pod-
czas spaceru 
można za-
poznać opo-
wiedzieć, że w  latach dwudziestych 
zadomowiło się w parku dużo zajęcy, 
które wyrządzały wielkie szkody. Dla 
ich wytrzebienia ówczesny kierownik 
terenów miejskich  miasta  Warszawy 
inż. Leon Danielewicz zorganizował 
specjalne polowanie z  udziałem na-
ganiaczy. Było to ostatnie polowanie 
w Warszawie.

5. Zatrzymujemy się przy pomniku 
pułkownika Edwarda House’a.  Był 
on doradcą prezydenta USA W. Wil-
sona, który przyczynił się do odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
po I  wojnie światowej. Pułkownik 

był przyjacielem Igna-
cego Paderewskiego, 
który to 4 lipca 1932 r., 
w dniu Święta Niepod-
ległości Stanów Zjed-
noczonych, odsłonił 
monument wg projektu 

Franciszka Blacka. Pomnik przetrwał 
II wojnę światową. W 1950 r. pomnik 
został usunięty. Ponownie został 
odsłonięty w  lipcu 1992 r. Wg pier-
wotnego wzoru pomnik odtworzył 
artysta rzeźbiarz Marian Konieczny, 
dzięki Polonii Amerykańskiej. Wyso-
ki na 3 m, cokół jest zrobiony z czer-
wonego szwedzkiego marmuru. Mi-
niatura tego pomnika stoi w gmachu 
Kongresu USA. 

6. Idziemy dalej… W  okresie między-
wojennym park został wzbogacony 
rzeźbami znanych polskich artystów, 
których prace zakupiły władze miej-
skie. Na pagórku w  pobliżu stawu 
zwanego Zachodnim,  ustawiona 

Park Skaryszewski – obce chwalicie 
swego nie znacie!

w  roku 1929 rzeźbę „Kąpiąca się” 
dłuta Olgi Niewskiej. Odlana z brązu 
figura ma niski cokół z czarnego mar-

muru, otoczonego 
basenem, w  któ-
rym powinna znaj-
dować się woda, 
urządzenie jednak 
nie działa. W  1997 

r. złodzieje próbowali ukraść rzeźbę, 
ale tylko uszkodzili nogę.

7. Przechodzimy do ogrodu różanego, 
urządzonego 1926 r., gdzie w  środ-
ku znajduje się przepiękna rzeźba 
„Tancerka”. Przedstawia ona młodą 
kobietę uchwyconą 
w  ekstazie tańca, au-
torstwa rzeźbiarza Sta-
nisława Jackowskiego. 
Otrzymał on za nią 
nagrodę na wystawie 
Sztuk Pięknych w  Pa-
ryżu 1927 r.

8. Idąc w  kierunku Jeziorka Kamion-
kowskiego zatrzymujemy się przy 
kamieniu ku czci poległych lotników 
brytyjskich.  Nocą z  13/14 sierpnia 
1944 r. dokonali zrzutu z  zaopatrze-

niem dla żołnierzy powstania war-
szawskiego i  zo-
stali zestrzeleni 
przez Niemców. 
Była to załoga 
z  samolotu Li-
berator EV961 
z  178 Dywizjonu 
Bombowego RAF. 
Pamiątkową tablicę 4 listopada 1988 
r. odsłoniła premier Wielkiej Brytanii 
Margaret Thatcher. 1996 r. miejsce to 
odwiedziła królowa brytyjska Elżbie-
ta II. 

9. Jeziorko Kamionkowskie to stara od-
noga Wisły - ciągnie 
się prawie kilometr. 
Za jeziorkiem wi-
dzimy: 

A. Teatr Powszechny, który powstał 
w 1945 r. w budynku przedwojennego kina, 
rozbudowany w latach 60 i 70-tych. 

B. Budynki pierwszej w  Polsce fabryki 
czekolady, której właścicielem był Emil We-
del. Na Kamionku  fabrykę wybudowano 
w 1931 r. Fabrykę tę Emil dostał w prezen-
cie ślubnym od swojego ojca Karola, który 
był założycielem firmy w 1851 r.

