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Dziesię dni do „W” Echa Harcerskiej Akcji Letniej 2014

W  przeddzień 70. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego Harcerski Klub 
Teatralny „Paradox” w  ramach ogólno-
polskiego Zlotu Chorągwi Stołecznej ZHP 
wystawił w Domu Kultury „Świt” przedsta-
wienie pod tytułem „Dziesięć dni do «W»”.

Wieczór składał się z dwóch części. Na 
początku zebrani zostali powitani przez 
k o m e n d a n t k ę 
zlotu hm. Annę 
Nowosad i  phm. 
Joannę Stefaniak. 
Przedstawienie 
rozpoczęło się 
filmem pokazu-
jącym przedwo-
jenną Warszawę 
i  utworem „Mi-
łość ci wszystko wybaczy” w  wykonaniu 
Klaudii Dominiki Czerwińskiej. Następnie 
widzowie obserwowani kolejne lata okupa-
cji, akcję pod Arsenałem, zamach na Kut-
scherę, rozmowę warszawianek na temat 
biedy, łapanek i  wspomnień, jak kiedyś 
było, zakończone wykonaniem przez pwd. 
Martę Czajkę ballady „Siekiera, motyka…”. 
W  międzyczasie widzowie poznawali też 
Warszawę, która powoli budziła się do walki 
z listów Adama i Agnieszki oraz narad do-
wództwa Armii Krajowej. Ta część zakoń-
czyła się utworem „Warszawskie dzieci”. 

W drugiej części szef klubu hm. Marek 
Medyński wraz z  swoją zastępczynią phm. 
Joanną Stefaniak podsumowali pierwszą 
część. Stwierdzili, ze ciężko jest opowie-
dzieć o powstaniu w pół godziny. Następnie 
zaprosili na scenę gości. Byli to Józefa Mar-
ciniak „Kropka”, hm. Andrzej Borodzik, 
hm. Barbara Borodzik... Druhna „Krop-

ka” wspominała służbę 
łączniczki podczas po-
wstania, druh Andrzej 
opowiadał o  swojej 
konspiracyjnej drużynie 
w Otwocku. Kolejny po-
wstaniec, rodem z  Wiel-
kopolski, opowiedział 
o  życiu w  internacie 
na ul. Idzikowskiego, 

o  gotowości do służby i  o  tym, jak humor 
i  piosenka były również bronią przeciwko 
okupantom. W  tle przewijały się zdjęcia 
udostępnione przez powstańców. Komen-
dantka chorągwi hm. Paulina Gajownik 
podziękowała powstańcom i teatrowi, a ak-
torzy, przy brawach widowni na stojąco, 
wręczyli gościom kwiaty. Na koniec jeden 
z powstańców zaskoczył wszystkich śpiewa-
jąc gwarą warszawską „Chłopaków z  AK”. 
Po przedstawieniu widzowie mogli obejrzeć 
wystawę przygotowaną przez Muzeum Har-
cerstwa.

pwd Bogdan Ciechomski

Tegoroczna Harcerska Akcja Letnia 
w  naszym hufcu przebiegła spokojnie 
i bezpiecznie. Uczestniczyło w niej ok. 520 
zuchów, harcerzy i  instruktorów z naszego 
hufca. Wzięły w  niej udział wszystkie śro-
dowiska hufca oraz trzy drużyny Nieprze-
tartego Szlaku. Obozy harcerskie odbywały 
się w  Stężycy, nad jez. Zdrójno i   Sinowa, 
w  Ocyplu, a  kolonie zuchowe w  Krzyżach 
na Mazurach oraz oczywiście w  Ocyplu. 
Właśnie w Ocyplu w tym roku podczas ko-
lonii zuchowej hufca mieliśmy przyjemność 
gościć Pana Tomasza Kucharskiego – bur-
mistrza naszej dzielnicy. Towarzyszyli mu 
Pan Jerzy Gierszewski – rzecznik urzędu 
i Pan inspektor Wieremiejczyk. Goście nasi 
uczestniczyli w zuchowym apelu i ognisku 

oraz w ognisku obozu Szczepów 295 i 296 
WDHiGZ. 

W bazie Nieprzetartego Szlaku w Ocy-
plu, instruktorzy NS podejmowali gości 
podwieczorkiem. Gościli ich również  har-
cerze ze szczepów 32, 211 i  420 w  swoich 
obozach nad jez. Zdrójno. Z wizyty tej został 
nakręcony film, który krąży w Internecie.

Pan burmistrz zbudowany naszym pra-
skim harcerstwem do tej pory wspomina 
wizytę oraz kociewską kuchnie Pani Zosi. 

Dziękuję wszystkim komendantom 
obozów i kolonii oraz całej kadrze za przy-
gotowanie i  przeprowadzenie zuchowo-
-harcerskiego lata .

phm Krystyna Mamak
komendantka hufca 

Pogotowie Wojenne Organizacji Harce-
rek, które zostało powołane rozkazem Na-
czelniczki Harcerek 24 września 1938 r. w 
związku z akcją na Zaolziu. 

Była to służba dziewcząt powyżej 15 
lat (wędrowniczek) oraz instruktorek na 
wypadek wojny i klęsk żywiołowych. For-
ma służby wypracowana została w Szko-
le Instruktorek na Buczu w 1938 r. (pow. 
Skoczów, Śląsk Cieszyński). Komendantką 
Pogotowia mianowana została harcmi-
strzyni dr. Józefina Łapińska, ówczesna ko-
mendantka wspomnianej wcześniej szkoły. 
Podstawowe przygotowanie harcerek pole-
gało na zdobywaniu potrzebnych w stanie 
wojny umiejętności w zakresie służby sani-
tarnej, łączności, terenoznawstwa, gospo-
darczej, przeciwlotniczej i przeciwgazowej 
oraz opiekuńczej, zwłaszcza nad dzieckiem. 
Każda z dziewcząt powinna była zdobyć 
przydatność do służby w 2 kierunkach: 
głównym i pomocniczym, np. sanitarnym 
i opieki nad dzieckiem. W pracy położono 
teraz szczególny nacisk na wyrabianie ta-
kich cech charakteru, jak czujność, zarad-
ność, odwaga. We wszystkich chorągwiach 

Pogotowie Wojenne Organizacji Harcerek  
w latach1938/39.”

nasilono tempo szkolenia i ćwiczeń. Od 
strony organizacyjnej wprowadzono no-
wość: powołano komendantki Pogotowia 
Chorągwi. Uważano, że wzmożona praca 
wymaga odpowiednio większej ilości czasu 
i sił oraz wymaga innych cech charakteru 
niż o okresie pokoju. W praktyce jednak 
często komendantka Chorągwi zostawa-
ła jednocześnie komendantką Pogotowia 
Chorągwi. Przeprowadzono rejestrację har-
cerek z punktu widzenia ich przydatności 
do służby.   

30 kwietnia 1939 odbyła się na Bu-
czu odprawa komendantek Pogotowia 
wszystkich chorągwi. W lipcu i sierpniu 
1939 zorganizowano 75 obozów służby 
usytuowanych na pograniczu niemieckim, 
będących praktyczną formą szkolenia dla 
poszczególnych rodzajów służb. Uczestni-
czyło w nich ok. 3000 dziewcząt. Na pro-
gram obozu składały się: uświadomienie 
obywatelskie ludności, przygotowanie ko-
biet do samoobrony ( szkolenie sanitarne, w 
obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej 
itp.), służba dziecku (zajęcia w czasie żniw, 
opieka higieniczna). Kontakty z ludnością 

przygraniczną, niejednokrotnie trudną, bo 
narodowościowa mieszaną, nawiązywano 
często za pośrednictwem dzieci. Obozy 
służby przygotowano szczególnie starannie: 
dostarczono szczegółowych instrukcji pra-
cy, programy poszczególnych obozów były 
zatwierdzane przez komendy chorągwi, 
zorganizowano też na Buczu specjalną od-
prawę komendantek tych obozów. Harcerki, 
które brały udział w obozach służby umyśl-
nie dobrano i przeszkolono.

