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Hufiec ZHP Warszawa Praga-Południe 
ma już ponad 50 lat. Związek Harcerstwa 
Polskiego reaktywowano w  grudniu 1956 
roku, a już w 1957 r. na terenie ówczesnej 
Pragi-Południe powstało pięć hufców: 
Anin, Falenica, Grochów, Saska Kępa 
i  Rembertów. Po wielu przekształceniach 
1 września 1961 r. z  czterech pierwszych 
utworzono Hufiec Warszawa Praga-Połu-
dnie, do którego w  1963 dołączył Hufiec 
Rembertów.

Pierwszy zlot hufca odbył się w  1962 
r. Na boisku przy ulicy Siennickiej hufiec 
otrzymał swój pierwszy sztandar. W  1966 
roku hufiec przystąpił do zdobywania 
imienia. Ogłoszono akcję Bohater., która 
zakończyła się 14 stycznia 1967 r. Wtedy 
to w  Sali Kongresowej, w  obecności 3000 
harcerzy i  gości nadano hufcowi imię 1 
Dywizji Piechoty „Tadeusza Kościuszki” 
i  wręczono nowy sztandar. Ustanowiono 
również trójstopniową plakietkę hufca, 
która obowiązuje do dzisiaj.

Od nadania imienia hufiec bardzo 
prężnie współpracował z  1 WDP i  1 puł-
kiem zmotoryzowanym. Organizował 
wspólne manewry i  spotkania z  żołnie-
rzami. Dzięki pomocy 1 pułku harcerze 
nawiązali współpracę z  kombatantami 
i odwiedzali Izbę Pamięci w siedzibie puł-
ku. Na uwagę zasługuje V zlot hufca, a za-
razem I  zlot młodzieży szkolnej dzielnicy 
Praga-Południe w 1968 roku. Odbył się na 
Stadionie Dziesięciolecia i była to ogromna 
impreza organizowana przez nasz hufiec 
dla całej młodzieży z dzielnicy. Późniejsze 
zloty odbywały się w Parku Skaryszewskim 
lub na Stadionie Dziesięciolecia.

Mówiąc o  historii naszego hufca nie 
możemy nie wspomnieć o  rajdach Ol-
szynka Grochowska. Pierwszy odbył się 
w  1958 roku. Zorganizował go jeszcze 
Hufiec Grochów. Gdy ten przekształcono 
w  Hufiec Warszawa Praga-Południe rajdy 
były kontynuowane nadal co roku. Rów-
nież w ostatnich latach ROG należy do naj-

ważniejszych imprez hufcowych. Podczas 
wszystkich rajdów, uczestnicy realizowali 
zadania związane z  historią powstania li-
stopadowego zdobywając pamiątkowe 
plakietki. Hufiec organizował również 
coroczne festiwale kulturalne, cieszące się 
dużą popularnością oraz  nocne Rajdy Nie-
toperzy przeznaczone dla drużyn starszo-
harcerskich.

W  1971 roku z  inicjatywy i  środków 
harcerzy z  naszego hufca ufundowano 
pamiątkową płytę na kwaterze kościusz-
kowców spoczywających na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach. W  1986 roku 
powołano Instruktorski Krąg Pokoleń, 
który działa dynamicznie do dziś. Rok 
później świętowano 70-lecie działalności 
harcerstwa w  dzielnicy Praga-Południe. 
W 1990 roku, tak jak w całym harcerstwie, 
w naszym hufcu doszło do rozłamu, część 
drużyn przeszła do ZHP’18. Hufiec ZHP 
działał nadal.

W czerwcu 2007 roku na Wyspie OWS 
Waszyngtona odbył się zlot „Praska Wy-
spa Skautów”, na którym rozpoczęliśmy 
świętowanie stulecia skautingu. Na zlocie 
otrzymaliśmy odnowiony sztandar hufca. 
W sierpniu 2007 roku czterdziestoosobowa 
reprezentacja hufca uczestniczyła w  XXI 
Światowym Jamboree Skautowym w Wiel-
kiej Brytanii.

W  roku 2008 nad Zalewem Zegrzyń-
skim odbył się fabularyzowany zlot hufca 
„FORT” zaś w roku 2009 w Centrum Edu-
kacji Leśnej w Celestynowie - „Uroczysko”. 
W maju 2010 r. spotkaliśmy się na „Świę-
cie Flagi”. W czerwcu 2011 r. Hufiec ZHP 
Praga-Południe zorganizował dla 3000 
zuchów i  harcerzy Stołeczny Zlot Stulecia 
Harcerstwa „Warszawa 2011 - Przygoda 
w sercu miasta”. W roku 2012 spotkaliśmy 
się nad Świdrem, zaś w roku 2013 zlot huf-
ca odbył się ponownie na wyspie w Parku 
Skaryszewskim.

Od 2009 r. komendantką hufca jest 
phm. Krystyna Mamak.

Jest rok 2014. Za nami obchody stule-
cia skautingu, stulecia harcerstwa i  pięć-
dziesięciolecia hufca. Jesienią 2013 r. miało 
miejsce w  naszym środowisku małe trzę-
sienie w  hufcu. Instruktorzy i  drużynowi 
prowadzący pracę wychowawczą na terenie 
dzielnicy Wawer założyli odrębny, samo-
dzielny hufiec. Na komendantkę nowego 
hufca wybrano phm. Katarzynę Świątek. 
Teraz w  dwóch hufcach będziemy się sta-
rać, by program naszych gromad i drużyn 
był na miarę XXI wieku. Warto być razem 
z nami!

phm. Marcin Jóźwiak 
hm. Karol Gzyl

O hufcu

16 stycznia 1967 r. Hufcowi ZHP War-
szawa Praga-Południe w trakcie uroczystej 
wieczornicy w  Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i  Nauki zostało nadane imię 1 
Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tade-
usza Kościuszki. Wręczono też sztandar 
ufundowany przez społeczność dzielnicy. 
W  uroczystości udział wzięło 2500 zu-
chów, harcerzy i instruktorów, 
w ł a d z e Warszawy, 
w ł a d z e naczelne 
Z w i ą z - ku Har-
cerstwa Polskiego 
oraz do- wództwo 1 
Warszaw- skiej Dy-
wizji Zme- chanizowa-
nej im. Tadeusza Kościuszki.

Dywizja została sformowana w  maju 
1943 r. w Sielcach nad Oką jako 1 Polska 
Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościusz-
ki. Była związkiem taktycznym piechoty 
Ludowego Wojska Polskiego. Dowództwo 
dywizji objął płk dypl. Zygmunt Berling. 
Nadzór polityczny nad dywizją sprawował 
Związek Patriotów Polskich, który był fun-
datorem sztandaru. Sztandar został wrę-
czony 15 lipca 1943 r. w rocznicę bitwy pod 
Grunwaldem i na niego tego samego dnia 
żołnierze dywizji złożyli przysięgę.

W  dywizji występowały braki kadro-
we, lecz mimo to 30 sierpnia 1943 r. pol-
scy żołnierze wyruszają na front. Chrzest 
bojowy przeszli pod Lenino 12 październi-
ka. Od dowódcy 33 Armii gen. Gordowa 
dywizja otrzymała zadanie przełamania 
obrony niemieckiej na odcinku Połzuchy 
- wzgórze 215.5, a następnie prowadzenia 
natarcia w  kierunku Łosiewa i  Czurniło-

wa. W  bitwie pod Lenino dywizja ponio-
sła duże straty. Po jej zakończeniu dywizję 
ześrodkowano w rejonie Smoleńska, gdzie 
żołnierze dalej się szkolili. 

W marcu 1944 r. dywizję ześrodkowano 
w okolicy Żytomierza i Berdyczowa. Od 29 
kwietnia 1944 r., będąc już w składzie 1 Ar-
mii WP, podporządkowana została 1 Fron-
towi Białoruskiemu. W  kolejnych dniach 
wraz z  wojskami  tego frontu żołnierze 
maszerowali w kierunku zachodnim, by 23 
lipca 1944 r. przekroczyć rzekę Bug, a  27 
lipca osiągnąć rubież Wisły. 2 sierpnia 1944 
r. dywizja walczyła pod Puławami i doko-
nała próby uchwycenia 
przyczółka w  rejonie 
Dęblina.

W ko-
l e j n y c h d n i a c h 
przegrupo- wała się na 
północ i 26 sierpnia 1944 r. prowadziła dal-
sze boje po prawej stronie Wisły w rejonie 
między rzekami Wilga i Świder. 5 września 
1944 r. dywizja została czasowo wyłączo-
na ze składu 1 AWP i  podporządkowana 
dowódcy 47 Armii, gdyż zaplanowano, 
że polscy żołnierze zdobędą Warszawę. 
W  dniach 10-15 września 1944 r. toczyli 
krwawe walki o wyzwolenie prawobrzeżnej 
Pragi. 

Próbując pomóc w walce powstańcom 
warszawskim gen. Berling wysłał na lewy 
brzeg Wisły ok. 3 tysięcy swoich żołnierzy. 
Byli oni nieprzygotowani do walk ulicz-
nych i większość z nich zginęła w nierów-
nej walce z Niemcami. Udzielenie pomocy 
nie powiodło się. 

W  styczniu 1945 r. dywizja współ-
uczestniczyła w  zdobyciu Warszawy. Na-
stępnie od lutego 1945 r. szlak bojowy 
dywizji prowadził poprzez Wał Pomorski, 
forsowanie Odry i zakończył się szturmem 
Berlina.   

hm Jacek Czajka

1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki - bohater naszego hufca
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Szczep 31 WDHiGZ istnieje już od 77 
lat.  Jego szeregi opuściło już kilkanaście 
pokoleń dzieci i młodzieży. 

Bohaterem szczepu jest phm. Maciej 
Aleksy Dawidowski „Alek” - jeden z trzech 
głównych bohaterów „Kamieni na szaniec”  
Aleksandra Kamińskiego. Barwy szczepu 
to czarne chusty. Dawniej obszyte białymi 
frędzlami.

Do 2004 r. szczep działał w Szkole Pod-
stawowej nr 71 (obecnie Gimnazjum nr 22) 
przy ul. Boremlowskiej 6/12 na warszaw-
skim Grochowie. Od września 2004 r. swo-
ją działalnością obejmuje dzieci i młodzież 
z Rembertowa. Szczep posiada własną sta-

nicę obozową. Znajduje się ona w najpięk-
niejszej części Polski - na Kaszubach, w Stę-
życy. Kadra szczepu tworzy dwa zespoły, 
jeden bezpośrednio pracujący z  zuchami 
i  harcerzami i  drugi, mniejszy, zajmujący 
się stanicą. 