C. Kościół pod wezwaniem Matki Bo-

skiej Zwycięskiej. Modernistyczna budowla 
wzniesiona w  latach 1929-31 wg Konstan-
tego Jakimowicza (nigdy nie dokończona). 
Kościół znajduje się na terenie Kamionka 
i  otoczony jest najstarszym w  Warszawie 
cmentarzem, zamkniętym w 1887 r.

D. Osiedla mieszkaniowe „Sonata” i bu-
dynek  z  niebieskimi balkonami wybudo-
wany przez dewelopera J.W. Counstruction.

10. Idziemy dalej w prawo do obwodni-
cy. Dochodzimy do ogrodzenia bo-
iska RKS „Drukarz”. Podczas spaceru 

można opowiedzieć gawędę. W  po-
łowie września 1944  r. Praga została 
wyzwolona przez Armię Czerwona 
i  oddziały Ludowego Wojska Pol-
skiego. Za Wisłą trwało powstanie 
warszawskie. Na terenie parku sta-
cjonowali kościuszkowscy, którzy 
dosyć zostali ostrzelani przez Niem-
ców. Ponieśli spore straty. Po zmianie 
miejsca zakwaterowania sytuacja się 
powtórzyła. Nastąpiła kolejna zmia-
na miejsca i  kolejny ostrzał Niem-
ców. Zaczęto podejrzewać, że wśród 
kościuszkowców znajduje się zdrajca, 
który przekazuje Niemcom informa-
cje o  zajmowanych przez Polaków 
pozycjach. Okazało się, że robią to (za 
pomocą świetlnych sygnałów nada-
wanych alfabetem Morse’a) hitlerow-
cy ukryci w wieży fabryki Wedla.

11. Naprzeciwko stadionu „Druka-
rza” znajduje się 
muszla koncerto-
wa. Początkowo 
zbudowana była 
z  drewna, lecz po 
kilku pożarach 
została zmoderni-
zowana i obecnie jest betonowa.

12. Wracamy do obwodnicy i  docho-
dzimy do kamiennej kaskady z grotą. 
Blisko niej na świerkowym zagajniku 
znajduje się kapliczka, która w  roku 
1937 zdobyła nagrodę na wystawie 
„Sztuka i Technika” w Paryżu. Wzo-
rowana jest na kapliczkach ludowych, 
wykonana z  betonu pobielonego 

wapnem. Auto-
rem jest Janusz 
A l c h i m ow i c z . 
W  czasie okupa-
cji była skrzynką 

kontaktową AK.
13. Schodząc z  górki naprzeciwko ka-

skady dochodzimy do wschodniego 
oczka wodnego, przy którym stoi 
rzeźba „Rytm” Henryka Kuny – jed-
nego z najlepszych rzeźbiarzy okresu 
międzywojennego. Odlew z  brązu 
pochodzi z roku 1929. Masywna na-
wiązująca do 
sztuki antyku 
rzeźba przed-
stawia nagą 
kobietę w  ta-
necznej pozie 
z  uniesionymi 
w lekkim zakłopotaniu rękami i spły-
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wającą z  ciała tkaniną. Wracamy 
do obwodnicy i  kierujemy się do 
głównej alei, skąd rozpoczęliśmy 
wędrówkę. Po drodze mijamy ka-
wiarenkę „Misianka”, plac zabaw dla 
dzieci i korty tenisowe.

W parku znajdują się jeszcze inne cie-
kawe miejsca, na przykład płyta pamięci 

saperów polskich Armii Krajowej, płyta 
pamięci poległych w  II wojnie światowej 
sportowców-akademików czy też dąb wol-
ności posadzony 3 maja 1932 r. w dwuset-
ną rocznicę urodzin Jerzego Waszyngtona.