Jak trudne i wymagającego dużego 
poświecenia były te obozy, jak rozumiano 
swoją służbę, wskazuje fragment relacji 
dh. J. Westrych-Wysmykowej, uczestnicz-
ki obozu w Wygiełdowie pow. Praszka. 
„Uczestniczki obozu podzielono na pięć 
zastępów według ich uzdolnień, zawodów 
i specjalności. Pierwszy zastęp zorganizo-
wał dzieciniec, który był wówczas czynny 
od. Godz. 9 do 20. Wałęsające się brudne 
dzieci otaczałyśmy opieką. Były odtąd czy-
ste, nakarmione i odziane. Uczyły się wier-
szyków, piosenek, bawiły się […]. Drugi 
zastęp pomagał przy żniwach, wyruszał 
codziennie do zagród, w których brakowało 
rak do pracy […]. Trzeci zastęp opiekował 
się zaniedbanymi w nauce dziećmi w wieku 
szkolnym […]. Czwarty zastęp zajmował 
się sprawami higieny i zdrowego żywienia. 
Brudne izby kolejno zmieniano na czyste 
pomieszczenia. Harcerki myły okna, prały, 
prasowały, szorowały podłogi. Gotowały 
przykładowe zdrowe obiady. Udzielały po-
mocy w nagłych wypadkach, instalowały 
skromne apteczki w niektórych domach i 
informowały, które lekarstwa koją różnego 
rodzaju bóle […]. Piąty zastęp przygotowy-
wał imprezy kulturalne. Odbyło się kilka 
wieczornic na aktualne tematy […], kilka 
ognisk rozrywkowych, akademii, pokazów 
sportowych. Pamiętam, że najlepiej wy-
padło ‘Święto Morza’ i rocznica bitwy pod 
Grunwaldem. Mieszkańcy wsi brali maso-
wy udział w tych imprezach”. 

Do prac Pogotowia należało również 
zorganizowanie sieci łączności. W ostatnich 
latach poprzedzające wybuch wojny, Głów-
na Kwatera Harcerek w porozumieniu z 
Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu 
zorganizowała szkolenie instruktorskie w 
zakresie łączności. Odbyły się 4 kursy, w 
których uczestniczyło przeciętnie 20 osób. 
Harcerki przechodziły również szkolenie w 
warszawskim I Pułku Radio. Wykwalifiko-
wane instruktorki służby łączności począw-
szy od lata 1938 r., a szczególnie w 1939 r. 
prowadziły zajęcia w ramach Pogotowia na 
obozach służb i w chwili wybuchu wojny 
Komenda Pogotowia miała zorganizowaną 
sieć łączności odśrodkowej i dośrodkowej 
dla własnych potrzeb organizacyjnych oraz 
grupę gońców i łączniczek do kontaktów z 
innymi organizacjami społecznymi i wła-
dzami    

Pogotowie zostało powołane we współ-
działaniu z organizacją Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet, która miała bardziej 
jednostronny program pracy o charakterze 
wyraźnie wojskowym. 

Harcerstwo nie było organizacją woj-
skową, przygotowanie do wojny nie było 
jej celem. Uważano natomiast, że całe wy-
chowanie harcerskie może być przydatne na 
wypadek wojny. 

Problem przysposobienia wojskowego 
w ściślejszym znaczeniu oraz współdzia-
łanie Organizacji Harcerek z organizacją 
Przysposobienia Wojskowego Kobiet był 
zawsze żywy i sprawiał niekiedy pewne 
trudności zarówno ze względów organi-
zacyjnych, metodycznych, jak i z uwagi na 
odmienny typ psychiczny kobiet należą-
cych do każdej z tych organizacji. Sprawy 
współpracy między organizacjami uregulo-
wano w Organizacji Harcerek odpowiedni-
mi zarządzeniami. Harcerki przystąpiły do 
Przysposobienia Wojskowego Kobiet, jako 
jedno z 16 stowarzyszeń – członków współ-
działających.      
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Jeszcze trochę o HAL

Po raz kolejny dwie drużyny z  na-
szego szczepu 160 WDH „Desertum” 
i  160 WDSH „Silva” wraz z  reprezentacją 
211WDSH „Potok” wyjechaliśmy na har-
cerską akcje letnią do Stężycy. 

I tak 14 lipca z parkingu przy stadionie 
narodowym zapakowaliśmy się do autoka-
ru w  sumie było nas 51 osób 45 harcerzy 
i  6 osób kadry. Podróż upłynęła spokojnie 
i śpiewająco po drodze zahaczyliśmy jeszcze 
o  nasz ośrodek w  Ocyplu żeby zaśpiewać 
100 lat naszej drogiej druhnie komendantce 
która akurat obchodziła  urodziny. 

W tym roku inaczej niż w  latach ubie-
głych podzieliliśmy się na dwa obozy młod-
szo harcerski i starszo harcerski  przełożyło 
się to na atrakcyjność obozu oraz lepszą 
pracę z metodyką harcerską.

Obóz harcerzy starszych nazywał się po 
prostu „Chata” w której wszyscy byli jedną 
wielką słowiańską rodziną. Tak, jak pew-
nie się już domyśliliście mieli obrzędowość 
słowiańską . Moja drużyna czyli 160 WDH 
„Desertum” wylądowała w  wiosce „Deser-
tville” ostatniej na zachodniej prerii w któ-
rej kowboje i Indianie żyli w zgodzie.

Tak oto harcerze przez dwadzieścia dni 
jedni pod wodzą szeryfa Johna Spaghet-
ti z  domu Aldente który twierdził że jest 
szybszy od własnego cienia jego zastępcy 
czyli Joe Alabamy oraz cudenj Pocahontas 
przywódczyni indian, starali się odbudo-
wać swoje rody i przywrócić równowagę na 
prerii. Natomiast harcerze starsi pod przy-
wództwem Śmiechowida poznawali życie 
i  zwyczaje słowiańskie dowiedzieli się jak 
powstał świat i  jacy słowiańscy Bogowie 
nad nimi czuwają.

A  na koniec urządzili święto najwięk-
szego ich Boga Peruna.

Obóz się udał wszyscy żałują że był taki 
krótki i  choć byliśmy zmęczeni to chętnie 
pojedziemy na kolejny. 

Obozowo - Harcerska Akcja Letnia 2014

A tak wyglądała nasza Harcerska Akcja 
Letnia 2014 w oczach harcerzy: 

  „Obóz był bardzo ciekawy i  interesu-
jący nie nudziło nam się na nim ponieważ 
było dużo zajęć. Przez cały obóz utrzymy-
waliśmy rodzinną atmosferę i naprawdę by-
ło bardzo fajnie tylko szkoda że tak krótko.” 
- Kaja zastępowa „Miastowych Kowbojek” 

„Obóz niestety był krótki lecz i tak cie-
kawy . Oczywiście nie mogło na nim za-
braknąć Naszej rodzinnej atmosfery , która 
panuje w szczepie . Był on kolejną najlepszą 
przygodą w moim życiu. „– Natalia „Chrza-
nek” – zastępowa „ Płonących Strzał” 

„Nasz obóz był ciekawy lecz krótki, 
z ciekawymi zajęciami i wspaniałymi osos-
bami, a  także z  biwaku: kajaki,kąpielisko-
,jedzenie, Pani Zosia i  Ocypel, te wszyst-
kie rzeczy będą niezapomniane do końca 
naszych dni. „– Paulina zastęp „Miastowe 
Kowbojki”

„było super” – Klaudia „Dusia” – zastęp 
„Gangsterskie Kowbojki” 

„Najlepszy obóz ever!!!” – Wiktoria „Wi 
– Fi” - zastęp „Płonące Strzały”

„Obóz był bardzo fajny i bardzo chcia-
łabym tam wrócić ponieważ były tam nie-
zapomniane chwile” – Weronika „Sysunia” 
– zastępowa „ Gangserskich Kowbojek” 

Harcerze Starsi 
„Tegoroczny obóz był czymś cudow-

nym, czuło się tą magie dookoła. Każdy 
dzień przynosił za sobą nowe historie. Tę-
sknie za każdym dniem tego obozu, za każ-
dym ogniskiem a  nawet za wartami które 
nie pozwalały mi przespać całej nocy. Ten 
obóz był inny niż poprzednie poniewaz były 
dwa podobozy czyli harcerski i starszohar-
cerski. Dzięki temu podziałowi mogliśmy 
w pełni korzystać z metodyki starszoharcer-
skiej. – Angelika zastęp „Bose Niewiasty”

phm Jan Korkosz „Hebel”

W dniach 2-15 sierpnia, po wystawieniu 
spektaklu „Dziesięć dni do W”, w  ramach 
zlotu Chorągwi Stołecznej ZHP, dziewięt-
nastu członków Harcerskiego Klubu Te-
atralnego „Paradox” przebywało w  „Sło-
necznej Republice”  w  Ocyplu. Ostatnio 
byliśmy tutaj dwa lata temu.