W  szczepie działają 4 jednostki: 31 
WGZ „Narnia”, 31 WDH „Larkwei”, 31 
pWDH „Kantakya” i  Krąg Instruktorów 
i Starszyzny Szczepu „Ostoja”. Od paździer-
nika tego roku szczep opiekuje się również 
297 WGZ „Z.K. Księżycowych Elfów”.

phm. Anna Bodzińska
komendantka szczepu

31 WDHiGZ 
im. Alka Dawidowskiego

Obecnie szczep nasz 32 WDHiGZ jest 
najliczniejszym szczepem w  hufcu. Składa 
się z  czterech jednostek: 32 WGZ „Bajko-
landia” (1 kl.), której drużynową jest pwd. 
Kinga Żelechowska, 32 WGZ „Villgxo” (2 
kl.), której wodzem jest sam. Katarzyna 
Leputa, 32 WGZ „Zatoka Księżycowa” (3 
kl.) pod przewodnictwem pwd. Karoliny 
Kubickiej oraz 32 WDH „Wanta” (4-6 kl.) 
- drużynowa pwd. Agata Plewa. 

Charakteryzuje nas duża liczba człon-
ków i  młoda kadra. Szczep działa przy 
Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu 
AK „Zośka”. Nosimy chusty w kolorze bor-
do z białymi obszyciami. Komenda szczepu 
składa się z pwd. Kingi Żelechowskiej (ko-
mendantka), pwd. Anny Łazickiej (zastęp-
czyni komendantki) oraz pwd. Agaty Plewy 

(zastępczyni komendantki).
Od czasu, kiedy przyjęliśmy imię nowe-

go bohatera – hm. Stanisława Sieradzkiego 
„Śwista”, nasz szczep zaczął się rozwijać 
w błyskawicznym tempie. Mamy nadzieję, 
że nadal tak będzie i że w niedalekiej i dale-
kiej przyszłości będziemy powoływać nowe 
jednostki. Już dziś zapraszamy na 50-lecie 
szczepu, które będziemy świętować za rok!

Jeśli chcecie wiedzieć, co u nas się dzie-
je, a się dzieje, zapraszamy na nasz funpage 
na facebooku oraz na web.32.waw.pl (stro-
na w trakcie tworzenia :)).

pwd. Kinga Żelechowska
komendantka szczepu

32 WDHiGZ „Knieja” 
im. Stanisława Sieradzkiego 

„Śwista”

Historia szczepu 160 WDHiGZ a wła-
ściwie szczepu „Wiatraczna” (bo tak on się 
wcześniej nazywał) ma już 50 lat. Jego reak-
tywacja nastąpiła dwa lata temu, 3 kwietnia 
2012 r. rozkazem komendantki hufca phm. 
Krystyny Mamak  nr L3/2012  pwd. Daria 
Smenda została mianowana   komendantką  
szczepu.

Mieliśmy idealne warunki, dwie szko-
ły z  dużymi harcówkami i  przyjaźnie na-
stawioną dyrekcje, właściwie wystarczyło 
tylko wejść i  działać. Podjęliśmy się tego 
zadania razem z Darią z głęboką wiarą, że 
nam się uda, pomagała nam kadra, która 
była zbieraniną z  różnych środowisk har-
cerskich - my sami nazwaliśmy siebie „Ba-
nitami”, bo właśnie tacy w pewnym sensie 

byliśmy. W naszym szczepie działali ludzie 
z  32, Błękitnych, hufca Wołomin i  Pra-
ga Północ, 288 i  szczepu Wawer. Z  takiej 
zbieraniny udało się w  dwa lata stworzyć 
w dwóch szkołach trzy drużyny: 160 WGZ 
„Wolni Ciutludzie”, 160 WDH „Desertum” 
i 160 WDSH „Silva”, trzy prężnie działające 
i  odnoszące sukcesy jednostki z  ponad 60 
młodych charakterów.

Możemy pochwalić się wieloma suk-
cesami. Do największych zaliczyłbym wy-
stawienie własnego zgrupowania w  czasie 
Harcerskiej Akcji Letniej 2012 i 2013 r. Po-
nadto wygraliśmy wiele rajdów i turniejów 
harcerskich na każdym poziomie meto-
dycznym, włącznie z kadrą.

Podobno wszystko, co dobre, zawsze 

Szczep 211 Warszawskich Drużyn Har-
cerskich i  Gromad Zuchowych od prawie 
50 lat (z drobnymi przerwami) działa przy 
Szkole Podstawowej nr 246 im. I Warszaw-
skiej Dywizji Piechoty Tadeusza Kościusz-
ki. 

W  2010 r. środowisko zostało reakty-
wowane i szczepową została pwd. Agniesz-
ka Budecka. W  2011 r. komendantem zo-
stał phm. Piotr Piskorski, który tę funkcję 
pełni do dnia dzisiejszego. W  szczepie 
działają dwie gromady zuchowe: młodsza  
„Wędrowcy do Świtu” - drużynowy phm. 
Piotr Piskorski i  starsza „Baśniogród” - 

drużynowa pwd. Katarzyna Mamak, dru-
żyna harcerska „Kaskada” - drużynowy 
phm. Stanisław Matysiak i drużyna starszo-
harcerska „Potok” - drużynowy pwd. Jan 
Śmiechowski. 

Środowisko współpracuje zarówno ze 
szkołą (współpraca z  biblioteką, stoisko 
podczas święta szkoły itp.), jak i  z  para-
fią Najczystszego Serca Maryi przy placu 
Szembeka, na terenie której znajduje się 
magazyn szczepu oraz odbywają się zbiórki 
„Potoku”. 

W  czerwcu szczep rozpocznie Akcję 
Bohater, po zakończeniu której przyjmie 
imię Stanisława Jankowskiego „Agatona”. 

phm. Piotr Piskorski
komendant szczepu

211 WDHiGZ

Szczep 288 Warszawskich Drużyn Har-
cerskich i Gromad Zuchowych działa od 48 
lat przy Szkole Podstawowej nr 215 na Gro-
chowie Małym, a od niedawna także przy 
Szkole nr 154 w  lesie na Wydmie Nowo-
dworskiej. W tym roku harcerskim szczep 
opiekuje się jednostkami środowisk „112” 
z  Szkoły Podstawowej nr 141 na Osiedlu 
Młodych, których drużynowymi są in-
struktorzy naszego szczepu.  

Szczep nosi imię pisarza Kornela Ma-
kuszyńskiego. Imię to wraz ze sztandarem 
zostało nadane 13 grudnia 1997 r. i na pa-
miątkę tego obchodzimy w tym dniu swo-
je święto. Początkowo zuchy miały chusty 
zielone, a harcerze żółto-czarne. Z czasem 
zielone chusty zaczęli nosić  wszyscy człon-
kowie szczepu.

Aktualnie w  szczepie działają cztery 
gromady zuchowe: „Tuptusie”, „Dreptu-
sie”, „Mieszkańcy Lasu Początku i  Końca” 
i  „Kraina Fantastów”, dwie drużyny har-
cerskie (łącznie z 112): „Włóczykije” i „Czi-
rokezi” oraz krąg instruktorski „Góra 288”. 
Przy szczepie działa również kapituła stop-
ni wędrowniczych. Część naszych instruk-
torów pełni różne funkcje w hufcu: hm. Ja-
cek Czajka jest członkiem komendy, zespo-
łu wychowania religijnego i  duchowego, 

szefem zespołu historycznego i redaktorem 
tej oto gazety, hm. Marek Medyński jest 
członkiem sądu harcerskiego i szefem Har-
cerskiego Teatru „Paradox”, komendantka 
szczepu phm. Joanna Stefaniak „Droma-
der” działa w  KSI i  zespole kształcenia, 
pwd. Marzena Kowalska jest członkiem 
kapituły tytułu „Instruktora Roku”, pwd. 
Marta Czajka jest członkinią zespołu histo-
rycznego, odkr. Wojciech Kowalówka jest 
członkiem zespołu ds. zastępów, a piszący 
to pwd. Bogdan Ciechomski sekretarzem 
zespołu historycznego i członkiem zespołu 
promocji i informacji.

Szczep organizuje zimowiska, kolonie 
zuchowe obozy stałe wędrowne i  zagra-
niczne. Nasi harcerze byli w ZSRR, Czecho-
słowacji, Czechach, Słowacji, Szwecji, Bel-
gii, Niemczech wschodnich i  Niemczech 
zjednoczonych. Współpracujemy ze Szkołą 
Podstawową nr 215 przy Kwatery Głównej 
i z rodzicami naszych wychowanków orga-
nizując dla nich gry czy współorganizując 
imprezy szkolne. 

W tym roku organizujemy kolonię zu-
chową w Krzyżach i obóz harcerski w Ryb-
nie Dużym.

pwd. Bogdan Ciechomski
instruktor szczepu

288 WDHiGZ im. Kornela 
Makuszyńskiego

160 WDHiGZ

się kończy... Z  kadry, która od początku 
była w szczepie, została Daria, Janusz i  ja. 
Czasu coraz mniej, a  obowiązków więcej. 
Ostatnio nasz szczepowy okręt nie zawsze 
płynął w dobrą stronę - czasem płynęliśmy 
pod wiatr, zdarzało się zatrzymać na mie-
liźnie ale najważniejsze ,że znowu płynie-
my z  wiatrem pozwalając, żeby ponad 60 
młodych ludzi z Grochowa było wychowa-
nych na świadomych, odpowiedzialnych 
obywateli.

W lipcu jedziemy na kolejną akcje let-

nią znowu do Stężycy i znowu wystawiamy 
samodzielne zgrupowanie tym razem dwa 
obozy: starszo- i  młodszoharcerski, a  nie 
jak poprzednio jeden łączony. Nasze zuchy 
jadą do Ocypla. Po wakacjach czeka nas 
sporo zmian. Co przyniosą? Gdzie będzie 
nasz szczep o tej porze w przyszłym roku? 
Czas pokaże.....

phm. Jan Korkosz „Hebel”
z-ca  komendantki szczepu

Środowiska naszego Hufca
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Szczep 295 Warszawskich Drużyn Har-
cerskich i Gromad Zuchowych im. Szarych 
Szeregów należy do Hufca ZHP Warszawa 
Praga Południe. Powstał we wrześniu 1964 
r. przy Szkole Podstawowej nr 168 im. Wik-
tora Gomulickiego na Saskiej Kępie i  tam 
prowadził działalność przez ponad 30 lat. 
W  połowie lat 90. przeniósł się na teren 
Gocławia, gdzie działa do dziś. Aktualnie 
należy do niego ok. 100 osób - zuchów, 
harcerzy, instruktorów - zrzeszonych w  5 
jednostkach: 295 WGZ „Sajszoni”,  295 
WGZ „Obieżyświaty”, 295 WDH „Sulima”, 
295 WDH „Płomień”, 295 WDSH „Wataha”. 
Drużyny działają na terenie osiedla Go-
cław-Lotnisko przy SP nr 185 im. UNICEF 
(ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 31) – 
„Obieżyświaty” i „Płomień” oraz SP nr 312 
im. Ewy Szelburg-Zarembiny (ul. Umiń-
skiego 12) – „Sajszoni” i  „Sulima”. Dru-
żyna starszoharcerska działa na osiedlu. 
W  dniu 5 maja 1973 r. szczep prowadzo-
ny wówczas przez hm. Adama Sikonia, 
otrzymał sztandar oraz imię Szarych Sze-

regów; od tego momentu nieprzerwanie 
nosi biało-czerwone barwy. Od ponad 40 
lat poznawanie dokonań patrona Szczepu 
potwierdzane jest zdobyciem przez zuchy, 
harcerzy i  instruktorów wewnętrznych 
odznak - tzw. Kręgów Wtajemniczenia (zu-
chowych i  harcerskich), które występują 
w trzech stopniach i są przyznawane 3 razy 
w roku: 5 maja - w rocznicę nadania imie-
nia, 1 sierpnia - w  rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego oraz 27 września 
- w rocznicę powstania Szarych Szeregów. 
Pomysłodawcą wprowadzenia Kręgów 
Wtajemniczenia był phm. Michał Boni - 
w latach 70. zastępca komendanta szczepu. 
Instruktorzy szczepu wielokrotnie pełnili 
i pełnią także funkcje we władzach hufca, 
chorągwi i Związku. Na ostatnim 38 Zjeź-
dzie ZHP Szczep 295 WDHiGZ był jedyną 
jednostką, która miała swoich 2 delegatów 
(reprezentujących cały hufiec).