hm. Róża Karwecka

Gdy się zastanawiamy, ile harcerstwa 
w  harcerstwie, oczywiście najpierw za-
uważymy, że w  wielu drużynach nie pra-
cują zastępy. Ile razy można powtarzać, 
że drużyna harcerska, która nie pracuje 
zastępami, nie jest drużyną? Oczywi-
ście nie jest drużyną harcerską. Ten te-
mat już wielokrotnie przerabialiśmy.    
Ale wydaje się, że jest jeszcze jeden waż-
ny problem, tym razem w  sferze pro-
gramowej. Bo zadać musimy sobie 
pytanie, czy drużyna harcerska, która 
nie planuje pracy na rzecz innych, to 
w  rzeczywistości drużyną harcerska.  
W  minionych latach (pamiętajmy, że pa-
trzę ostatnie na pół wieku naszej działalno-
ści) podejmowanie działań na rzecz innych 
było czymś normalnym. Ileż ciekawych 
zadań pamiętam, gdy byłem szczepowym.  
Na przykład na zimowisku w  Brynku 
codziennie prowadziliśmy kilkugodzin-
ne zajęcia z  miejscowymi dziećmi. Ot, 
taka „zima na wsi”. Mieliśmy ponad 
dwudziestoosobową grupę młodych fa-
nów, którzy dzień w  dzień przychodzi-
li do nas na bardzo różnorodne zajęcia.  
Latem zawsze, to była taka tradycja i  nie 
mogło być inaczej, jeden dzień obozu po-

święcaliśmy na pracę w lesie. Zawsze leśni-
czy miał do wypielenia jakiś kawałek szkół-
ki. Zawsze była potrzeba czyszczenia lasu...  
Gdy wymyślono „Sprzątanie świata”, co ro-
ku we wrześniu zbieraliśmy śmieci w któ-
rymś z  naszych okolicznych lasków. A  to 
w  Międzylesiu, a  to przy Trakcie Lubel-
skim. Mieliśmy wtedy co robić, oj mieliśmy.  
W  Jarkowicach wystawialiśmy dla dzieci 
przedstawienie kukiełkowe. Takie prawie 
prawdziwe. I  organizowaliśmy dla kilku-
dziesięcioroga dzieci olimpiadę sporto-
wą. Do wsi były ze cztery kilometry, więc 
zajęcia z  dziećmi były co drugi dzień.  
Tak, większość tego, co robiliśmy na rzecz 
innych, miało miejsce zimą i latem. W cza-
sie obozów i zimowisk. Ale to było zaplano-
wane. Cały czas wiedzieliśmy, że służymy 
innym, że część naszego czasu poświęcamy, 
aby innym żyło się lepiej, milej, sensowniej.  
Dlaczego tak się stało, że dziś słowo na s. 
- słowo służba - jest tak mało popularne. 
Dlaczego bawimy się, uczymy, rozwijamy, 
kształtujemy itd., itd. I dlaczego już w har-
cerstwie nie pełnimy harcerskiej służby?  

hm Adam Czetwertyński

Zapomniane słowo na s.

Komenda Hufca Praga-Południe za-
prasza wszystkich instruktorów na kon-
ferencję „Zastęp i  co dalej”. Uważamy, że 
pomimo wielu działań, jakie podejmujemy 
w sprawie podniesienia jakości pracy zastę-
pów, nadal mamy w naszych środowiskach 
wiele w tej kwestii do zrobienia. W trakcie 
konferencji będziemy mieli możliwość 
wymienienia doświadczeń, opowiedzenia 
o naszych sukcesach i niepowodzeniach.

W programie: 
  - Drużyna i  zastępy w  harcerstwie – 

referat wprowadzający do tematyki kon-
ferencji. 

- Próba podsumowania i  zaplanowa-
nia pracy hufcowego zespołu ds. zastępów, 
pokazania plusów i minusów takiej formy 
wzmacniania zastępów. 

- Rola namiestnictw we wzmacnianiu 
pracy zastępów.

- Mocne i  słabe strony kursów zastę-

powych, czy potrzebne są standardy takich 
kursów? 

- Wymiana doświadczeń między dru-
żynowymi, których drużyny pracują zastę-
pami.

Kiedy, gdzie:
14 czerwca 2014 r. w  godz. 11.00 – 

14.00, Liceum im. Agnieszki Osieckiej, al. 
Stanów Zjednoczonych 24. Czyli bezpo-
średnio po zjeździe nadzwyczajnym hufca.  

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji 
z  podaniem pełnionej funkcji i  środowi-
ska harcerskiego prosimy przesyłać do 6 
czerwca pod adresem: hufiec@pragapo-
ludnie.zhp.pl.

Zgłoszenia instruktorów, którzy chcie-
liby wygłosić referaty (ok. 10 minut), przyj-
muje phm. Aneta Chabowska-Wachowicz.