Wyjazd miał zmienioną formułę w sto-
sunku do poprzedniego, który był przede 
wszystkim obozem treningowym. W  tym 
roku obok ćwiczeń i  prób do „Akademii 
Ady Niezgódki”, która będzie wystawiona 
28 września 2014 r. w Domu Kultury „Świt”, 
uczestnicy wykorzystali czas, aby się zinte-
grować i wypocząć. 

Paradox w Ocyplu

Aktorzy bawili się w  parku linowym, 
spływali kajakami Wdą z  burmistrzem 
dzielnicy Praga-Południe Tomaszem Ku-
charskim, który kilka dni gościł w naszym 
ośrodku. Pływali na jeziorze Ocypel Wielki, 
zwiedzili Malbork, przespacerowali się nad 
jezioro Święte i  „wyskoczyli” na powozach 
na ognisko z  kiełbaskami. Oprócz tego 
oglądali ekranizacje musicali oraz filmy 
o  panu Kleksie z  Piotrem Fronczewskim 
w roli tytułowej. 

Po 14 dniach z  nowymi siłami do wy-
stępów w  kolejnym roku harcerskim, teatr 
wrócił do Warszawy 

pwd. Bogdan Ciechomski

Wrzesień 1939 zastał harcerki w stanie 
gotowości.

Komenda Pogotowia Harcerek działa-
ła przez cały czas oblężenia Warszawy. Na 
poszczególnych terenach Pogotowie Harce-
rek współpracowało z wojskiem i władzami 
cywilnymi. Jeżeli gdzieś wybuchł popłoch 
lub dezorganizacja, Pogotowie Harcerek 
organizowało pracę na własną rękę. Harcer-
ki pracowały w łączności, w szpitalach, w 
opiece społecznej, prowadziły punkty opie-
ki nad dziećmi i ewakuowanymi.

W chwili kapitulacji Warszawy 28 wrze-
śnia 1939 r. harcerki przeszły do pracy w 
konspiracji.         

Opracował hm. Tadeusz Mandziak 

Dokończenie ze s. 1

Pogotowie wojenne...
Rozpoczynamy nowy cykl  fotograficzny z przymrużeniem oka, pod na-

zwą „Słynne duety” . Pragniemy w nim pokazywać zdjęcia  ale tylko takie, na 
których są dwie osoby. Zdjęcia powinny być raczej wesołe, dowcipne, w miarę 
możliwości powinny przedstawiać osoby w przebraniu. Na koniec roku har-
cerskiego utworzymy  specjalną, pamiątkową  galerię. Prosimy nadsyłać do 
redakcji swoje propozycje na adres:  jacek.czajka@ pragapoludnie.zhp.pl   lub 
jacek288@poczta.onet.pl . 

Na początek  zamieszczamy  zdjęcie przedstawiające … no właśnie, kogo? 
Kto z Was wie gdzie i w jakich okolicznościach zrobiono to zdjęcie?  W jakich 
znanych dzieciom bohaterów wcielili się przedstawieni druhowie?

hm. Jacek Czajka

Słynne duety
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D L A  N A M I E S T N I C T W
Park Ujazdowski ŚWIAT OKIEM KAMIENIA, czyli dwa słowa  

namiestnika harcerskiego
Przedstawiamy trzecią propozycje do 

wędrówki po warszawskich parkach.
Park Ujazdowski 

znajduje się między 
ulicą Piękną a Trasą Ła-
zienkowską i  rozciąga 
się wzdłuż wschodniej 
części Alei Ujazdow-
skich na terenie daw-
nego Jazdowa (Ujaz-
dowa). W latach Króle-
stwa Polskiego poszerzono w  tym miejscu 
ulicę tworząc plac Ujazdowski, który stał się 

terenem rewii woj-
skowych, zabaw pu-
blicznych i  wystaw 
rolniczo-przemy-
słowych. W  latach 
1893-1896 utwo-

rzono tutaj park według projektu ogrodni-
ka miasta Warszawy Franciszka Szaniora, 
twórcy naszego Par-
ku Skaryszewskiego. 

Park zajmuje 5 ha 
i  ma pięknie zróżni-
cowane zadrzewienie 
z sadzawką, sztuczne 
skały oraz strumyk, który zdobią rzeźby: 
„Gladiator” autora Piusa Wielońskiego z ro-
ku 1892 oraz „Ewa” (śpiąca naga kobieta) – 

Edwarda Wittiga z  roku 
1911. Jest jedna z  naj-
bardziej cenionych rzeźb 
tego artysty a ustawiono 
ją w  obecnym miejscu 
dopiero w 1985 roku. 

W  parku znajduje się również rzeźba 
„Perseusz” autorstwa Theodora Ch. Gruy-
erea.

W  południowej części parku znajduje 
się od roku 1939 kamień poświęcony pa-
mięci bajkopisarza, poety i  pisarza książek 
dla dzieci Stanisława Jachowicza. („Pan Ko-
tek był chory 
i  leżał w  łó-
żeczku…”). 

Na wprost głównego wejścia stoi po-
mnik Ignacego Paderewskiego ufundo-

wany w  1939 roku ze 
składek społeczeństwa 
i  Polonii amerykańskiej 
autorstwa Michała Ka-
mińskiego. Rzeźba była 
przeznaczona do Parku 
Skaryszewskiego. Prze-
chowana podczas wojny 
przez profesora Stanisła-

wa Lorentza została ustawiona w tym obec-
nym miejscu w  roku 1985. Wcześniej od 
roku 1978 rzeźba ta stała na tyłach budynku 
Akademii Muzycznej przy ulicy Okólnik. 

Osobliwością parku jest oryginalna wa-
ga z fotelem, istniejąca w tym samym miej-
scu od 1918 roku. Waga została wykonana 
przez Lubelską Fabrykę Wag Massa na świa-
tową wystawę w Paryżu w 1905 roku. Była 
własnością austriackiego generała, który 
podarował ją polskiej śpiewaczce Wiktorii 
Kaweckiej. Później należała do Henryki  
Matysiakowej, Edwarda Bularskiego i Bole-
sława Bularskiego. Ustawiona przy wejściu 
od ulicy Pięknej, jest pamiątką po dawnej 
Warszawie. Waży z  dokładnością do 100 
gram. 

Projektantem urządzeń wodnych parku 
był angielski inżynier William Lindley – 
budowniczy warszawskich filtrów. Parkowy 
mostek jest cennym zabytkiem techniki. 
Jest to najstarsza w Warszawie konstrukcja 
żelbetonowa z 1896 roku. 

Obecnie w  parku znajduje się plac za-
baw dla dzieci.

 W latach siedemdziesiątych nasz hufiec 
organizował tam apele po pochodzie pierw-
szomajowym. 

hm. Róża Karwecka

Minął sierpień, minął wrzesień, znów 
październik i  ta jesień rozpostarła melan-
cholii mglisty woal (…) śpiewał Wiesław 
Michnikowski w  piosence „Addio pomi-
dory” Kabaretu Starszych Panów.  Ale czy 
adekwatnie? Bo mnie jesień zapowiada się 
naprawdę ciekawie. A wręcz „grubo”.

Zapewne nikogo nie zaskoczy infor-
macja, iż w lipcu byłem na obozie i miałem 
mnóstwo ciekawych przygód. Z harcerzami 
bawiliśmy się w Cichociemnych – skakali-
śmy ze spadochronami, budowaliśmy rakie-
ty V2, fałszowaliśmy dokumenty i wysadza-
liśmy tory, aby nie przepuścić niemieckich 
pociągów. Ot, zwykły obóz harcerski. Ale 
ten piękny czas minął i czas wrócić do na-
szych codziennych spraw. Plany pracy, do-
kumenty, nabory, przeorganizowania. Ale 
poza tym wszystkim wokół nas jest jeszcze 
mnóstwo innych atrakcji. Jakich, zapytacie?

Primo pieniądze po raz pierwszy, czyli 
siedziba hufca. Jakiś czas temu wszystko 
przycichło, ale czy na długo? Może już nie-
długo znów ktoś będzie dybać na nasz Wał 
Miedzeszyński 375.

Secundo pieniądze po raz drugi, czyli 
nasze związkowe i  chorągwiane problemy 
finansowe. Czy wydostaniemy się z  dołka 
i spłacimy wszystkie długi?