hm. Krzysztof Rudziński
komendant szczepu

295 WDHiGZ 
im. Szarych Szeregów

W skład szczepu 296 WDHiGZ wcho-
dzą dwie gromady zuchowe, wodniacka 
drużyna harcerska oraz najdłużej działa-
jąca w  naszym środowisku - drużyna wę-
drownicza. Komendantką naszego szczepu 
jest phm. Marzena Chwedoruk, zastępczy-
nią phm. Agata Cieplik. Drużynowymi są: 
pwd Adrianna Duchnowska - drużynowa 
gromady „Mieszkańcy Zaczarowanej Pusz-
czy”, Patrycja Kowalska - drużynowa Gro-
mady Zuchowej „Nibylandia”, pwd. Jakub 
Kowalski - drużynowy drużyny wodnej 
„Wir” i  Błażej Gantz - drużynowy drużyny 
wędrowniczej „Mich”.

Jesteśmy ze sobą bardzo związani emo-
cjonalnie, specjalizujemy się w  misjach 
niemożliwych. Słyniemy też z  wyjątkowo 
specyficznego poczucia humoru. Szczep 
liczy niecałą setkę, a  każde z  nas dumnie 
nosi błękitne chusty z  żółtymi frędzlami. 
Barwy te symbolizują spokojne niebieskie 
niebo oraz radość złotego słońca na nim. 
Szczycimy się również licznymi tytułami, 
jeśli chodzi o drużynę wędrowniczą. Co ro-
ku bierzemy udział w Rajdzie Grunwaldz-
kim oraz Wędrowniczej Watrze.

Mamy własną kapitułę stopni wędrow-
niczych. Szczep działa przy Zespole Szkół 
nr 84 przy ul. Zwycięzców 44.

Strona internetowa szczepu http://
www.szczep296.pl

Strona na Facebooku https://www.face-
book.com/szczep296

Patrycja Kowalska
Drużynowa  296 WGZ „Nibylandia”

296 WDHiGZ „Palmiry”

Szczep 420 Warszawskich Drużyn Har-
cerskich i  Gromad Zuchowych im. Pułku 
Armii Krajowej “Baszta” działa na terenie 
dwóch dzielnic: Rembertowa i  Wesołej. 
Komendantką szczepu jest phm. Aneta 
Chabowska-Wachowicz, zastępcą phm. 
Rafał Molasy, który w  tym roku zdobył 
tytuł “Instruktora Roku”, kwatermistrzem 
phm. Krzysztof Wojtkiewicz.

W skład naszego szczepu wchodzi sie-
dem jednostek - cztery drużyny w  Rem-
bertowie: 420 WGZ “Odkrywcy Niezna-
nej Planety” (pwd. Marlena Osińska), 420 
WGZ “Zaczarowni Podróżnicy” (pwd. Ju-
styna Curlej), 420 WDH “Wagabunda” (ćw. 
Krzysztof Krajewski i odk. Jakub Niedziel-
ski), 420 WDSH “Granda” (pwd. Marlena 
Osińska) oraz trzy drużyny w Wesołej: 420 
WGZ “Skrzaty z Leśnego Wzgórza” (sam. 

Karolina Amlicka), 420 WDHek “Anemon” 
(pwd. Maria Kwiatkowska), 420 WDH 
“Omaha” (phm. Tomasz Wachowicz).

Możemy się pochwalić bardzo dobry-
mi kontaktami ze środowiskiem działa-
nia. Ściśle współpracujemy z  Ochotni-
czą Strażą Pożarną w  Wesołej, Urzędem 
Dzielnicy Rembertów, Akademią Obrony 
Narodowej, parafiami w  naszych dzielni-
cach i  oczywiście ze szkołami, w  których 
odbywają się zbiórki drużyn. Zawsze mo-
żemy liczyć na wsprarcie rodziców zuchów 
i harcerzy oraz przyjaciół szczepu.

Od kilku lat Szczep 420 wystawia wła-
sne zgrupowania obozów, na które zapra-
szamy także inne drużyny z hufca. W tym 
roku prowadzi je phm. Rafał Molasy. 

pwd. Marlena Osińska

Szczep 420 WDHiGZ im. Pułku 
Armii Krajowej „Baszta”. 

Zbliża się 
kolejny zlot huf-
ca i  zjazd nad-
zwyczajny. To 
kolejne okazje 
do założenia 
munduru oprócz 
normalnej pracy 
z  drużyną. Mun-

dur harcerski w zależności od aktywności 
drużyny jest i strojem roboczym, i strojem 
wyjściowym. Chociaż to pierwsze to skraj-
ne przypadki, bo już nie myjemy garnków 
na obozie w mundurach, to drugie czasami 
nam się zdarza. Msze, apele dla całych dru-
żyn, a dla kadry oficjalne spotkania. 

Niestety do kadry przenosimy styl 

z  harcerskich zbiórek i  popełniamy błędy 
w  szczególnych chwilach. Przypomnijmy 
sobie Olszynkę Grochowską sprzed dwóch 
lat i  list hm. Janusza Kowalskiego, który 
zwrócił uwagę na podwinięte rękawy. Jak 
to z tymi rękawami jest? Niektórzy bezre-
fleksyjnie mówią, że po prostu mamy taki 
styl. Skautową tradycją jest ich podwija-
nie. Podobnie jak węzeł na chuście ma to 
znaczenie symboliczne i w tym przypadku 
oznacza gotowość do służby. Czy ich nigdy 
nie odwijamy? Aktualnie są argumenty 
za noszeniem rękawów niepodwiniętych, 
i  tradycyjne, i  praktyczne. Nasze główne 
źródło wiedzy na temat obrzędowości czyli 
Obrzędowy Piec hm. Marka Kudasiewicza 
(w nowszych wydaniach, które o  ile koja-

rzę, zostały nieco skrócone, występującego 
jako Szary kot) wymienia kilka sytuacji

Momenty uroczyste jak Przyrzeczenie 
Harcerskie - „Do aktu Przyrzeczenia Har-
cerskiego przystępuje się z  opuszczonymi 
rękawami (podobnie jak w pocztach sztan-
darowych!) i  w  pełnym regulaminowym 
umundurowaniu. (…)Estetyczny i  zgodny 
z regulaminem wygląd wymagany jest tak-
że od Instruktora!”

Wymienia inne uroczyste momenty: 
Pełnienie służby w poczcie sztandarowym, 
pełnienie służby na warcie honorowej lub 
jako strażnik ognia.

Praktyczny regulamin mundurowy 
ZHP mówi: 

„Podwijanie rękawów w  koszuli mun-
durowej powinno uwzględniać warun-
ki atmosferyczne oraz zwyczaje przyjęte 
w drużynie.”

Jak natomiast należy mieć rękawy na 
spotkanie z np. dyrekcją szkoły jeżeli idzie-
my w  mundurze? Wyobraźmy sobie ma-
nagera, który na ważne spotkanie zakłada 
koszulę z podwiniętymi rękawami czy taką 
marynarkę…

Co do spodni to spotykam się u  nas 
z  określeniem, że mundur ze spodniami 
krótkimi jest galowy. Podejrzewam, że dla-
tego, iż spodenki są sprzedawane w skład-
nicach w regulaminowym kroju i kolorze, 
a ponadto pozwalają one na założenie ge-
trów, co podkreśla przynależność do da-
nego środowiska.O  spodenkach krótkich 
specjalista Roman Zackiewicz pisze tak:

„Szorty zostawmy sobie na weekend 
nad jeziorem albo nad morzem. W  krót-
kich spodenkach uprawiamy sporty, cho-
dzimy na siłownię, biegamy. Jest to zrozu-
miałe, ale czy powinniśmy w  nich także 
chodzić do pracy, sklepu, kawiarni czy 
kina? Uważam, że nie”.

Krótkie spodenki wyglądają niepoważ-
nie i nie są one, może z wyjątkiem brytyj-

skich mundurków szkolnych, elementem 
stroju nieformalnego (czyli żakiet damski, 
garnitur). m65, BDU też nie, ale przynaj-
mniej to je łączy z  spodniami wizytowy-
mi, że są długie. Zresztą w tym przypadku 
mówimy o  wychowankach. Wędrownicy, 
starszyzna i instruktorzy dostają w regula-
minie możliwość założenia spodni wizyto-
wych:

„W  szczególnych sytuacjach dopusz-
czone spodnie galowe (zielone lub czarne).”

Regulamin nie mówi, jakie buty na-
leży nosić, ale na ilustracjach do spodni 
oliwkowych buty dla wędrowników i  in-
struktorów zostały źle dobrane. W  kla-
sycznej męskiej elegancji należy dobierać 
elementy metalowe (spinki, koperta zegar-
ka, klamra paska) i  skórzane (buty paski 
od spodni, paski od zegarka, rękawiczki, 
teczki) do siebie. W związku z tym logika 
mówi, że druh do rogatywki z  brązowym 
paskiem i daszkiem i brązowego paska do 
spodni powinien nosić brązowe buty (oraz 
brązowy pasek do zegarka i  rękawiczki). 
W przypadku spodni czarnych zawsze nosi 
się czarne buty. Jeśli chodzi o  koszule do 
tych spodni to jak pokazują naczelniczka 
i przewodniczący najlepiej pasuje do nich 
z minimalną liczbą plakietek i odznaczeń.