 
 MJ
Zespół Promocji i Informacji

Konferencja „Zastęp i co dalej“

Komenda Hufca Praga-Południe podjęła decyzję, iż zjazd nadzwyczajny hufca w ce-
lu wybrania delegatów na zjazd chorągwi odbędzie się w  sobotę 14 czerwca o  godz. 
9.00. Głos decydujący (czynne prawo wyborcze) na zjeździe hufca mają członkowie 
ZHP pełniący funkcję instruktorską. którzy opłacili składkę członkowską. Bierne prawo 
wyborcze - w tym wypadku prawo bycia wybranym delegatem na zjazd chorągwi – mają 
wyłącznie instruktorzy z  zaliczoną służbą  instruktorską i  oczywiście opłaconą skład-
ką członkowską.

hm Adam Czetwertyński

14 czerwca – zjazd nadzwyczaj-
ny hufca
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WSPOMNIENIE O ANDRZEJU WINIARSKIM

Pedagog. Wychowanek Hufca Warszawa Praga-Południe. Drużynowy, namiestnik 
drużyn zuchowych, zastępca hufcowego, drużynowy drużyn kolonijnych w „Słonecz-
nej Republice” w Ocyplu, komendant kolonii zuchowych, członek Komisji Rewizyjnej 
Hufca i Chorągwi Stołecznej ZHP. Za spoleczną służbę instruktorską wyróżniony Brązo-
wym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

 21 sierpnia 2010 r. w upalny letni wieczór w Gołdapi przestało bić na zawsze serce 
naszego szefa, Andrzeja Winiarskiego, wieloletniego dyrektora Domu Pomocy Społecz-
nej „Na Przedwiośniu”. 

Nieubłagany okrutny los zabrał z naszego grona kogoś szczególnego, kogoś napraw-
dę niezwykłego. Człowieka wielkiego formatu, obdarzonego charyzmą i wielkim sercem 
dla wszystkich. Szczególnie dla tych, którzy właśnie tego serca tak bardzo potrzebują. 
Odszedł społecznik, harcerz, harcmistrz, wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Pol-
skiego, który harcerską metodę wychowawczą z  powodzeniem zaszczepił na gruncie 
pomocy osobom intelektualnie niepełnosprawnym. 

Osierocił swoje własne dzieci – Martę i Michała, które kochał bezgranicznie. Osiero-
cił żonę Małgosię, której poświęcił lata swojego życia.  

Odchodząc tak przedwcześnie osierocił 168 podopiecznych, którym przez lata dy-
rektorowania stworzył prawdziwy dom, którym niejednokrotnie zastępował rodziców. 
Miał do podopiecznych szczególny stosunek – opiekował się każdym z  nich z  osob-
na najlepiej, jak potrafił. Znał i pamiętał ich imiona i nazwiska, wiek, historię pobytu 
w placówce, stopień niepełnosprawności, sytuację rodzinną. Potrafił się z nimi dogadać, 
często przytulał a kiedy trzeba było, również po ojcowsku skarcił i przywołał do porząd-
ku.  Jego wejście na oddziały, a bywał tam codziennie po kilka razy, wzbudzało zawsze 
ich entuzjazm i wielkie poruszenie. Kochali go i ufali mu, okazując to na swój sposób 
bezustannie i bezgranicznie.  

Osierocił pracowników Domu, których przez ten okres nauczył szczególnego sto-
sunku do podopiecznych i do wykonywanej pracy. 

W dniu pogrzebu w swą ostatnią drogę wyruszył sprzed drzwi Domu „Na Przedwio-
śniu”, które codziennie przekraczał wchodząc do pracy. Urnę z Jego prochami przywitało 
i  pożegnało po raz ostatni w  ten sposób ponad setka pracowników i  podopiecznych, 
wśród nich ci, którym albo obowiązki służbowe albo stopień niepełnosprawności nie 
pozwoliły uczestniczyć w dalszych uroczystościach pogrzebowych. Staliśmy przed urną 
w milczeniu, w strugach ulewnego deszczu, słuchając przejmujących dźwięków utwo-
rów żałobnych… Płakaliśmy my, pracownicy, płakali podopieczni, płakało niebo… To 
był niezwykły, szarpiący za serce i zapamiętany do końca życia każdego z nas moment 
pożegnania z naszym szefem. 