Tertio pieniądze po raz trzeci, czyli po-
lityka. Ukraina jest w  krytycznej sytuacji, 
po różnych „poczynaniach” ze strony Rosji. 
Czy czekamy na wojnę?

I  co jest w  tym takiego ekscytującego, 
zapytacie. Czy ty się fascynujesz, człowiecze 
cudzymi nieszczęściami, doda inny. Wytłu-
maczę, ale jak to ja – naokoło.

O  ile na polityczne zagrożenie nasza 
Komenda nie ma zbyt dużego wpływu, to 
wiele daje z  siebie, by własnym ciałem za-
słonić nas od dwóch pierwszych. Hufiec da-
je nam ogromne wsparcie w naszych działa-
niach, w tych trudnych czasach nie tylko nie 
pozwala powalić się na deski, ale wciąż idzie 
dalej. Wciąż będą Olszynki, EPeZety, zloty 
i  biwaki. I  tu kryje się wyjaśnienie mojej 
fascynacji problemami. My, drużynowi har-
cerscy, wciąż będziemy robić swoje. Wciąż 
własnymi rękami będziemy wychowywać 
młodego człowieka, kształtować charakter 
poprzez stawianie wyzwań. W  tej ciężkiej 
sytuacji wciąż będziemy działać i  wciąż 
będziemy starać się zostawić ten świat lep-
szym. A kto wie, może dzięki „tarczy anty-
rakietowej”, jaką jest hufiec, i  naszej pracy 
faktycznie uczynimy go lepszym? Może 
nawet już jutro? 

phm. Stanisław Matysiak

Tytuł mojego felietonu to fragment re-
frenu z  kawałka rapera Gano pt „Gadają”. 
Jak może już się domyślacie właśnie o tym 
będzie ten felieton, o plotkach, ploteczkach 
i gadaniu instruktorów jeden  na drugiego. 

Jest to zjawisko coraz bardziej po-
wszechne w  ostatnim czasie. Sporo złego 
może wyrządzić wyssana z  palca i  niczym 
nie poparta informacja dotycząca jakiegoś 
instruktora harcerskiego.

Załóżmy taką sytuację, jest instruktor 
pełni funkcje drużynowego , szczepowego 
lub jakąkolwiek inną to nie istotne  najważ-
niejsze jest to, że dobrze wypełnia swoją 
pracę odnosi sukcesy przełożeni są z niego 
zadowoleni a  środowisko lokalne i  rodzice 
liczą się z nim.

Przez kilka lub kilkanaście lat wypraco-
wał sobie pozycje i  miejsce w  którym jest 
teraz. Często cały i bez reszty poświęca się 
dla związku i nagle, jedna plotka jedno fał-
szywe zdanie jedna wyssana z palca lub nie 
sprawdzona informacja mogą doprowadzić 
go do końca służby. Czemu ma to służyć? 

Nie mam pojęcia, no bo nie jest to ani 
aktem odwagi ani przysługą oddaną światu 
ani jakąś poważną misją którą trzeba speł-
nić. Nikt nie myśli jak czuje się instruktor 
który nagle dowiaduje się o sobie czegoś co 
w dodatku mija się z prawdą, a co jeśli usły-
szą to jego harcerze?? bądź przez przypadek 
ich rodzice albo pracownicy szkoły w której 
działa??. 

Nie jest to nic przyjemnego wiem z do-
świadczenia i tylko ludzka głupota, niedoj-
rzałość i zazdrość powodują głupie gadanie.

Na pytanie po co ktoś miałby gadać? 
– Nie odpowiem bo po prostu nie wiem, 

ale na pytanie czy ów gadający zdaje sobie 
sprawę z  konsekwencji tego co mówi? od-
powiem – Tak zdaje sobie sprawę, w końcu 
jest dorosłym i  świadomym człowiekiem 
i  instruktorem. Nigdy nie poprę takiego 
działania, nigdy nie powiem że mnie sa-
memu też nie zdarzyło się gadać na kogoś, 
teraz z perspektywy czasu wiem że to kary-
godne i tak się nie robi. 

Instruktorzy powinni się wspierać, po-
magać sobie i  mówić jeden o  drugim jak 
najlepiej, mają prawo do dyskusji krytyki 
wymiany poglądów bo to potrzebne, ale nie 
mają żadnego prawa oczerniać jeden dru-
giego. Dlatego drogi kolego instruktorze, 
droga koleżanko instruktorko zanim coś 
powiesz – pomyśl !!

A za podsumowanie  niech każdy z was 
ma kolejne wersy z  kawałka Gano  mam 
nadzieje że skłonią was one do przemyśleń.

„Ile razy już za głowę w życiu się łapa-
łeś? 

Kiedy rewelację na swój temat usłysza-
łeś 

Oniemiałeś, stałeś godzinę jak wryty 
A  następne dwie myślałeś kto tu żeni 

kity 
Towarzyskie hity, popularne wątki 
Plota plotę plotą pogania - takie porząd-

ki  
Nie zaspokojony głód tanich sensacji 
Karmią się nawzajem stekiem bzdur-

nych informacji. „
p.s. zachęcam do przesłuchania muzyka 

was nie porwie ale tekst godny uwagi.

phm Jan Korkosz „Hebel”

Heblowanie - Oni właśnie tacy są...... gadają
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Dobre rady druha Acz (1)

Szczepowa konstytucja 

To jakiś nasz hufcowy kłopot. Tu i ów-
dzie są spisane jakieś pomysły, ale ani jed-
nej konstytucji szczepu nasza komendant-
ka hufca nie zaakceptowała w  rozkazie. 
A  przecież powinna być ona załącznikiem 
do tegoż rozkazu... 

Od trzech czy czterech lat namawiam 
z  większą i  mniejszą intensywnością na-
szych komendantów, by podjęli temat i we-
wnętrzne uregulowania w  swych środowi-
skach spisali. Organizowaliśmy w  hufcu 
warsztaty, aby pokazać, jak może konstytu-
cja szczepu wyglądać. I co? Efekty są mier-
ne. Ot, jest pena szansa, by w  najbliższym 
czasie jeden-dwa szczepy konstytucje za-
twierdziły. I tyle. 

O co chodzi? Czyżby własne regulami-
ny nie były środowiskom potrzebne? Nie 
wierzę. Pytam: – Jakie są w waszym szcze-
pie zadania komendanta? A jakie zastępcy? 
– Słyszę odpowiedź: – Komendant jest ko-
mendantem a zastępca zastępcą. – Hmm... 
No to zadajmy bardziej konkretne pytanie: 
– Kto zatwierdza plan pracy szczepu? Ko-
mendant? Komenda szczepu? Rada szcze-
pu? A  może komendant z  drużynowymi?  
– No... My tak razem zatwierdzamy – pada 
odpowiedź. A  może w  szczepie nikt planu 
nie zatwierdza? Może przepisuje się go z ro-
ku na rok zmieniając tylko daty? 

To tylko skromny przykład. Ale kto za-
twierdza koncepcję akcji letniej? Kto decy-
duje o przebiegu imprez szczepu, na przy-
kład dorocznej wigilii lub spotkania z okazji 
Dnia Myśli Braterskiej? Takich pytań zada-
wać mógłbym wiele i otrzymywać odpowie-
dzi, że właściwie nie wiadomo, kto w jakiej 
sprawie w środowisku podejmuje decyzje. 

Jeden ze szczepowych (a  może jedna 
ze szczepowych) powiedział: – Po co nam 
konstytucja, my przecież mamy tradycję 
i wiemy, jak pracować w szczepie. – To nie 
tak. Bo okazuje się, że na przykład w szcze-
pie nie odbywają się rady szczepu. Czy to 
taka tradycja? Wszystkie decyzje podejmuje 
komendant. Tylko tych decyzji nie ma zbyt 
wiele. Drużynowi chcieliby wziąć współod-
powiedzialność za losy środowiska, ale nie 
mają szans. Ktoś powie – jeżeli byłoby za-
pisane w konstytucji, że raz w kwartale ra-
da szczepu powinna się odbyć, komendant 
i  tak rady by nie organizował. Ale w  tym 
przypadku nie przestrzegałby wewnętrzne-
go prawa. A to zupełnie co innego niż nie-
przestrzeganie tradycji. 