Wyższą forma harcerskiej elegancji jest 
strój galowy instruktorski, czyli garnitur 
z krawatem i żakiet z apaszką ZHP i minia-
turką krzyża według mitycznych wzorów 
ZHP. Dopiero na ostatnim zjeździe uchwa-
łą zobowiązano GK do opracowaniatych 
wzorów do końca tego roku, a do połowy 
następnego wprowadzenie do sprzedaży 
wspomnianych strojów. W kwestii ich sta-
tusu jako cywilnego stroju wyjściowego 
to zespół ds. opcji zerowej zajmujący się 
między innymi poprawieniem regulami-
nów mundurowych, zapowiada jednak, ze 
w toku wdrażania może się to jeszcze zmie-
nić. Jeśli byłby to garnitur/ żakietw kolo-

„Mundur harcerski nasz…”

cd. na s. 7  →
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Urodził się 8 
stycznia 1884 r. w 
Stryju. Uczęszczał 
do IV Gimnazjum 
im. Jana Długosza 
we Lwowie. Miesz-
kał w tym czasie na 
Kleparowie u pana 
Siegla, lwowskiego 

asenizatora i hycla, u którego wynajmo-
wał skromne lokum. W wieku 14 lat zaczął 
pisać wiersze, których recenzentem był 
Leopold Staff. Pierwsze wiersze opubliko-
wał  mając lat 16 we lwowskim dzienniku 
„Słowo Polskie”. Od 1904 r. był członkiem 

redakcji tego dziennika, gdzie w latach 
1905-1914 zajmował się recenzjami teatral-
nymi. Jednocześnie studiował polonistykę i 
romanistykę na Uniwersytecie Lwowskim; 
w latach 1908-1910 studiował w Paryżu. 
W roku 1914 był kierownikiem literackim 
w teatrze lwowskim. Po wybuchu I wojny 
światowej został ewakuowany w głąb Rosji. 
Zatrzymał się w Kijowie, gdzie przebywało 
wówczas wielu Polaków. Tam został pre-
zesem Związku Literatów i Dziennikarzy 
Polskich oraz kierownikiem literackim ki-
jowskiego Teatru Polskiego. 

Po zakończeniu wojny powrócił do 
wolnej Polski i zamieszkał w Warszawie. 

Kornel Makuszyński (1884-1953)

Patroni naszych środowisk

Urodził się 3 listo-
pada 1920 r. w  Dro-
hobyczu. Był synem 
Aleksego Dawidow-
skiego, inżyniera  tech-
nologa i  Janiny z  Sa-
gatowskich, inżyniera 
chemika. Od roku 

1932 był uczniem Państwowego  Gimna-
zjum im. Stefana Batorego w  Warszawie. 
W  tym samym czasie wstąpił do 23 War-
szawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława 
Chrobrego „Pomarańczarni”. Był wysokim, 
szczupłym dryblasem o niebieskich oczach 
i  płowej czuprynie. Ciągle się uśmiechał 
i przy byle okazji wpadał w zachwyt. Mó-
wił szybko, wymachując przy tym rękoma. 
W  drużynie pracował z  wieloma później-
szymi współtowarzyszami walki konspi-
racyjnej, m. in. z  Tadeuszem Zawadzkim 
„Zośką” i   Jankiem Bytnarem „Rudym”, 
z  którym siedział w  jednej ławce. Uzyskał 
stopień Harcerza Orlego. Gimnazjum 
ukończył w 1939 r., otrzymując świadectwo 
dojrzałości. Po wybuchu II wojny światowej 
8 września na apel płk. Umiastowskiego 
wymaszerował z  Warszawy wraz z  grupą 
starszych harcerzy 23 WDH w składzie Ba-
talionu Harcerskiego, dowodzonego przez 
hm. Lechosława Domańskiego „Zeusa”, 
drużynowego „Pomarańczarni”. Do War-
szawy batalion powrócił po zakończeniu  
kampanii wrześniowej na początku paź-
dziernika. Do grudnia 1939 roku Maciej  
Dawidowski był członkiem tajnej organiza-
cji PLAN (Polskiej Ludowej Akcji Niepod-
ległościowej) i uczestnikiem jej akcji sabo-
tażowych. Od stycznia do czerwca 1940 r. 
wraz z kolegami z 23 WDH był łącznikiem 
w  komórce więziennej ZWZ (Związku 
Walki Zbrojnej), utrzymując łączność mię-
dzy konspiracją wojskową a  więzieniami 
warszawskimi: „Pawiakiem” i  Centralnym 
Aresztem Śledczym przy ul. Daniłowi-
czowskiej. W czerwcu 1940 r. w Palmirach 
Niemcy rozstrzelali jego ojca, aresztowa-
nego w  październiku. We wrześniu 1940 
r. rozpoczął naukę w  jawnej Państwowej 
Szkole Budowy Maszyn w Warszawie. Wio-
sną 1941 r. wstąpił do Szarych Szeregów 
Chorągwi Warszawskiej (Ul „Wisła”). Objął 
dowodzenie drużyną w  hufcu „Mokotów 
Górny” (Rój MG), kierowanym przez Tade-
usza Zawadzkiego „Zośkę”. Razem ze swoją 
drużyną uczestniczył w  działaniach Orga-
nizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Wszyst-
kie zadania wykonywał z  dużym zaanga-
żowaniem i odwagą. Szczególnie upodobał 
sobie zrywanie hitlerowskich flag, ale naj-
bardziej  zasłynął 11 lutego 1942 r. podczas 
zdjęcia  niemieckiej tablicy z  pomnika 
Mikołaja Kopernika. Następnie tablicę tę 
przeciągnął  chodnikiem pod arkadami 
Pałacu Staszica i  ukrył w  śniegu. „Alek” 
kochający ryzyko wykonał to bez ubezpie-
czenia i z dużym narażeniem życia, bowiem 
kilkadziesiąt metrów od pomnika przy 
Krakowskim Przedmieściu 1 znajdował się 
gmach Komendy Policji z  wystawionym 
zewnętrznym posterunkiem. Za ten czyn 
otrzymał honorowy pseudonim wawerski 

„Kopernicki”. W odwecie  za zdjęcie tablicy 
Niemcy zdemontowali i ukryli pomnik płk. 
Jana Kilińskiego. „Alek” postanowił wyśle-
dzić miejsce jego ukrycia. Już następnego 
ranka, na murach Muzeum Narodowego 
można było odczytać napis wykonany nocą 
przez „Alka”: „Jam tu, Ludu W-wy. Kiliński 
Jan”. W  okresie kwiecień - wrzesień 1942 
r. w związku z zagrożeniem dekonspiracją 
Maciej Dawidowski ukrywał się u rodziny 
swojej narzeczonej Barbary Sapińskiej-Eyt-
ner w majątku Olesinek koło Góry Kalwarii 
(właścicielka pani Aleksandra Niewiadom-
ska). Na wiosnę 1942 r. dowodził 1 drużyną 
(SAD-100) hufca (plutonu) Grup Szturmo-
wych „Południe”(SAD), na czele którego 
stał Jan Bytnar „Rudy”. W maju i czerwcu 
tego roku, ukończył kurs podharcmi-
strzowski w tzw. Szkole za Lasem, zaś sto-
pień podharcmistrza otrzymał 15 sierpnia 
wraz z pseudonimem instruktorskim „Ko-
ziorożec”. W styczniu 1943 r. został elewem 
Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Piechoty. Brał udział kilku ak-
cjach rozbrojeniowych oraz w  ewakuacji 
mieszkania przy ulicy Brackiej 23 (2 lutego 
1943 r.). Po aresztowaniu „Rudego” pełnił 
przez kilka dni funkcje komendanta Hufca 
SAD. Podczas akcji pod Arsenałem 26 mar-
ca 1943 r., zorganizowanej w  celu odbicia 
„Rudego”, „Alek” dowodził sekcją „grana-
ty” w grupie „atak”. Stanowiąc jednocześnie 
ubezpieczenie akcji od strony północnej, 
postrzelił idącego w  towarzystwie kobiety 
ulicą Nalewki oficera SS. W czasie odsko-
ku został ciężko ranny w brzuch w starciu 
z  funkcjonariuszami centrali Arbeitsamtu 
z  pałacu „Pod Czterema Wiatrami” przy 
ulicy Długiej 38/40. Podczas ewakuacji, 
mimo ciężkich ran walczył dalej. Przez 
uchylone w  samochodzie drzwiczki rzucił 
w  Niemców granat likwidując w  ten spo-
sób blokadę ulicy Długiej. Odwieziony 
do mieszkania państwa Zawadowskich na 
Żoliborzu a następnie do szpitala Dzieciąt-
ka Jezus przy ulicy Nowogrodzkiej został 
operowany. Niestety po czterech dniach 30 
marca 1943 r. Maciej Aleksy Dawidowski 
zmarł. Tego samego dnia zmarł odbity pod 
Arsenałem „Rudy. Rozkazem Komendan-
ta Sił Zbrojnych 
w  Kraju gen. Ste-
fana Roweckiego 
„Grota” został po-
śmiertnie odzna-
czony Srebrnym 
Krzyżem Orderu 
Virtuti Milita-
ri V klasy oraz 
awansowany do 
stopnia sierżanta 
podchorążego. Przed wybuchem Powstania 
Warszawskiego jego pseudonimem nazwa-
no II pluton, 2 kompanii „Rudy”, batalionu 
„Zośka”. 

Po wojnie Maciej Aleksy Dawidowski 
został patronem wielu harcerskich zespo-
łów i szkół. W naszym hufcu jego imię nosi 
szczep 31 WDH i GZ.

  
hm  Jacek Czajka 

Phm.  Maciej Aleksy Dawidowski „Alek” (1920-
1943)

Urodził się w 
1921 r.  w Iłowie koło 
Działdowa. Od 1932 
r. działał w ZHP. Jako 
ochotnik 32 Pułku 
Piechoty brał udział 
w kampanii wrze-
śniowej. Dostał się do 
niewoli niemieckiej 
i pod koniec 1939 
r. wysłany został na 

przymusowe roboty do Olsztyna. Uciekł 
stamtąd w 1942 r. i przybył do Warszawy, 
gdzie w Grupach Szturmowych Szarych 
Szeregów przyjął pseudonim „Świst”. Dzia-
łał w małym sabotażu, brał udział w akcji 
„N” oraz akcjach Par I i Par II (bazy leśne). 
Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy 
Piechoty „Agrykola”.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego 
walczył w szeregach harcerskiego Batalio-
nu „Zośka”. Był żołnierzem 3 drużyny, III 
plutonu „Felek”, 2 kompanii „Rudy”. Prze-
szedł cały szlak bojowy „Zośki”, walczył na 
Woli, bronił Starówki, kanałami przepro-
wadził swych 63 kolegów do Śródmieścia. 
Potem znalazł się na Górnym Czerniako-
wie. Tutaj został po raz trzeci ranny. Prze-
żył wydobyty spod gruzu. Z Czerniakowa 
pontonami 3 Dywizji im. Romualda Trau-
gutta przedostał się na drugą stronę Wisły. 
Tam trafił do szpitala na Grochowie.