Był jednak przede wszystkim serdecznym kolegą z pracy, prawdziwym przyjacielem. 
Zawsze miły, ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i dowcipny.  Drzwi do Jego gabinetu stale 
otwarte pozwalały na wejście z każdą sprawą – służbową i osobistą. Która zawsze znaj-
dowała decyzję, rozstrzygnięcie lub pomoc w rozwiązaniu. Swoją postawą nauczył nas, 
że nie ma rzeczy niemożliwych, niewykonalnych. Do historii przeszły już chwile, gdy 
potrafił zmobilizować cały personel do prac w ogrodzie – do pielenia grządek, sadzenia 
kwiatów, grabienia zeschniętych liści czy ściętej trawy – bez względu na zajmowane sta-
nowisko. Czy do przygotowania przetworów – dżemów, konfitur, soków, mrożonek. Tak, 
by oszczędniej przetrwać okres zimy czy wczesnej wiosny a  podopiecznym zapewnić 
odpowiednie, zdrowe produkty do jedzenia. Gospodarzył jak we własnym domu.  

To On zaprowadził tradycję corocznych pikników, gdzie w  wesołej atmosferze, 
przy muzyce, śpiewie i zabawie świętowaliśmy wszyscy nadejście lata. Pikników, pod-
czas których nasi podopieczni mogli zaprezentować swoje artystyczne: wokalne, ta-
neczne i  plastyczne umiejętności. To było prawdziwe święto z  udziałem rodziców   
i zaproszonych gości – przyjaciół  naszego domu. To On wymyślił, by każdy piknik miał 
oddzielny temat.  

To również On wymyślił coroczne zawody sportowe, w których walczyły ze sobą dru-
żyny złożone z podopiecznych i pracowników. I sam brał w nich czynny udział, w zawsze 
dowcipny sposób. Ku uciesze wszystkich obecnych.

Swoją postawą stworzył nam wspaniałą atmosferę pracy, dał niezbędne tak bardzo 
w dzisiejszych czasach poczucie bezpieczeństwa. Jak będzie teraz bez Ciebie, szefie wy-
glądać nasze zawodowe życie? 

Pewnie tak samo, bo nie wyobrażamy sobie, by mogło wyglądać inaczej.  Z  takim 
samym poświęceniem i determinacją wykonywać będziemy swoje obowiązki, tak samo 
rzetelnie i z sercem opiekować będziemy się Twoimi „przedwiośniańskimi dziećmi”. Tak 
samo będziemy organizować im pikniki, zawody sportowe, letnie obozy. Tak samo bę-
dziemy dbać o ich zdrowie i dobre samopoczucie. Będziemy to robić z myślą o Tobie – 
tyle tylko, że już niestety bez Ciebie… 

Odszedłeś niepotrzebnie! Przedwcześnie! Bez sensu! Na własną prośbę! Podjąłeś naj-
gorszą decyzję w swoim życiu! Pozostało po Tobie puste miejsce na parkingu, pusty fotel 
w gabinecie, puste miejsce na ławce przed Domem.   

Będzie nam Cię bardzo, bardzo brakowało. Pozostaniesz na zawsze w naszych ser-
cach i w naszej pamięci. Śpij w spokoju i czuwaj nad nami.

Wspomnienie to napisałem jako pracownik Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwio-
śniu”, którego Andrzej był do ostatnich chwil dyrektorem. Powstało ono po zaledwie mojej 
3,5-miesięcznej pracy zawodowej pod Jego kierownictwem. 

Znacznie wcześniej, wiele lat wcześniej to ja byłem jako komendant Hufca Praga-
-Południe jego harcerskim przełożonym. Poznałem go wtedy dobrze jako bardzo inte-
ligentnego człowieka, który na swój sposób, często krnąbrny i denerwujący dla innych, 
realizował się w harcerstwie. Powszechnie znane w hufcu były jego „wyskoki”, których 
dopuszczał się nie jeden raz. Zachowania, które nie mieściły się w kanonach harcerskiej 
dyscypliny, harcerskiego obyczaju. Nie raz stawał za to przed komendą, nie raz przed 
sądem instruktorskim. I nie raz został za to ukarany. Działał na nerwy niejednego z nas.