Tak, stanowczo optuję za napisaniem, 
zatwierdzeniem i  przestrzeganiem konsty-
tucji szczepów. To nie jest niepotrzebny pa-
pier. Po prostu nie jest. 

hm. Adam Czetwertyński

Często, gdy zwracałem się z prośbą do 
instruktorów o  jakieś informacje na temat 
aktywności środowiska, z  pytaniem doty-
czącym obsługi technologicznej i  mery-
torycznej stron, czy z  sugestią współpracy 
z zespołem promocji i informacji lub zespo-
łem historycznym, słyszałem, że nie wiedzą, 
nie znają się na tym, a w ogóle to zarobieni 
są ogromnie. 

Nie ma ich oczywiście za co winić, bo 
czymże jest robienie strony internetowej 
czy spisywanie dziejów drużyny wobec 
ogromu pracy wychowawcy harcerskiego. 
Ja jednak nie oskarżam drużynowego, że 
przygotowywał zbiórkę zamiast napisać 
kod źródłowy strony drużyny. On przecież 
nie musi za wszystko odpowiadać. Już za-
stępowego uczy się powierzania swoim har-
cerzom różnych funkcji w zastępie od trzy-
macza proporca po kronikarza, by czuli się 
docenieni i współodpowiedzialni za zastęp. 
Czymś takim może być funkcja webmastera 
drużyny czy szczepu. Granatowy lub zielo-

Dajmy coś do roboty harcerzom, na przykład 
stronę

ny (chociaż ten drugi został zgubiony w re-
gulaminie) suwak może być powodem do 
dumy, ale też zobowiązaniem do rozwijania 
się w konkretnej dziedzinie swojej służby. 

Nie ma co się bać, że ktoś mógłby nie 
podołać. Już w  gimnazjum w  podstawie 
programowej lekcji Informatyki jest HTML, 
niekiedy w specjalnych klasach lub na kół-
kach informatycznych młodzież jest uczo-
na trudniejszych języków programowania. 
Zresztą współczesna młodzież podobno 
bardziej naturalnie obsługuje komputer 
i porusza się w sieci. Może to prawda, jed-
nak - sądząc na podstawie moich obserwa-
cji znanych mi gimnazjalistów, wiec mogę 
się mylić - nie korzysta z nich w inny sposób 
niż konsumpcja treści i  komunikacja. Ot, 
mój daleki krewny korzysta z  komputera 
jakby to była tylko konsola do gier. A prze-
cież ja, Aneta Chabowska i  Huta jesteśmy 
przedstawicielami pokolenia, które znało 
kasety magnetofonowe, VHS i MTV, które 
było jeszcze muzyczną telewizją, już pod 

koniec podstawówki tworzyliśmy strony 
internetowe, chociaż w  szkole uczyli nas 
jak włączać i wyłączać komputer i rysować 
w paincie. Była w nas ciekawość możliwo-
ści, jakie daje komputer, Internet. Widząc 
stronę 160 WDH „Twierdza” myślało się: - 
Co, ja takiej nie zrobię? Jak oni mogą mieć 
stronę, to 288 WDH też może mieć. 

Może dzisiaj nikt sam z siebie nie przy-
chodzi do zwierzchnika i  nie mówi, że 
chce stworzyć stronę internetową, ale są 
narzędzia, by zainteresować harcerzy tym 
tematem. Kiedyś były dwie sprawności 
informatyczne, dziś harcerz może zdoby-
wać sprawności od jednogwiazdkowych 

do mistrzowskich z takich dziedzin jak in-
formatyka, tworzenie i  prowadzenie stron 
internetowych oraz grafika komputerowa, 
może wykorzystać chęć stworzenia strony 
w swojej próbie na stopień itp. 

Mając dobrą, na bieżąco prowadzoną 
stronę możecie dotrzeć do dzieci, rodziców, 
partnerów, a wasz harcerz znaleźć pole służ-
by, które w przyszłości zaprocentuje umie-
jętnościami potrzebnymi w pracy.

Polecam tu poradnik „Drużyna w  sie-
ci” oraz warsztaty PRLab, które odbędą się 
w Warszawie w październiku.

pwd. Bogdan Ciechomski

Harcerstwo jest organizacją, która stwa-
rza dla swoich członków bardzo wiele sytu-
acji wiążących się z różnymi wypowiedzia-
mi o charakterze estetycznym

Prowadzenie kroniki, wykonanie róż-
nego rodzaju meldunków, raportów, urzą-
dzenie harcówki, zwyczaje i obrzędowość , 
kominki i wieczornice, obozownictwo oraz 
zdobywanie sprawności – to szereg działań 
plastycznych, którymi zajmują się zuchy, 
harcerze i  instruktorzy. Wszystkie te zre-
alizowane zadania to elementy harcerskiej 
sztuki użytkowej (HSU), która jest zazwy-
czaj na różnym poziomie wartości estetycz-
nych w zależności od tego, kto tymi sprawa-
mi zajmuje się w gromadzie lub drużynie.

W celu podniesienia na wyższy poziom 
estetyczny HSU rozpoczynamy cykl gawęd 
o  sztuce, formach i  treściach jej realizacji. 
Będą to gawędy o  sztuce, zagadnieniach 
plastycznych oraz sposobie ich realizacji 
w gromadzie i drużynie.  Dzisiaj zastanowi-
my się nad tym, co to jest sztuka.

Według słownika języka polskiego 
sztuka to dziedzina ludzkiej działalności 
artystycznej wyróżniona ze względu na 
związane z nią wartości estetyczne, zwłasz-
cza piękne. Sztuka jest zawsze dziełem czło-
wieka. Jest odzwierciedleniem jego postawy 
i stosunku do otaczającej go rzeczywistości, 
czyli sztuka na przestrzeni wieków – o czym 
będziemy później pisać.

Do sztuki zaliczamy muzykę, literaturę, 
teatr, balet, film, fotografię i sztuki plastycz-
ne. Sztuki plastyczne to dzieła sztuki, które 
są trwałe, można je oglądać i  dotykać – 
oczywiście nie w muzeum czy na wystawie. 
Są one związane z  płaszczyzną – rysunek, 
malarstwo, grafika lub są trójwymiarowe – 
rzeźba, architektura, sztuka użytkowa.

Rozwój współczesnej cywilizacji, tech-
niki i  nauki stworzył nowe możliwości – 
warunki dla rozwoju sztuk plastycznych. 
Myślenie plastyczne jako oddziaływanie 
formy plastycznej, czyli znaków wizual-
nych, występuje najczęściej w  kontakcie 
z  dziełem sztuki. Najprostszym wyrazem 
ekspresji plastycznej jest linia. Linia nie 
istnieje w rzeczywistości, chyba że przypo-
mina ją gałązka rysująca się na tle nieba lub 
ślad sanek na śniegu. W  matematyce linia 
to zbiór punktów a  u  artysty to świadomy 

Harcerska Sztuka Użytkowa

znak wykonany w  określonym celu. Linia 
jako wartość wizualna stawia przed artystą 
wiele pokus i  trudności.  Nie jest łatwym 
narysowanie linii prostej w sposób sprawny. 
Linia prosta jest wyrazem kierunku ruchu 
a nie kształtu. Pojęcie linii odnosi się więc 
do określonych działań plastycznych. Linie 
mogą być proste, łamane, krzywe, faliste, 
kombinowane, złożone, przerywane, ciągłe, 
cienkie i grube, pionowe i poziome.

Ćwiczenia przed  rozpoczęciem prowa-
dzenia kroniki zastępu lub drużyny.

Ćwiczenie 1 
Narysuj 5 kwadratów wielkości 10x10 

cm a następnie w powstałej płaszczyźnie za-
projektuj następujące kompozycje:

1 – narysuj linie proste pionowe, pozio-
me, cienkie i grube, które mogą się przeci-
nać,

2 – linie krzywe w różnych kolorach,
3 – linie łamane, ciągłe i przerywane,
4 – linie kombinowane,
5 – podziel płaszczyznę kwadratu linia-

mi pionowymi i poziomymi oraz ukośnymi. 
Powstałe pola wypełnij różnymi znakami 
graficznymi (kropki, przecinki itp.).