W listopadzie 1944 r. został aresztowa-
ny przez NKWD i dostał się do obozu w 
Majdanku. By uniknąć zsyłki na Syberię, 
wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. 
Do Warszawy powrócił 18 stycznia 1945 
r. Podjął pracę w Chorągwi Mazowieckiej 
ZHP. W latach 1945-1949 był instruktorem 
Hufca ZHP Mińsk Mazowiecki. W tym 
okresie rozpoczął również studia w Szkole 
Głównej Handlowej

W 1949 r. został  ponownie aresztowa-
ny, tym razem  przez służbę bezpieczeń-
stwa. Oskarżano go o próbę obalenia siłą 
ustroju państwa. W 1950 r. wyrokiem Sądu 
Wojskowego w Warszawie skazano go na 
karę 10 lat pozbawienia wolności. Trzy lata 
później sąd w Rzeszowie skazał „Śwista” 
na karę śmierci, którą zamienił później na 
karę 15 lat więzienia. Nikt go o tej zmianie 

nie poinformował i przez wiele lat czekał 
w więzieniu na wykonanie wyroku. Prze-
bywał w zakładach karnych we Wronkach, 
Potulicach, Rzeszowie i Płocku. Na wol-
ność wyszedł w listopadzie 1956 r.

Od 1966 r. roku pełnił funkcję sekre-
tarza środowiska Batalionu „Zośka”. Był 
współzałożycielem i członkiem Społecz-
nego Komitetu Opieki nad Grobami Pole-
głych „Zośkowców”.

W latach 1969-1998 był instrukto-
rem Hufca ZHP Sulejówek im. Batalionu 
„Zośka”. Od 2001 r. aż do śmierci w 2009r. 
współpracował z Muzeum Harcerstwa. 
Często spotykał się z młodzieżą szkolną 
oraz harcerzami opowiadając im o  czasach 
wojny i okupacji.

Zmarł 16 lutego 2009 r. Pochowany 
na cmentarzu na Powązkach Wojskowych 
w Warszawie. Odznaczony został m.in.: 
Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Mili-
tari, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), 
Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski, War-
szawskim Krzyżem Powstańczym, Złotym 
Krzyżem za Zasługi ZHP z rozetą i miecza-
mi, Orderem Uśmiechu. 

W Sulejówku Stanisława Sieradzkiego 

upamiętniono nadając rondu położonemu 
u zbiegu ulic: Narutowicza, Głowackie-
go, Solskiego i Wilsona Jego imię. W na-
szym hufcu jest on patronem szczepu 32 
WDHiGZ.

hm. Jacek Czajka

Stanisław Sieradzki „Świst” (1924 – 2009)

cd. na s. 10    →
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Słów kilka od dh. Komendantki

W  sobotę 24 maja  br. na Francuskiej 
odbyło się doroczne Święto Saskiej Kę-
py.  W  paradzie rozpoczynającej wielką 
zabawę ok. godz. 14.00 nie uczestniczyli-
śmy, ponieważ zajęliśmy strategiczne miej-
sce przy wjeździe na Francuską od strony 
ronda Waszyngtona w  naszej harcerskiej 
kawiarence, zaś Teatr Paradox  przygoto-
wywał się do wystawienia przedstawienia 
«Cóż wiemy o miłości...».

Harcerze z  296 WDH „Wir” zachęcali 
uczestników parady do spróbowania upie-
czonych przez nich ciast, przygotowanych 
słodyczy, słynnego bloku czekoladowego 
Ady Duchnowskiej oraz pysznej orzeźwia-
jącej lemoniady. 

Miłą niespodzianką była wizyta pod 
naszym namiotem prezydent  Warszawy 
Hanny Gronkiewicz-Waltz, burmistrza 
dzielnicy Praga Południe Tomasza Kuchar-
skiego, przewodniczącego rady dzielnicy 
Marcina Klusia oraz działaczy i  urzędni-
ków samorządowych. Pani Prezydent spró-
bowała szarlotki i  oczywiście żeglarskiej 
lemoniady.  Było to bardzo miłe i  ważne 
dla nas spotkanie. Burmistrz naszej dziel-

nicy był zaskoczony widokiem żeglarskich 
mundurów naszych harcerzy. 

Ok. godz. 16.00 na służbę do kawia-
renki zameldowała się 160 WDH „Silwa”. 
Janusz Klociński dzierżył w  dłoni łopatkę 
i  szczypce do ciast, zachęcając do próbo-
wania pierników i  ciasta marchewkowe-
go upieczonego przez harcerki. Ok. godz. 
19.00, mając prawie puste brytfanny po 
ciastach, zakończyliśmy spotkanie na 
Francuskiej. 

Bardzo dziękuję Szczepom 160 i  296 
WDH za służbę, instruktorom, kadrze 
hufca oraz rodzicom harcerzy za pomoc 
w przygotowaniu i poprowadzeniu kawia-
renki oraz harcerskiej wystawy. W  szcze-
gólności dziękuję phm. Rafałowi Molasy za 
zorganizowanie służby i pomoc w przygo-
towaniu kawiarenki, phm Piotrowi Piskor-
skiemu, pwd. Adzie Duchnowskiej i  pwd. 
Katarzynie Mamak  za pomoc przy   jej 
zwijaniu. 

phm Krystyna Mamak
Komendantka hufca

W sobotę 10 maja br. w wolskim gim-
nazjum odbyło sie seminarium „Bezpiecz-
ne Wakacje”, które prowadziła  hm. Beata 
Pawełczyńska i dh Andrzej Rybus-Tołłocz-
ko. Na spotkaniu obecni byli przedstawicie 
wszystkich służb administracji państwo-
wej, od których zależy wydanie zezwoleń 
na organizację naszych obozów.

Spotkanie rozpoczęła przedstawicielka 
Wojewódzkiej Stacji Sanepid, która omó-
wiła ważną dla nas instrukcję organizowa-
nia obozów pod namiotami. 

Następnie zabrała głos pani z warszaw-
skiego kuratorium oświaty i  wychowania, 
która przyjmuje od nas zgłoszenia wyjaz-
du, strażak, inspektor budowlany oraz po-
licjant. 

Uwagi dla komendantów obozów:
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że ko-

mendant obozu powinien wybrać się z wi-
zytą nie tylko do Sanepidu i straży, ale rów-
nież do najbliższej przychodni zdrowia, na 
posterunek policji i do urzędu gminy, aby 
wszystkie lokalne służby wiedziały, że na 
ich terenie przebywają harcerze. 

Z  ważniejszych spraw, które uległy 
zmianie to informacja, że książeczki Sa-
nepidu nie obowiązują. Każdy pracownik 
- woluntariusz (uprawniona kadra) obozu 
ma obowiązek dostarczyć orzeczenie lekar-
skie dla celów sanitarno-epidemiologicz-
nych (może to wydać lekarz POZ).

26 maja wchodzi w  życie nowe roz-
porządzenie MEN, które mówi, że każdy 
wychowawca i komendant obozu ma obo-
wiązek posiadać zaświadczenie z  KRK 
o niekaralności. 

Przypominam, że ja muszę podpisać 
wszystkie raporty organizacyjne, potwier-
dzić opłacenie składek członkowskich za 
drugi kwartał, a  phm Zuzia Pacholczyk 
musi zatwierdzić plany pracy obozów. 

Wiadomość z  ostatniej chwili. Obozy 
letnie szczepów 295 WDHiGZ oraz 420 
WDHiGZ są już zgłoszone i  zatwierdzo-
ne. Gratuluję komendantom i kadrze tych 
szczepów!

phm. Krystyna Mamak
komendantka hufca

Za nami pomyślnie zakończony week-
end majowy 1-4 maja w  Ocyplu. Razem 
z  kadrą kursu przewodnikowskiego po-
twierdziliśmy, że po mimo zimna i  nie 
majowej aury atmosfera była gorąca, czas 
poświęcony na prace porządkowe został 
dobrze wykorzystany, a  kursanci z  entu-
zjazmem i zaangażowaniem przystąpili do 
swoich zadań. Było nas 64 osoby. 

Kadra szczepu 295 WDHiGZ poza pra-
cą przy swoim sprzęcie obozowym wymyła 
i odmalowała łaźnie przy  placu apelowym 
oraz wysypała świeży piach na boisko do 
piłki siatkowej i plażowej. Ratownik razem 
z  Jankiem Korkoszem „Heblem” skręcili 
i pomalowali podest na świetlicę oraz wy-
konali drugą 12-metrową część pomostu 
na kąpielisku.

Kwatermistrz hufca hm. Janusz Gzyl 
z  kwatermistrzem chorągwi phm. Rober-

tem Goś wspólnie zabezpieczyli dach na 
hangarze nad jeziorem oraz przygotowali 
go do pełnienie roli sceny. Festiwale ko-
lonijne będą się teraz odbywały w amfite-
atrze nad jeziorem a  woda będzie niosła 
nasze zuchowe i harcerskie śpiewy. 

Rzecz najważniejsza, którą  udało nam 
się wykonać siłami kursowymi, to roznie-
sienie ok. 40 sztuk tapczanów, które do 
Ocypla przyjechały w  marcu i  urządzenie 
na nowo domków nad jeziorem (górka). 
Ci, którzy w wakacje będą tam – będą spać, 
na nowych wygodnych tapczanach, są też 
nowe zgrabne stoliki i krzesełka.  

Wielkie podziękowałam wszystkim za 
wytężona pracę na rzecz naszego ośrodka. 

phm Krystyna Mamak
komendantka hufca

Co słychać w Ocyplu? Przygotowania do HAL 2014

Święto Saskiej Kępy
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Plakietki drużyn i kręgów
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Czy też tak mieliście ??

Witajcie!

Zapraszam do lektury pierwszego he-
blowania, czyli luźnych przemyśleń na te-
maty dotyczące instruktorów naszej orga-
nizacji. Nie będę was karmił żadną teorią 
ani definicjami rodem z  Wikipedii, będą 
zawarte tu przemyślenia dotyczące moich 
własnych doświadczeń i obserwacji.

Dziś o  wypalaniu się drużynowych. 
Tak się składa, że w każdy piątek po pracy - 
a kończę ją o 16.00 - jadę prosto na zbiórkę 
drużyny. Ostatnio po raz pierwszy raz od 
2009 roku, kiedy zostałem drużynowym, 
pomyślałem, że najchętniej wróciłbym do 
domu, a  muszę znowu jechać na zbiórkę. 
Zadałem więc sobie pytanie, ile to jeszcze 
będzie trwało? Jak długo jeszcze będę dru-
żynowym? A czy kiedy już nim nie będę, to 
czy mój następca da sobie radę? I tak dalej, 
i tak dalej. Pytania się mnożyły. Najciekaw-
sze jest to, że za każdym razem odpowiedź 
była taka sama – nie umiałbym bez tego 
żyć – nie dałbym rady tak po prostu zosta-
wić te dzieciaki.