Ale miał w sobie to coś, dzięki czemu gromadziło się wokół niego wiele osób, z któ-
rymi razem pracował w Namiestnictwie Zuchowym, współorganizował pracę zuchową 
w hufcu, uczestniczył w organizacji festynów, w organizacji i prowadzeniu kolonii zu-
chowych.

W DPS „Na Przedwiośniu” odkryłem Go na nowo. Zobaczyłem, jak swoje doświad-
czenie instruktorskie, to, czego nauczył się w harcerstwie, z powodzeniem wykorzystywał 
w pracy na funkcji dyrektora. Zobaczyłem, jak styl kierowania zespołem ludzi, ostry, wy-
magający, konsekwentny, czasami wydawało się bezlitosny, który niewątpliwie podpatrzył 
i którego niewątpliwie nauczył się od swojego największego w hufcu adwersarza, druha Ste-
fana Romanowskiego, wcielił w życie w pracy zawodowej. Szkoła, którą przeszedł w harcer-
stwie, dała dorodne owoce, które opisałem we wspomnieniu o Andrzeju jako dyrektorze.  
Szkoda, że nie dane mi było z nim dalej współpracować, choć obiecywał mi to aż do 
mojej emerytury, szkoda…

 hm. Andrzej Sadłowski        

Hm. Andrzej Winiarski (1961-2010)
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 „Radosny Dzień”                             

Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Vivat! Vivat! Trzeci Maj!

 Naród z królem, król z narodem
 Odrodzenia ziścił sen …
 w upojeniu cudnem, młodem
 niech nam dzień rozbłyska ten

Trzeci Maja! … Wielki Boże!
dłonie bratnie złączmy wraz!
Cóż się oprze, któż nas zmoże?
Bóg nad nami! Polska w nas!

 Zorza świta, dzień się rodzi –
 Po wolności sięgnij raj!
 W górę serca starzy, młodzi!
 Vivat! Vivat! Trzeci Maj.

Warszawa 1932

Józef Relidzyński (1886–1964) – polski poeta, dziennikarz, 
scenarzysta, prozaik, żołnierz i urzędnik państwowy.

„Pytanie do matki”
 

      A czy ty mnie kochasz, matko moja?
Jak śmieję się , jak szlocham?
Tyś moja podpora i ostoja.
Matko moja.

A czy ty mnie kochasz
dzisiaj, jutro, wczoraj?
Gdy na wycieczkę idę 
Przez góry, przez poraj?
Matko moja.

A czy ty mnie kochać będziesz  jak urosnę?
Na przykład na przyszłą wiosnę.
Jak wyjadę  od ciebie
 i zamieszkam pod Krosnem?
Gdy będę gdziekolwiek i wszędzie,
Czy kochać mnie będziesz?
Matko moja.
Czy kochać mnie będziesz?
 

Warszawa 2010

Elżbieta Czajka - W latach 1976-1980 harcerka 44 RDH (Ra-
domskiej Drużyny Harcerskiej). Absolwentka Wyższej Szkoły In-
formatyki Stosowanej i Zarządzania przy PAN w Warszawie. Poetka  
Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”  i  członkini Stowarzyszenia 
Autorów Polskich Warszawa II. Wydała tomik poezji „Odcienie 
uczuć” (2011) i wiersze dla dzieci „Wierszowanki dla dzieci małych 
dużych” (2012).

„Katechizm polskiego dziecka”

Kto ty jesteś? — Polak mały. 
Jaki znak twój? — Orzeł biały. 
Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi. 
W jakim kraju? — W polskiej ziemi. 
Czym ta ziemia? — Mą ojczyzną. 
Czym zdobyta? — Krwią i blizną. 
Czy ją kochasz? — Kocham szczerze. 
A w co wierzysz? — W Polskę wierzę. 
Coś ty dla niej? — Wdzięczne dziecię. 
Coś jej winien? — Oddać życie.

1900 r.

Władysław Bełza (1847-1913) – polski poeta neoro-
mantyczny, piszący w duchu patriotycznym, nazywany 
piewcą polskości. Publicysta, animator życia kulturalnego, 
oświatowego i prasowego.

Kącik poezji
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