Ćwiczenie 2
Weź kartkę i  ołówek i  narysuj linię 

zgodnie z  następującym opowiadaniem: 
„Idziemy drogą, która wije się krętą ścieżką, 
zatrzymujemy się, żeby odpocząć, patrzymy 
wstecz, jaka była ta nasza droga. Idziemy 
dalej prosto przed siebie, stajemy, biegnie-
my zygzakami, stajemy przy przeszkodzie, 
obchodzimy wokół jezioro, płyniemy ło-
dzią po jeziorze, są duże fale i wieje wiatr, 
kołyszą się drzewa. Z jeziora wypływa rze-
ka, nad która zbudowano most. W  oddali 
widać góry, nagle pojawia się błyskawica, 
czarne chmury i  zaczyna padać deszcz, 
chowamy się do namiotu i  idziemy spać. 
Deszcz i burza ustaje, nad nami widać księ-
życ i gwieździste niebo”.

Nazwij to dzieło i przynieś do Komen-
dy Hufca do końca października. Będą na-
grody i  publikacja. W  następnej gawędzie 
będzie mowa o  barwach, kompozycji i  jak 
prowadzić kronikę.

Rozpoczynamy też dyskusję, czym 
w Twoim odczuciu i rozumieniu jest  pięk-
no. 

hm. Róża Karwecka
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Na ścianie budynku Urzędu Dzielnicy 
Praga Południe przy ulicy Grochowskiej 
274 znajduje się tablica upamiętniające 
działalność harcerzy na terenie Pragi Po-
łudnie. Podczas uroczystej zbiórki hufca 
w dn. 21 września 2002r. odsłonięto tablicę 
poświeconą 85 rocznicy powołania pierw-
szej drużyny na Grochowie i  Kamionku 
oraz 40 rocznicy powstania Hufca ZHP Pra-
ga Południe. Tablica zostało ufundowana 

z  inicjatywy i  ze 
składek członków 
Instruktorskiego 
Kręgu Pokoleń 
„ R o m a n o s y ”. 
W  uroczystości 
wzięły udział na-
stępujące środo-
wiska hufca:  

13 WDHiZ, 
32 WDHiZ, 
147 WDH, 211 

WDHiZ,  288 WDHiZ, 295 WDHiZ, 420 
ISWDHNS, szczep Wiatraczna. Szczepy 
211 i  295 wystawiły drużyny reprezenta-
cyjne. 

Obok tablicy hufca Praga Południe, 
znajduje się tablica upamiętniająca Bro-
nisława Chajęckiego. Bronisław Chajęc-
ki był harcmistrzem i  od 1917 r. działał 
w  harcerstwie; m.in. był komendantem 
hufca pruszkowskiego i  błońskiego ZHP. 
W  1920 r. wstąpił 
na ochotnika do 
Wojska Polskie-
go, aby wziąć 
udział w  walkach 
z  bolszewikami. 
Służył w  batalio-
nie harcerskim 
w  Pucku. Podczas 
obrony stolicy 
przed wojskami 
niemieckimi we wrześniu 1939r., prezydent 
Warszawy Stefan Starzyński, postawił go, 
jako swojego zastępcę, na czele Komisaria-
tu Cywilnego Obrony Pragi. Po zakończe-
niu działań wojennych we wrześniu 1939r. 
rozpoczyna działalność konspiracyjną. Był 
członkiem organizacji konspiracyjnych 
„Warszawianka”, „Unia” i  Armii Krajowej. 
Pełnił funkcję Komendanta Państwowego 
Korpusu Bezpieczeństwa m.st. Warszawa. 
11 listopada 1948 r. został aresztowany 
przez UB w  Warszawie. Podczas śledztwa 
był dręczony w  szczególny sposób. Oskar-
żony o to, że w latach, gdy był Komendan-
tem PKB m.st. Warszawy mordował dzia-
łaczy komunistycznych i  współpracował 
z Gestapo. Wyrokiem Sądu z 30 maja 1952 
r. został skazany na karę śmieci,

Zamordowany w  więzieniu mokotow-
skim 5 lub 20 stycznia 1953 r. (dokładna 
data nieznana). Postanowieniem Sądu Wo-
jewódzkiego dla m.st. Warszawy z  dn. 16 
maja 1958 r. został pośmiertnie zrehabili-
towany. Jego symboliczny grób znajduje się 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
w Warszawie - w „Kwaterze na Łączce”. 

W  przedsionku kościoła p.w. Matki 
Boskiej Zwycięskiej przy ul Grochowskiej 
365 znajduje się tablica upamiętniająca 
wybitnych instruktorów 22 WDH i  Hufca 
Harcerzy Warszawa-Praga: Stefana Mikoła-
jewskiego twórcy harcerstwa na Grochowie 
i Kamionku - jesienią 1915 r. założył Pluton 
Grochowski, hm Kazimierza Skorupki, hm. 
Jana Makowskiego, hm. Leszka Makowskie-
go, HR Franciszka Kuczewskiego, hm. Hen-
ryka Ostrowskiego, hm. Jerzego Przyjem-
skiego, hm. Stanisława Letkowskiego, phm. 
Leszka Skalskiego. Większość z nich uczest-
niczyła w tworzeniu i kierowaniu konspira-
cyjnymi strukturami Szarych Szeregów na 
terenie Grochowa i Pragi. Całe swoje życie 
pełnili służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. 

Przed wejściem głównym do dworca 
Warszawa Wschodnia (od ul. Kijowskiej) 
znajduje się 
głaz upamięt-
niający pole-
głe harcerki 
i  uczennice 
we wrześniu 
1939r. Od po-
czątku wrze-
śnia dworzec 
był wielokrot-
nie bombar-
dowany przez 
lotnictwo nie-
mieckie i wielu ewakuujących się mieszkań-
ców Warszawy zostało rannych. W ramach 
Pogotowia Wojennego Harcerek utworzono 
na dworcu punkt sanitarny, który został 
5 września zbombardowany i  wszystkie 
dziewczęta zginęły. Mimo że dokumentacja 
działań harcerek w stolicy jest dość pokaź-
na, nie udało się ustalić danych poległych 
harcerek. Wszystko wskazuje na to, że były 
to harcerki z Chorągwi Mazowieckiej, któ-
re zgłosiły się na apel radiowy, skierowany 
3 września do wszystkich kobiet, by zasiliły 
Ochotniczą Służbę PCK.  

W 2011 r. Rada Osiedla Kamionek wy-
stąpiła do Rady Dzielnicy Praga Południe 
z  wnioskiem o  upamiętnienie tablicą Ka-
tarzyny Doraczyńskiej oraz Pawła Wypy-
cha, którzy zginęli w  katastrofie samolotu 
prezydenckiego w  kwietniu2010 r. pod 
Smoleńskiem. Obydwoje byli harcerzami, 
mieszkańcami i  działaczami samorządo-
wymi Pragi Południe. Do dnia dzisiejszego 
Samorząd i Urząd Dzielnicy Praga Południe 
nie upamiętnił żadną tablicą tragicznie 
zmarłych mieszkańców dzielnicy

 hm. Tadeusz Mandziak 

Harcerskie Miejsca Pamięci -  Kamionek
Obchody 70 rocznicy wybuchu Po-

wstania Warszawskiego na Pradze-Połu-
dnie rozpoczęły się 31 lipca 2014 r. Objazd 
miejsc upamiętniających bohaterów zorga-
nizowany przez urząd dzielnicy stał się już 
tradycją. 

W  tym roku wędrówkę pamięci po-
prowadzili zastępcy burmistrza dzielnicy 
Praga-Południe Jarosław Karcz i  Konstan-
ty Bartoń. W  uroczystościach wzięli także 
udział praski senator Marek Borowski oraz 
radni dzielnicy. Najważniejszymi uczestni-
kami objazdu byli jednak 
powstańcy warszawscy: 
Barbara Kolińska, czło-
nek Związku Żołnierzy 
AK Okręgu Warszawa 
Środowisko 6 Obwodu 
Praga, Józef Sobociński, 
przewodniczący Związku 
Powstańców Warszawy 
VI/26 Oddział Praga, Jan 
Goldman, Feliks Waśkie-
wicz, członek Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych 
Warszawa Praga-Południe 
oraz mjr Kazimierz Klimczak.

Nad  uroczystościami czuwali policjan-
ci z  KRP Warszawa VII i  funkcjonariusze 
Straży Miejskiej. O  wyjątkowy nastrój tej 
uroczystej wędrówki dbały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 72, śpiewające powstańcze 
piosenki. 

Harcerki i  harcerze ze szczepu 288 
WDHiGZ składali wieńce i wiązanki kwia-
tów, zapalali znicze oraz zaciągali honorowe 
warty.