Czy mieliście tak samo?? Ile razy chcie-
liście już z  tym skończyć, poświęcić się 
innym rzeczom, na które do tej pory nie 
mieliście czasu? Na pewno każdego co ja-

kiś czas dopadają takie myśli, każdy musi 
sobie z nimi radzić. Nasuwa się tu pytanie 
- zrezygnujemy i co potem?? Przestaniemy 
mieć wpływ na życie naszych harcerzy, nie 
będziemy widzieć ich uśmiechów na raj-
dach, nie będziemy im pomagać na obo-
zach nie będziemy kształtować ich charak-
teru ani wpływać na ich życie? Dalibyście 
radę?? Tak po prostu z dnia na dzień zre-
zygnować z tego wszystkiego, czym żyliście 
od kilku lat?? Część z  was pewnie powie, 
że TAK, inni powiedzą, że NIE. Wiadomo - 
każdy z nas musi się rozwijać, szukać ciągle 
nowych pól służby a funkcję drużynowego 
można ciągle odkrywać na nowo bez po-
trzeby rezygnacji. To, jak będziemy pełnić 
swoją służbę, czy będzie ona dla nas ciągle 
atrakcyjna, czy będziemy umieli odpo-
wiednio zarządzać czasem, żeby starczyło 
go na zbiórki i  inne obowiązki, wreszcie 
czy przygotowywanie i prowadzenie zbió-
rek będzie ciągle sprawiało nam radość - to 
zależy tylko od nas.

Dlatego życzę wam, żebyście zadawali 
sobie dużo pytań, i umieli na nie odpowie-
dzieć. I  pamiętajcie, to drużynowy w  na-
szym Związku jest najważniejszy, bo to on 
ma bezpośredni wpływ na wychowanie 
harcerzy. Warto być drużynowym. 

phm  Jan Korkosz „Hebel”

Heblowanie

Czerwiec to taki magiczny czas w huf-
cu, kiedy staramy się podsumować cały 
rok pracy. Patrzymy na swoje plany pracy 
zarówno te z minionego roku, jak i na obo-
zowe i myślimy, co nam to dało. W związ-
ku z  tym, ja również podsumuję ten rok. 
A podsumowanie brzmi krótko, byli z na-
mi: Patryk Całun „Piegus”, Karolina Ku-
drys, Magda Szklarska, Karolina Zielińska, 
Ola Duchnowska, Ola Hanc i Magda Hanc. 

Ten rok minął Ci zapewne jak każdy 
inny. Ot, były imprezki, wyruszyłeś na nie 
i  dobrze się bawiłeś. Ale nie odbyło się to 
wszystko bez wyżej wymienionych boha-
terów tego roku. Dziękuję Piegusowi za 
organizację trasy harcerskiej na Rajdzie Ol-
szynka Grochowska, Karolinom i Magdzie 
za trasę harcerską w czasie Ekstremalnego 
Powitania Zieleni, a Olom i Magdzie za te-
goroczną harcerską trasę na święcie hufca. 
Dziękuję Wam, że zrobiliście coś od siebie 
dla innych. I za to, że inni wiele na tym sko-
rzystali, choć pewnie tego nie podejrzewają. 

Wyobraźmy sobie taką oto zamianę: 
nasze hufcowe środowiska przestają być 
zbiorem harcerzy i  stają się czymś innym. 
32 to kurczaczek, 160 są szczypiorkiem,  
211 wrzątkiem, 295 solą, 296 marchwią itd. 
Możliwe,  że jedna osoba lubi mięso, a inna 
sól, o gustach się nie dyskutuje. Ale każdy 
się zgodzi, że czymś, co smakuje wszyst-
kim, jest rosół  (szczególnie jeśli przygotuje 
go babcia;). Dokładnie to samo staramy się 
zrobić w namiestnictwie. Nie chcemy kar-
mić wszystkich solą. Chcemy wrzucić do 
garnka wszystkie rosołowe składniki i  za-

gotować. Zagotować, aż wszystko zawrze.
Zawrzyjmy więc. Niech zawrze nam 

nasz południowopraski hufiec. Niech nie 
będzie już więcej odrąbanego  mięsa, wrząt-
ku, marchwi. Niech będzie nam panował je-
den, wielki, smakowity rosół. Dlaczego nie 
możesz pożyczyć marchwi od 296 i wrzątku 
od 211? Wokół nas są sami harcerze, którzy 
podzielą się z Tobą swymi pomysłami. 

Z autopsji i obserwacji wiem – każde śro-
dowisko ma w sobie to „coś”. Dlatego właśnie  
w  naszym hufcu spotykamy się na wspól-
nych imprezach. Mamy wtedy szansę po-
znać się i zobaczyć nawzajem. Dlatego wła-
śnie korzystajmy z tej okazji. Przybywajmy 
z  naszymi drużynami jak najczęściej na 
hufcowe imprezy, gdyż na każdej grze mo-
żecie znaleźć coś dla siebie.

Kończąc już zachęcam wszystkich, czy 
to drużynowych, czy przybocznych do 
pracy dla naszej namiestniczej wspólnoty. 
Zachęcam wszystkich, aby przynajmniej 
raz w swej karierze zorganizowali grę, rajd 
dla całego hufca czy namiestnictwa. W tym 
roku gotowało dla nas kilka osób, ale jest 
jeszcze wiele osób, które mogłyby przygo-
tować coś naprawdę fajnego. Przyjdźcie, 
pogadajcie, czeka na Was naprawdę wiele 
imprez, które moglibyście zorganizować. 
Wystarczy chcieć.

Czekam na wszystkich do budowania 
rosołowej wspólnoty.

Wasz namiestnik harcerski
phm Stanisław Matysiak 

ŚWIAT OKIEM KAMIENIA, czyli dwa słowa na-
miestnika harcerskiego.

W ramach Święta Saskiej Kępy, Harcerski Klub Teatralny „Paradox” wystawił w Klu-
bie Kultury przy ul. Brukselskiej przedstawienie poetycko-muzyczne „Cóż wiemy o mi-
łości – listy”. 

Jest to dialog między Agnieszką Osiecką a Jeremim Przyborą napisany na podstawie 
zbioru „Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze”. Po-
między poszczególnymi listami aktorzy teatru recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki 
autorstwa bohaterów spektaklu oraz wykonywali utwory musicalowe związane z tema-
tem miłości.

Wystąpili: Mateusz Antkiewicz (Jeremi Przybora), Martyna Wieczorek (Agniesz-
ka Osiecka), Julia Jarmoszewicz (śpiew), Maciej Wyszyński (recytacja), Magdalena 
Wyszyńska (recytacja), Ilona Grużewska (śpiew),Katarzyna Kozon (recytacja); reżyseria 
hm. Marek Medyński, realizacja hm. Janusz Gzyl.

pwd Bogdan Ciechomski
 

HKT „Paradox”  na Saskiej Kępie

rze mundurowym z  pełnowymiarowym 
krzyżem i  możliwością noszenia nakrycia 
głowy, mógłby być mundurem dla komen-
dantów w  szczególne uroczystości, rzecz-
ników prasowych. Można by nawet założyć 
na własny ślub z asystą harcerzy, chociaż ja 
osobiście polecam jaskółkę rano albo frak 
wieczorem. 

Na koniec warto przypomnieć, ze piszę 
o specjalnych okazjach. Na zbiórkach, raj-

dach, biwakach, obozach harcerze ubierają 
się zgodnie z regulaminem i odpowiednio 
do warunków, a  kadra ubiera się tak jak 
harcerze(nie, nie ma wielowiekowej trady-
cji noszenia pasów wojskowych do mun-
durów instruktorskich, takie tradycje wy-
myślają niezależnie od siebie instruktorzy, 
którzy nie chcą nosić pasa harcerskiego).   

pwd. Bogdan Ciechomski

O mundurku cd.
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Przedstawiamy w „Praskim Świerszczu” 
kolejny zielony teren Warszawy - Lasek 
Bielański. Z powodzeniem odwiedzicie go 
o każdej porze roku. Przedstawione poniżej 
informacje możecie wykorzystać stosując 
na zajęciach terenowych zuchowe i harcer-
skie formy. Życzymy udanej wyprawy. 

Lasek Bielański 

ŻOLIBORZ – „Joli Bord” – piękny 
brzeg to najmłodsza dzielnica Warszawy. 
Nie ma pozostałości historycznych z daw-
nych wieków. Przyczyną takiego stanu rze-
czy była cytadela wzniesiona po upadku 
powstania listopadowego w latach 1832 
– 1834. Wyboru miejsca dokonał sam car 
Mikołaj I. Wyburzono wtedy całą dzielnicę 
wokół wzgórza, pełną sadów, uroczych wil-
li i pałacyków. Dodatkową karą dla miasta 
było finansowanie budowy. Potem rozbu-
dowano forty i zakazano wszelkiego bu-
downictwa w pobliżu terenów wojskowych. 
Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 
1918 r.  rozpoczęto zabudowę, którą konty-
nuowano po II wojnie światowej. Tu przed 
wojną warszawska spółdzielnia mieszka-
niowa wybudowała domy dla robotników, 
oficerów, urzędników i dziennikarzy. Tak 
powstały osiedla: Bielany, Wawrzyszew, 
Chomiczówka.

BIELANY I – teren miedzy ulicami Ma-
rymoncką, Podczaszyńskiego, Kasprowicza 
i al. Zjednoczenia. Osiedle powstawało pra-
wie dwadzieścia lat i jest tak zabudowane, 
że nie brak tam niczego – domy mieszkal-
ne, pawilony usługowe, bary restauracyj-
ne, warsztaty, szpital, żłobki, przedszkola, 
szkoły, miejsca wypoczynkowe. Osiedle jest 
wielkości sporego miasta. O to wszystko 
dbała spółdzielnia mieszkaniowa WSM.

LAS BIELAŃSKI – to licząca obecnie 

130 ha pozostałość puszczy mazowieckiej. 
Reszta lasów łączących się kiedyś z Puszczą 
Kampinoską. Jest to unikat na skalę euro-
pejską, las, w którym zachowały się natu-
ralne zespoły roślinne. Jeszcze w ubiegłym 
stuleciu las juznajdował się poza Warszawą. 
Las zachował naturalny charakter, żyją tu 
dzięcioły zielone i pstre, kowaliki, drozdy, 
słowiki, muchołówki, szpaki, zięby, zaga-

niacze, sikory. Nad Wisłą jaskółki i brze-
gówki. Bujna roślinność i położenie na 
trzech tarasach opadających ku Wiśle. Róż-
nica wzniesień sięga 21 metrów. Przez las 
przepływa rzeczka Rudawka biorąca swój 
początek w lasku na Kole. Do rzeczki są 
doprowadzone różne dopływy melioracyj-
ne. Drugim naturalnym ściekiem wodnym 
jest potok bielański, który płynie od Waw-
rzyszewa przez Lasek Lindego do Lasku 
Bielańskiego. Ze względu na te resztki na-
turalnego środowiska Las Bielański stanowi 
pole badań naukowych. Wiatry zachodnie 
nawiewają czyste powietrze z Kampinosu.