Uroczystości rozpoczęły  się pod tabli-
cami pamiątkowymi umieszczonymi na 
budynku urzędu. Poświęcono je pamięci 

dowódcy Obwodu VI Praga Okręgu War-
szawskiego Armii Krajowej, podpułkowni-
ka Antoniego Żurawskiego 
oraz zastępcy Komisarza 
Cywilnego przy Dowódz-
twie Obrony Warszawy 
w 1939 r. Bronisława Cha-
jęckiego. 

Kolejnym punktem 
programu było złożenie 
kwiatów pod tablicą po-
święconą żołnierzom Ar-
mii Krajowej VI Obwodu, 
znajdującą się   na murze 
kościoła księży Pallotynów 
przy ul. Skaryszewskiej 
12. Następnie wędrów-
ka pamięci wiodła przez 

Dwa dni Harcerskiej Służby w Urzędzie Dzielnicy 
Warszawa Praga-Południe

park Skaryszewski, w  którym znajdują się 
pomnik Batalionu Saperów Praskich oraz 
pomnik Lotników Brytyjskich Niosących 
Pomoc Powstańcom Warszawskim. Ten 
szczególny pomnik odsłoniła w 1988 r. pre-
mier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. 
Towarzyszył jej Henry Lane, jedyny ocalały 
członek załogi samolotu Liberator EV 961, 
zestrzelonego nad Warszawą 14 sierpnia 
1944 r. 

Następnie kwiaty złożono pod pomni-
kiem upamiętniającym poległych w  wal-

ce o  wyzwolenie Warszawy, znajdującym 
się na Wybrzeżu Szczecińskim. Kolejnym 
punktem wędrówki był kościół przy ul. 
Kapelanów Armii Krajowej 2, na murach 
którego umieszczono tablicę upamiętnia-
jącą przeprawy żołnierzy AK przez Wisłę. 
W  kościele pod wezwaniem Najczystszego 
Serca Maryi przy pl. Szembeka złożono 
kwiaty pod tablicą poświęconą podpuł-
kownikowi Tadeuszowi Schollenbergero-
wi, dowódcy 3 Rejonu Grochów AK i żoł-
nierzom AK z  Pragi-Południe poległym 
w walce z okupantem, w latach 1939 – 1944. 
Ostatnie wieńce i  znicze złożono pod po-

mnikiem obrońców Pragi 
w  1939 r. – pomnikiem  
21 Warszawskiego Pułku 
Piechoty im. Dzieci War-
szawy przy al. Waszyng-
tona. 

W drugim dniu służby 
1 sierpnia 2014  r. w  go-
dzinach 10.00 – 14.00 
harcerki i  harcerze roz-
dawali wszystkim chęt-
nym mieszkańcom naszej 
dzielnicy, odwiedzającym 
akurat urząd, pamiątkowe 
butony z okazji 70 roczni-

cy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 
odznaki Polski Walczącej – kotwice.
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W  sierpniu wybrałem się z  żoną na 
„prywatną wizytację” kolonii zuchowej 
gromad: 288, 296 i 297. Po długim i praco-
witym lipcu udało mi się wreszcie wyrwać 
z  Warszawy na przedłużony, pięciodniowy 
weekend. Kolonia zuchowa mieściła się 
w ośrodku „Mazury” w Krzyżach nad jezio-
rem Nidzkim, niedaleko Rucianego-Nidy. 

Przyznam się, że odwiedziny zuchów 
i  kadry (w  tym moich własnych dzieci) to 
jeden cel wyprawy – drugi to zwiedzenie le-
śniczówki w Praniu. Mieści się tam bowiem 
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego – poety, tłumacza, twórcy słynnych 
kabaretowych „Zielonych Gęsi”.

Leśniczówka Pranie położona jest ma-
lowniczo w  samym sercu Puszczy Piskiej 
na wysokiej skarpie, skąd rozciąga się prze-
piękny widok na jezioro Nidzkie. 

Wybudowana została w roku1880. Była 
ulubionym miejscem pobytu poety, gdzie 
przyjeżdżał z  żoną Natalią w  latach 1950-
1953. Osiem lat później w  1961 r. na bu-
dynku umieszczono tablicę pamiątkową, 
poświęconą Gałczyńskiemu a w roku 1965 

W Praniu
r. rozpoczęto tworzenie izby pamięci, która 
po piętnastu latach przemieniła się w  mu-
zeum. Otwarto je w 1980 r., aż do roku 1997 
prowadziła je córka poety – Kira Gałczyń-
ska z mężem. Od 2000 r. muzeum jest jed-
nostką organizacyjną powiatu piskiego.

Na muzealne zbiory składają się przede 
wszystkim pamiątki po Konstantym Ilde-
fonsie Gałczyńskim, towarzyszące mu pod-
czas pobytów w  Praniu oraz pochodzące 
z  jego warszawskiego anińskiego mieszka-
nia. Można obejrzeć oryginalną wizytówkę 
krakowskiego „zaczarowanego dorożkarza”, 
lampę z  „zaczarowanej dorożki” czy też 
przywiązaną łańcuchem do biurka „zieloną 

gęś”. Ponadto zobaczyć można zdjęcia, ręko-
pisy, rysunki oraz archiwalne czasopisma, 
do których pisywał. Zgromadzono również 
wiele karykatur autorstwa: Szymona Koby-

lińskiego, Eryka Lipińskiego, Konstantego 
Sopoćki i Jerzego Zaruby.

Muzeum pełni także funkcję ośrod-
ka kultury, organizowane są bowiem tutaj 
liczne koncerty muzyczne i  spotkania lite-
rackie. Od 1999 r. działa tu również „Sto-

warzyszenie Leśniczówka Pranie”. Jego pre-
zesem jest poeta, eseista i obecny dyrektor 
muzeum Wojciech Kass a  członkami są 
m.in. Ignacy Gogolewski, Olga Lipińska, 
Wojciech Malajkat oraz Magda Umer. Przez 
pewien okres swojego życia gościła tutaj 
również Agnieszka Osiecka.

Na koniec warto wspomnieć, że każdy 
nieznany poeta ma tutaj coś swojego, bo-
wiem droga prowadząca od parkingu sa-
mochodowego do leśniczówki, wysadzana 
starymi świerkami, nosi nazwę „Alei Nie-
znanego Poety”.

hm. Jacek Czajka
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„Zaczarowana dorożka” 
 
I. Allegro  
Zapytajcie Artura,  
daję słowo: nie kłamię,  
ale było jak ulał  
sześć słów w tym telegramie:  
ZACZAROWANA DOROŻKA  
ZACZAROWANY DOROŻKARZ  
ZACZAROWANY KOŃ.  
Cóż, według Ben Alego,  
czarnomistrza Krakowa,  
„to nie jest nic takiego  
dorożkę zaczarować,  
dosyć fiakrowi w oczy  
błysnąć specjalną broszką  
i jużeś zauroczył  
dorożkarza z dorożką  
ale koń – nie.” Więc dzwonię:  
– Serwus, to pan Ben Ali?  
Czy to możliwe z koniem?  
– Nie, pana nabujali.  
Zadrżałem. Druga w nocy.  
Pocztylion stał jak pika.  
I urosły mi włosy  
do samego świecznika:  
ZACZAROWANA DOROŻKA?  
ZACZAROWANY DOROŻKARZ?  
ZACZAROWANY KOŃ?  
Niedobrze. Serce. Głowa.  
W dodatku przez firankę:  
Srebrne dachy Krakowa  
jak „secundum Joannem”,  
niżej gwiazdy i liście  
takie duże i małe.  
A może rzeczywiście  
zgodziłem, zapomniałem?  
Może chciałem za miasto?  
Człowiek pragnie podróży.  
Dryndziarz czekał i zasnął,  
sen mu wąsy wydłużył  
i go zaczarowali  
wiatr i noc, i Ben Ali?  
ZACZAROWANA DOROŻKA  
ZACZAROWANY DOROŻKARZ  
ZACZAROWANY KOŃ  

 
II. Allegro sostenuto 
Z ulicy Wenecja do Sukiennic  
prowadził mnie Artur i Ronald,  
a to nie takie proste, gdy jest tyle kamienic  
i gdy noc zielono-szalona,  
bo trzeba, proszę państwa, przez cały noc-
ny Kraków:  
 
III. Allegretto  
Nocne WYPYCHANIE PTAKÓW,  
nocne KURSY STENOGRAFII,  
nocny TEATR KRÓL SZLARAFII,  
nocne GORSETY KOLUMBIA,  
nocny TRAMWAJ, nocna TRUMNA,  
nocny FRYZJER, nocny RZEŹNIK,  
nocny chór męski CZEŚĆ PIEŚNI,  
nocne DZIŚ PARÓWKI Z CHRZANEM,  
nocne TOWARY MIESZANE,  
nocna strzałka: PRZY KOŚCIELE!  
Nocny szyld: TYBERIUSZ TROTZ,  
słowem, nocni przyjaciele,  
wieczny wiatr i wieczna noc.  
 