NAZWA BIELANY – pochodzi z I 
połowy XVII wieku, gdy na dawnej górze 
Polkowskiej Władysław IV osadził spro-
wadzonych przez siebie ojców kamedułów 
z Bielan Krakowskich. Zakonnicy nosili 
białe habity i właśnie od koloru ich mni-
sich ubiorów powstała nazwa całej okolicy. 
Świątynię oraz zabudowania klasztorne 
wzniesione były z drewna z inicjatywy Jana 
Kazimierza. Król Michał Korybut Wiśnio-
wiecki natomiast w 1669 r. rozpoczął bu-
dowę murowanej świątyni. Budowa została 
ukończona dopiero w 1758 r. przy wsparciu 
finansowym Jana Kazimierza Brzezińskiego 
– podkomorzego nurskiego. Opiekunami 
świątyni byli do roku 1902 kameduli, kiedy 
to nastąpiła kasata zakonu. Po roku 1905 
rezydowali tu księża świeccy a od 1915 
księża marianie prowadzący szkołę i zakład 
wychowawczy. Koło kościoła znajdowało 
się 13 domów pustelniczych, tzw. eremów, 
wybudowanych w XVII wieku, które prze-
trwały do dzisiaj.

BAROKOWA ŚWIĄTYNIA - zbudo-
wana jest na planie krzyża. Fasadę zdobi 
nad wejściem herb zakonu oraz figury pa-
tronów zakonu – św. Romualda i św. Bene-
dykta. We wnętrzu znajduje się rokokowa 
dekoracja sztukatorska uzupełniona XVIII-

-wiecznym wyobrażeniem malarskim apo-
stołów oraz tablice pamiątkowe przypomi-
nające postacie dobroczyńców klasztoru i 
kościoła: Władysława IV, Jana Kazimierza, 
Jana Kazimierza Brzezińskiego oraz Mi-
chała Korybuta Wisniowieckiego. W niszy 
znajdują się urny z sercem króla Michałą i 
jego matki. Ołtarz główny to współczesna 
rzeźba Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej. Na 
zewnątrz kościoła znajduje się grób Stani-
sława Staszica z 1826 r. z tablicą ufundo-

waną w roku 1876 roku Hrubieszowskie 
Towarzystwo Rolnicze. W roku 1939 w 
dniach oblężenia Warszawy zabudowa ko-
ścioła została poważnie uszkodzona, zaś w 
1944 roku została częściowo spalona. Od-
budowana obecnie świątynia znajduje się 
w rękach księży świeckich. W budynkach 
poklasztornych znalazła siedzibę Akade-
mia Teologii Katolickiej, dziś Uniwersytet 
im. kardynała Wyszyńskiego. 

Kiedy Lasem Bielańskim zajęli się ka-
meduli, zaniechano wycinki drzew, dlatego 
rosną tam wiekowe dęby i zachowany jest 
dziewiczy obszar leśny. Kiedyś też las stano-
wił teren polowań królewskich. Za Augusta 
II w 1724 r. wpuszczono do lasu 4 żubry, 3 
niedźwiedzie, 44 jelenie, 200 saren i 80 dzi-
ków. Polowanie trwało 2 dni, wzięło w nim 
udział 700 polujących, 200 strzelców i 4 tys. 
chłopów nagonki. Królowie  przyjeżdżali 
tu również na medytacje w zakonnych ere-
mach – pustelniach. 

Później od XVIII w. Bielany stały się 
miejscem zabaw dworskich, zaś w XIX w. 
najpopularniejszym celem niedzielnych 
i świątecznych wycieczek warszawiaków. 
Gdy w 1846 r. uruchomiono żeglugę paro-
wą na Wiśle, statki woziły na Bielany setki 
warszawiaków.  Wycieczki zapoczątkowali 
podobno rajcowie miejscy, którzy wypra-
wiali tam wesela „ubogim a cnotliwym cór-
kom” miasta. 

W Lasku Bielańskim znajduje się rów-
nież Akademia Wychowania Fizycznego, 
wybudowana w 1929 r. wg projektu Engara 
Norwertha. Początkowo nazywała się Cen-
tralnym Instytutem Wychowania Fizyczne-
go. W 1938 r. przemianowano go na aka-
demię, która kształci sportowców, trenerów 
i nauczycieli wychowania fizycznego. W 
czasie okupacji kwaterowali tutaj niemiec-
cy lotnicy, którzy korzystali z lotniska na 
Młocinach. W pierwszym dniu Powstania 
Warszawskiego teren AWF zaatakowały 
oddziały zgrupowania kpt. „Serba” Włady-
sława Jeleń-Nowakowskiego. Walka trwała 
tylko kilka godzin, powstańcy musieli się 
wycofać w nocy do Puszczy Kampinoskiej. 
Wrócili sierpnia zatrzymując się w kolonii 
„Zdobycz robotnicza”- niewielkim osiedlu 
domów jednorodzinnych. Zostali tam za-
atakowani przez niemieckie czołgi, artyle-
rię z lotniska i piechotę. Atak został odpar-
ty, ale po trzech dniach powstańcy wycofali 
się na Żoliborz.

WIŚLANA SKARPA – przy okazji bu-
dowy Wisłostrady urządzono punkt wido-
kowy na dolinę Wisły. W latach 1972-75 

wzniesiono 850-metrową estakadę z dwie-
ma jezdniami biegnącymi na wysokości 
6 m w celu ochrony 18-metrowej skarpy 
wiślanej. Od roku 1950 r. Lasek Bielański 
jest parkiem kultury. W 1970 ustanowiono 
rezerwat przyrodniczo-krajoznawczy. W 
pobliżu znajduje się też cmentarz - miejsce 
spoczynku żołnierzy włoskich z I i II wojny 
światowej, założony 1927 r.  Po przeciwnej 
stronie cmentarza znajduje się osiedle Mło-
ciny Południowe z lat 1961-1967..

hm. Róża Karwecka

Lasek Bielański
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W  głównym przedsionku kościoła 
rzymskokatolickiego p.w. Najczystszego 
Serca Maryi przy pl. Szembeka po prawej 
stronie znajduje się marmurowa tablica 
upamiętniająca poległych harcerzy z  Sza-
rych Szeregów i żołnierzy AK. Umieszczo-
no na nich nazwiska 48 praskich harcerek 
i  harcerzy. W  większości były to osoby 
wywodzące się z Grochowa. Gdy miały być 
wmurowane tablice pamiątkowe ku czci 
pułków walczących pod Olszynką Gro-
chowską oraz 21 Pułku Piechoty „Dzieci 
Warszawy” broniącego Grochowa we wrze-
śniu 1939 r. a  także żołnierzy III Rejonu 
VI Obwodu Armii Krajowej, dzięki stara-
niom instruktora Hufca ZHP Warszawa 
Praga Południe hm. Jerzego Przyjemskiego 
umieszczono nazwiska poległych harcerek 
i  harcerzy. Uroczyste poświęcenie tablic 
nastąpiło 31 lipca 1961 r., i  od tego czasu 
zawsze w  tym dniu odprawiane są msze 
święte w intencji żołnierzy i harcerzy Gro-
chowa i Pragi.

 W budynku przy 
ul. Siennickiej 31a, 
w  okresie okupacji 
niemieckiej mieścił 
się sklep kontygento-
wy prowadzony przez 
harcerską spółdziel-
nię Samopomoc Ko-
leżeńska ESKA. 

Trudne warunki 
materialne, znisz-
czenie domów i  mieszkań podczas walk 
wrześniowych, utrata pracy możliwości 
zarobkowanie przez wiele rodzin spowodo-
wało konieczność zdobycia dodatkowych 
źródeł zarobkowania. Phm. Jerzy Przyjem-
ski razem z phm. Henrykiem Ostrowskim 
z  konspiracyjnego hufca Grochów, zakła-
dają i  kierują spółdzielnią. Rozpoczęto 
działalność od usług szklarskich, handlu 
drobnymi przedmiotami codziennego 
użytku oraz zorganizowania na Grochowie 
składu z opałem. Spółdzielnia prosperowa-
ła bardzo dobrze i  z  czasem się rozwinęła 
zakładając stały punkt handlowy (stragan, 
później zamknięta budka, a  następnie 
wspomniany sklep kontygentowy, który był 
równocześnie dogodnym punktem kontak-
towym), dając szansę utrzymania lub doro-
bienia do pensji rodziców wielu harcerzom 
i  instruktorom. Dorobek spółdzielni SK 
ESKA (bez podania źródła) był nawet, jak 
się wydaje, prezentowany na łamach ówcze-
snej prasy harcerskiej jako żywy przykład 
zalecanej formy gospodarowania – ruchu 
spółdzielczego i  samopomocy. W  sklepie 
tym miało miejsce tragiczne z  skutkach 
wydarzenie. 17 lub 18 marca 1943 r. phm. 
Henryk Ostrowski wraz z żoną Walentyną 
Horn-Ostrowską „Wala” oraz Stanisławem 
Ciszewskim „Cichy” zostali aresztowani 
przez gestapo. Henryk Ostrowski został 
przypadkowo uwolniony podczas odbicia 
aresztowanego przez gestapo Janka Bytnara 
„Rudego” (akcja pod Arsenałem). Stanisław 
Ciszewski, harcerz Szarych Szeregów został 
osadzony w  obozach koncentracyjnych 
w Oświęcimiu, a następnie w Dachau, gdzie 
został oswobodzony przez wojska amery-
kańskie. Walentyna Horn-Ostrowska zo-
stała wywieziona do obozu koncentracyj-

nego w Oświęcimiu i tam zamordowana 24 
grudnia 1943 r. Walentyna była harcerską 
i  zastępową 33 WŻDH (lata 1931-1935); 
zastępową, przyboczną i drużynową zuche-
nek 54 WŻDH (wrzesień 1935 r. - wrzesień 
1938 r.); drużynową 54 WŻDH (wrzesień 
1938 r. – wrzesień 1939 r.); uczestniczką Po-
gotowia Harcerek; od października 1939  r. 
drużynową konspiracyjnej 54 WŻDH.

Na ścianie budynku kościoła p.w. Mat-
ki Bożej Królowej Polskich Męczenników 
przy al. Stanów Zjednoczonych 55 znajduje 
się tablica upamiętniająca Danutę Siedzi-
kównę ps. Inka i phm. Jana Rodowicza ps. 
Anoda. „Inka” była sanitariuszką i łącznicz-
ką V Brygady Wileńskiej AK. Aresztowana 
i rozstrzelana przez funkcjonariuszy Urzę-
du Bezpieczeństwa w  Gdańsku w  1946 r. 
Miejsce jej pochówku nie jest znane.

„Anoda” - podharcmistrz, żołnierz Sza-
rych Szeregów i porucznik Armii Krajowej. 
W  czasie Powstania Warszawskiego żoł-
nierz batalionu „Zośka”. Zmarł tragicznie 
w 1949 r. podczas śledztwa w Ministerstwie 
Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. 
Według prokuratury i  UB przyczyną jego 
śmierci był skok samobójczy z  okna IV 
piętra budynku, ale być może został z niego 
wyrzucony. W latach 1935-1939 był harce-
rzem 23 WDH „Pomarańczarnia”, Tablicę 
ufundował 20 Szczep ZHR. 

Pomiędzy blokami przy ul. Kinowej 
24 znajduje się głaz upamiętniający po-
etę czasu wojny, podchorążego, żołnierza 
Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych 
Szeregów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
W okresie okupacji niemieckiej wydał 4 to-
miki poezji: Zamknięty echem (lato 1940), 
Dwie miłości (jesień 1940), Wiersze wybra-
ne (maj 1942), Arkusz poetycki Nr 1 (1944) 
i składkę Śpiew z pożogi (1944) oraz opu-
blikował wiele utworów w prasie konspira-
cyjnej. Zachowały się wszystkie jego dzieła: 
ponad 500 wierszy, kilkanaście poematów 
i  około 20 opowiadań. Poległ na poste-
runku w  pałacu Blanka 4 sierpnia 1944 r. 
w godzinach popołudniowych, śmiertelnie 
raniony przez strzelca wyborowego uloko-

wanego prawdopodobnie w gmachu Teatru 
Wielkiego. W  Powstaniu Warszawskim 1 
września 1944 r. zginęła także żona Baczyń-
skiego – Barbara Drapczyńska. W  okresie 
przedwojennym był harcerzem 23 WDH 
„Pomarańczarnia”.

W  maju 1975r. na ścianie budynku 
Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Zbara-
skiej 3 odsłonięto tablicę upamiętniającą 60 
rocznicę założenia 22 WDH. Inicjatorem 
wmurowania tablicy była Gromada Star-
szoharcerska Koła Przyjaciół Harcerstwa 
„Stara Wiara” przy 22 WDHiZ. Groma-
da Starszoharcerska „Stara Wiara”, której 
głównymi animatorami działania byli hm. 
Jerzy Przyjemski i HO Franciszek Kuczew-
ski miała dwoiste i wzajemnie się przepla-

tające cele. Jeden to utrzymywanie więzi 
harcerskich, pomoc koleżeńską, odtwarza-
nie i dokumentacja dziejów harcerstwa na 
Grochowie. Drugi to przekazywanie przed-
wojennych i  szaroszeregowych tradycji 
drużyny następnym pokoleniom.

Opracował hm. Tadeusz Mandziak

Harcerskie miejsca pamięci – Grochów

Od 27 maja br. w budynku Urzędu 
Dzielnicy Praga Południe m. st. Warsza-
wy  prezentowana jest wystawa „100-lecie 
ruchu zuchowego ”. Zorganizowana zosta-
ła przez hm. Różę Karwecką, członkinię 
Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej 
ZHP oraz Zespołu Historycznego naszego 
hufca, wieloletnią i zasłużoną instruktorkę 
pionu zuchowego. 

Wystawa zatytułowana jest „Jak bawią 
się zuchy Hufca ZHP Warszawa Praga Po-
łudnie?” Na jedenastu barwnych tablicach 
zawieszonych na ścianach urzędu dh. Róża 
przedstawiła 100-letnią historię zuchów, 
poczynając od czasów pionierskich a na 
dzisiejszych kończąc. Na blisko 150 zdję-
ciach można obejrzeć sylwetki twórców 

ruchu zuchowego, wodzów i drużynowych, 
ciekawe zdjęcia przedstawiające zuchy pod-
czas pracy i zabawy na  zbiórkach, plakietki 
z akcji zuchowych itp. 

Wystawę można będzie oglądać do 
końca czerwca br. Druhno drużynowa, 
druhu drużynowy myślę, że warto wybrać 
się na obejrzenie wystawy razem ze swoją 
gromadą. Organizatorzy zapraszają rów-
nież harcerzy i instruktorów.

Ukoronowaniem wystawy będzie spo-
tkanie burmistrza Tomasza Kucharskiego 
z zuchami naszego hufca. Spotkanie odbę-
dzie się 12 czerwca o godz.14.00 w siedzibie 
Urzędu Dzielnicy.

hm. Jacek Czajka

Wystawa o zuchach
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Stopka redakcyjna

„Praskiego Świerszcza” redaguje zespół w skladzie:
- hm. Jacek Czajka
- hm. Janusz Gzyl
- hm. Adam Czetwertyński
- hm. Róża Karwecka

„Hymn Hufca”
 Wysoko podnieśmy sztandary, idei naszych treść, 

Niech złotem i gamą kolorów radosną głoszą wieść, 
Że młodzi Kościuszkowcy gotowi zawsze trzymać straż, 
By pokój narody jednoczył, a uśmiech zdobił twarz.

 Więc marsz, więc marsz, więc naprzód hufiec nasz 
I nigdy ani kroku w tył, 
Wszak myśl i czyn rodzi się w każdym z nas, 
By harcerz dla Ojczyzny żył. 

Niech płoną harcerskie ogniska, wzniecając ciągły żar, 
By w sercach na zawsze pozostał przyjaźni naszej czar. 
My młodzi Kościuszkowcy żołnierskie imię będziem strzec, 
Gotowi do każdej ofiary za Pospolitą Rzecz. 

Więc marsz, więc marsz, więc naprzód hufiec nasz 
I nigdy ani kroku w tył, 
Wszak myśl i czyn rodzi się w każdym z nas, 
By harcerz dla Ojczyzny żył.

„Cisza”
Już czas, pora iść poznawać świat… 

I ziarno dobra zasiać tam, gdzie jest go brak 
I czuwać wciąż, - omijać zło… 
I trzeba do słońca i do gwiazd się piąć 
I wszystko, co piękne z tego świata wziąć 
I w ciszy posłuchać, co przynosi wiatr 
Jak tętni, jak żyje wielki Boży świat?! 
Więc idź, szukaj dróg … 
I ludziom zawsze podaj swą pomocną dłoń 
Bo trzeba umieć kochać wciąż, - omijać zło. 
I trzeba…. 
Czuwaj! Czuwaj! Czuwaj!  

Kącik poezji

Hm Danuta Rosner. 
Urodzona w 1926r. w Czechowicach-Dziedzicach , nauczycielka języka polskiego 

i wychowania muzycznego, wychowawca młodzieży, harcmistrzyni, instruktorka har-
cerska ZHP Hufca Warszawa Wawer, wieloletnia komendantka szczepu 147 WDHiGZ 
„Błękitni”, poetka i kompozytorka, twórczyni hymnu  Hufca ZHP Warszawa Praga Po-
łudnie. Autorka wielu innych harcerskich pieśni i wierszy, członek kadry programowej 
PTTK, członkini zarządu Stowarzyszenia Miłośników Mazurka Dąbrowskiego. Obok 
wielu odznaczeń i wyróżnień państwowych, resortowych i harcerskich posiada również  
Order Uśmiechu. Poza tym jest członkiem Kapituły tego orderu.

„Nieprzetarty Szlak”
Daj druhno dzieciom miłość swą,
bo taka jest potrzeba.
Podaj na dłoni serce swe
Jak dajesz kromkę chleba

Ref.
Bo nieprzetarty jest nasz szlak
w harcerskim, twardym znoju.
Potrzeba nam gorących serc. 
Potrzeba nam pokoju.
Na nieprzetarty wejdźmy szlak – 
pójdziemy nim do końca,
by wszystkim dzieciom radość dać,
prowadząc je do słońca.

Daj druhno dzieciom uśmiech swój
bo śmiać się wszystkim trzeba.
Podaj na dłoni radość swą
jak dajesz kromkę chleba.

Harcerski mocno zwiążmy krąg – 
taka jest dziś potrzeba.
Braterskich uczuć nigdy dość
jak powszechnego chleba.

Od  redakcji – sprostowanie.
Z przykrością informujemy, że w Nr3/2014 „Praskiego Świerszcza” z dnia 16 kwiet-

nia 2014r., chochlik drukarski zamienił autorów dwóch zamieszczonych w tym numerze 
artykułów . 

Autorką artykułu „Podróże”  o wyprawie  do Gruzji jest druhna HO Aleksandra 
Wojciechowska ze szczepu 296 WDHiGZ , zaś swoje spostrzeżenia z  wycieczki do Fin-
landii, w artykule „Na północ…” zamieścił druh pwd Wawrzyniec Jacek Wojszko-Koło-
dyński  z 72 WDH Hufca Warszawa Praga Północ.

Oboje autorów bardzo serdecznie przepraszamy za zaistniałą pomyłkę. Jednocześnie 
zachęcamy do dalszej współpracy i nadsyłania  do nas swoich artykułów.

hm Jacek Czajka
Redaktor naczelny

Pracował jako krytyk literacki oraz fe-
lietonista. Współpracował z redakcjami 
dzienników i czasopism kulturalnych, 
m.in. w latach 1920-1924 z dziennikiem 
„Rzeczpospolita”. Za swoją twórczość 
otrzymał  członkostwo Polskiej Akademii 
Literatury (PAL). W 1926 roku nagrodzo-
ny został państwową nagrodą literacką a 
w latach  następnych nagrodą PAL „Złoty 
Wawrzyn”. W 1929 r. otrzymał tytuł hono-
rowego obywatela Zakopanego. Okupację 
hitlerowską spędził w Warszawie. Po upad-
ku Powstania Warszawskiego i opuszcze-
niu Warszawy w roku 1945 przeniósł się 
do Zakopanego. Zamieszkał w „Opolance” 
przy ul. Tetmajera, gdzie obecnie mieści się 
jego muzeum. Na Podhalu pozostał już na 
zawsze. Zmarł 31 lipca 1953 r. i pochowany 
został na Cmentarzu na Pęksowym Brzy-
sku w Zakopanem. 

Do historii literatury przeszedł jako 
humorysta, prozaik, poeta i krytyk teatral-
ny, ale przede wszystkim jako pisarz dla 

dzieci i młodzieży. Był ich wielkim przyja-
cielem i wychowawcą, bowiem utwory Ma-
kuszyńskiego zawierają ogromne wartości  
wychowawcze. Przenika je łagodny nastrój, 
wiara w ludzką dobroć i solidarność, w mi-
łość panującą na świecie. Jednocześnie są 
pełne humoru, pełen ciepła i życzliwości.

Kornel  Makuszyński napisał między 
innymi: „Bezgrzeszne lata”, „O dwóch ta-
kich, co ukradli księżyc”, „Pannę z mokrą 
głową”, kolejne serie przygód Koziołka Ma-
tołka, „Wielką bramę”, „Awanturę o Basię”, 
„Szatana z siódmej klasy”, „ Przyjaciela 
wesołego diabła”, „Szaleństwa panny Ewy”. 
Przygody Koziołka Matołka i Małpki Fiki-
-Miki powstały we współpracy z rysowni-
kiem Marianem Walentynowiczem.

Niektóre powieści zostały sfilmowane, 
zaś Koziołek Matołek stał się bohaterem 
popularnych niegdyś dla dzieci -  „Dobra-
nocek”.

Kornel Makuszyński patronuje wielu 
szkołom, drużynom i szczepom harcer-
skim oraz instytucjom dziecięcym. Na 
mocy rozkazu Komendanta Hufca Praga 
Południe L.9/97 z dnia 12 grudnia 1997 r. 
został patronem szczepu 288 WDHiGZ.

hm Jacek Czajka 
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