IV. Allegro ma non troppo  
Przystanęliśmy pod domem „Pod Murzy-
nami”  
(eech, dużo bym dał za ten dom)  
i nagle: patrzcie: tak jak było w telegramie:  
przed samymi, uważacie, Sukiennicami:  
ZACZAROWANA DOROŻKA  
ZACZAROWANY DOROŻKARZ  
ZACZAROWANY KOŃ.  
Z Wieży Mariackiej światłem prószy.  
A koń, wyobraźcie sobie, miał autentyczne 
uszy.  
 
V. Allegro contabile  
Grzywa mu się i ogon bielą,  
wiatr dmucha w grzywę i w biały welon.  
Do ślubu w dryndzie jedzie dziewczyna,  
a przy dziewczynie siedzi marynarz.  
Marynarz łajdak zdradził dziewczynę,  
myślał: Na morze sobie popłynę.  
Lecz go wieloryb zjadł na głębinie.  

Konstanty Ildefons Gałczyński, (1905-1953)
Pseudonim Karakuliombro, polski poeta, tłumacz tekstów, twórca słynnego teatrzyku „Zielona Gęś” .
Debiut literacki w prasie w 1923 roku. Związany  z grupą poetycką „Kwadryga” oraz pismami satyrycznymi i politycznymi stolicy, 

należał do bohemy artystycznej. Po wojnie współpracował z krakowskim kabaretem „Siedem Kotów”. W ostatnich latach życia stworzył 
kilka większych form poetyckich: „Niobe” (1951) „Wit Stwosz” (1952), „Kronika olsztyńska’ (1952). 

W latach 1950–1953 związany był z leśniczówką Pranie nad Jeziorem Nidzkim. Wydał m.in. tomiki wierszy :Zaczarowana dorożka” 
(1948), ‘Ślubne obrączki” (1949), „Pieśni” (1953). Autor tłumaczenia „Snu nocy letniej” Williama Szekspira oraz „Ody do Radości” 
Friedricha Schillera.

Ona umarła potem z miłości,  
z owej tęsknoty i samotności.  
Ale że miłość to wielka siła,  
miłość po śmierci ich połączyła.  
Teraz dorożką zaczarowaną  
jedzie pan młody z tą młodą panną  
za miasto, gdzie jest stara kaplica,  
i tam, jak w ślicznej starej piosence, 
wiąże im stułą stęsknione ręce  
ksiądz, co podobny jest do księżyca.  
Noc szumi. Grucha kochany z kochaną,  
ale, niestety, co rano  
przez barokową bramę,  
pełną sznerklów i wzorów,  
wszystko znika na amen  
in saecula saeculorum:  
ZACZAROWANA DOROŻKA  
ZACZAROWANY DOROŻKARZ  
ZACZAROWANY KOŃ.  
 
VI. Allegro furioso alla polacca  
Ale w knajpie dorożkarskiej,  
róg Kpiarskiej i Kominiarskiej,  
idzie walc „Zalany słoń”;  
ogórki w słojach się kiszą,  
wąsy nad kuflami wiszą,  
bo w tych kuflach miła woń.  
I przemawia mistrz Onoszko:  
– Póki dorożka dorożką,  
a koń koniem, dyszel dyszlem,  
póki woda płynie w Wiśle,  
jak tutaj wszyscy jesteście,  
zawsze będzie w każdym mieście,  
zawsze będzie choćby jedna,  
choćby nie wiem jaka biedna:  
ZACZAROWANA DOROŻKA  
ZACZAROWANY DOROŻKARZ  
ZACZAROWANY KOŃ.

Kącik poezji
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Stopka redakcyjna

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

„List do Szanownego Pana”                                                 

Dzień dobry, Wielce Szanowny i życzliwy Panie 
przesyłam pozdrowienia z Leśniczówki  Pranie. 
Z miejsca szczególnego, gdzie Gałczyński Kostek 
budował wierszem zdania; złożone i proste. 
Tu odpoczywał, moczył pióro i  nogi w stawie, 
i dużo, dużo pisał mocząc … ? ciastka w kawie.   
Również … na moje pisanie, Szanowny Panie 
dobre klimaty stwarza Leśniczówka Pranie; 
o czym Panu donoszę, tą przesyłką właśnie,
a emocje mam zamiar włożyć między baśnie. 
O dróżkach, o ścieżkach i o Gęsi  Zielonej 
opowiem Panu później lub wrzucę na stronę.
A teraz ? … zachwycam się przyrodą, chłonę wonie lasu, 
słucham śpiewu ptaków, nie marnuję czasu. 
Kreślę więc kilka słów do Szanownego Pana, 
a jutro nowy list spiszę od samego rana. 
Z poważaniem 
Czajka - niby ptak a kobieta 
a z imienia, proszę Pana, notabene Elżbieta

Pranie, dn. 16.08.2014

„Miejsce szczególne”

Tam, gdzie harcerskie szlaki 
„KTOŚ” wytyczył przed laty 
wędrują nasze nogi, myśli 
na obłokach skrzydlatych.
Tam, gdzie jezioro Ocypel 
i gdzie harcerska stanica 
przez nogi nasze uparte 
na zapas mierzona okolica.
Tam, gdzie lato tętni życiem 
nie zaznasz ciszy, spokoju. 
Tam nas ciągnie do działań, 
do kresu sił, do znoju.
Tam ładujemy akumulatory 
przed dalszą życia wędrówką 
a przy kawie, ciasteczkach pytamy 
siebie wzajemnie o zdrówko.
„COŚ” nas pcha do Borów 
jakoby do bram jedynego raju. 
Harcerz tam sosną oddycha 
a moc zbiera w kojącym bóle gaju.

Ocypel, 2012 r.

„Strasna zaba”
wiersz dla sepleniących

Pewna pani na Marszałkowskiej  
kupowała synkę z groskiem  
w towazystwie swego męza, ponurego draba;  
 
wychodzą ze sklepu, pani w sloch,  
w ksyk i w lament: - Męzu, och, och!  
popats, popats, jaka strasna zaba!  
 
Mąz był wyżsy uzędnik, psetarł mgłę w okulaze  
i mowi: - Zecywiście cos skace po trotuaze!  
 
cy to zaba, cy tez nie,  
w kazdym razie ja tym zainteresuję się;  
 
zaraz zadzwonię do Cesława,  
a Cesław niech zadzwoni do Symona -  
nie wypada, zeby Warsawa  
była na „takie coś” narazona.  
 
Dzwonili, dzwonili i po tsech latach  
wrescie schwytano zabę koło Nowego Świata;  
a zeby sprawa zaby nie odesła w mglistość,  
uządzono historycną urocystość;  
 
ustawiono trybuny,  
spędzono tłumy,  
„Stselców” i „Federastów”  
- Słowem, całe miasto.  
 
Potem na trybunę wesła Wysoka Figura  
i kiedy odgzmiały wsystkie „hurra”,  
Wysoka Figura zece tak:  
 
- Wspólnym wysiłkiem ządu i społecenstwa  
pozbyliśmy się zabiego bezecenstwa -  
panowie, do gory głowy i syje!  
 
A społecenstwo: - Zecywiscie,  
dobze, ze tę zabę złapaliście,  
wsyscy pseto zawołajmy: «Niech zyje!»

Elżbieta Czajka 
W latach 1976-1980 harcerka 44 RDH (Radomskiej 

Drużyny Harcerskiej).
 Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki Stosowa-

nej i Zarządzania przy PAN w Warszawie. Poetka  Klubu 
Literackiego „Nasza Twórczość”  i  członkini Stowarzy-
szenia Autorów Polskich Warszawa II. 

Wydała tomik poezji „Odcienie uczuć” (2011)  
i wiersze dla dzieci „Wierszowanki dla dzieci małych 
dużych” (2012).


