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Zespół Historyczny Hufca ZHP Warszawa Praga Południe
Krótka historia Rajdu Młodego Koścuszkowca
Tegoroczny RMK to jedenasta już edycja tej imprezy, dlatego warto króciutko
choćby w kilku zdaniach przytoczyć jego
historię.
Pomysł tej imprezy zrodził się na przełomie lat 2003/2004, w głowach młodych
instruktorach naszego hufca. W związku
z niedostateczną pracą z bohaterem postanowiono zorganizować rajd, który miałby
na celu upamiętnienie bohatera Hufca
ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1
Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i upowszechnianie o nim
wiedzy.
Ideę poparła Komenda Hufca i pierwszy rajd odbył się w dniach 8-10 października 2004 r. Organizatorzy starali się, aby
było to w okolicach rocznicy bitwy pod Lenino (12.10.1943). Nie zawsze się to udaje,
ale miesiąc październik jest niezmienny.
Rajdy są organizowane dla rad drużyn
(zastępy zastępowych) oraz dla pozostałej
kadra hufca (np. kadry zuchowej, IKP Romanosy). Na trasach rajdowych uczestnicy
biorą udział w grach historycznych, rozwiązują różnego rodzaju zadania, quizy a nawet
uczą się piosenek wojskowych (np. Oka).
Nierzadko patrole rywalizują ze sobą.
Różna jest też ich forma oraz czas trwania. Były rajdy jedno-, dwu- a nawet trzydniowe. Podczas rajdów uczestnicy odwiedzali takie miejsca, jak: pomniki Kościuszkowców (na Wybrzeżu Szczecińskim, na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, na
Cmentarzu Ofiar Wojny w Marysinie Wawerskim), pomnik gen. Berlinga, Pomnik
Sapera, Płytę Desantu, Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz groby w kwaterach
żołnierskich na Powązkach.
Były rajdy na których oglądano filmy
związane z tematyką wojenną (np. Zakazane piosenki) oraz czytano wiersze Wisławy
Szymborskiej, Ireny Kulińskiej i Zbigniewa Herberta.
W ubiegłym roku pod pomnikiem
Kościuszkowców na Wybrzeżu Szczecińskim odbyła się inscenizacja przygotowana
i przedstawiona przez Harcerski Klub Teatralny Paradox.
Za udział w rajdzie (za wyjątkiem
ósmego i dziewiątego rajdu) uczestnicy
otrzymują pamiątkowe plakietki.
Oto daty poszczególnych rajdów:
1 RMK – 8-10.10.2004

2 RMK – 21-22.10.2005

Echa Startówki
Majdanek, Akademik i Trolejbusy
Zastanawiacie się pewnie co łączy trzy
słowa z tytułu? Odpowiedź jest prosta –
Lublin i właśnie o tym dzisiaj trochę wam
opowiem, o naszej startówce instruktorskiej w tym mieście.

3 RMK – 13-14.10.2006

4 RMK – 19-20/10.2007

5 RMK – 3-4.10.2008

Wydaje mi się, że to była moja piąta
startówka, bo nie pamiętam, czy w Kazimierzu Dolnym byliśmy raz czy dwa razy,
ale to nieistotne. Najważniejsze, że znowu udało mi się zebrać prawie całą kadrę
szczepu. Bardzo dobrym pomysłem jest
organizacja startówek z nastawieniem na
współpracę i integracje w szczepach. Ja od
początku wiedziałem, że nie odpuszczę tegorocznej imprezy, jechałem na nią z nadzieją, że znowu będziemy się fajnie bawić
i poznamy kolejne ciekawe polskie miasto.
Nie pomyliłem się. Było fajnie od momentu
wejścia do autokaru - prawie same znajome
twarze, doświadczeni instruktorzy i pretendenci do noszenia podkładki, młodsi i starsi. Od wejścia widać było ogólną euforię
i podekscytowanie, na twarzach uczestników. Skład autokaru przedstawiał się następująco: Szczepy 32, 31+297, 211, 288+112,
no i my, czyli reprezentacja Szczepu 160,
razem koło czterdziestu osób. Oprócz wyżej wymienionych w startówce brał jeszcze
udział Szczep 420 i patrol komendy hufca.

Później mieliśmy grę, w czasie której zbieraliśmy koperty porozsiewane po
różnych częściach miasta, znajdowały się
w nich pytania dotyczące Lublina. Gra była
fajna, ponieważ pozwalała spalić trochę kalorii i dzięki niej poznaliśmy najciekawsze
części miasta. Nie można pominąć trzech
punktów żywych, na których punktowymi
były druhny z hufca Lublin, co dodatkowo
ubarwiało nasz wyjazd.
Spaliśmy w akademiku Politechniki Lubelskiej gdzie odbył się też kominek, w czasie którego przedstawialiśmy przygotowane
jeszcze w Warszawie lubelskie legendy.
Wszystkie szczepy włożyły w to zadanie
dużo pracy i humoru, ale najlepsza była legenda Szczepu 32 przygotowana w formie
programu „Rozmowy w Toku” .
Nieco wcześniej rozmawialiśmy podzielni na grupy o sprawach związanych
z hufcem, chorągwią i ogólnie całym ZHP.
Fajne było to, że gościliśmy także instruktorów z Lublina, co pozwoliło nam wysłuchać, jakie spojrzenie na pewne sprawy mają instruktorzy z innego całkiem środowiska. Poza tym fajnie znać osoby z różnych
miast, które łączy to samo co nas.
Nadeszła niedziela, była to pierwsza
startówka, na której się wyspałem, bo wstałem dopiero o 9:30 i za to jestem wdzięczny organizatorom, czyli przede wszystkim
Kindze. Rano mieliśmy spotkanie z komendą hufca, gdzie rozmawialiśmy o hufcowych imprezach i wspólnie mogliśmy
się zastanowić, co nam w nich nie pasuje
i dlaczego nie wszystkie szczepy chcą brać

6 RMK – 10.10.2009

7 RMK – 16.10.2010

Zaczęliśmy od zwiedzania starej drukarni, gdzie kiedyś wydawano ulotki, drukowano gazety i foldery, to ciekawe - móc
zobaczyć, jak przez lata zmieniła się technologia i jak kiedyś ludzie musieli sobie
radzić z wydawaniem prasy. W pewnym
momencie naszego zwiedzania druhna Komendantka spostrzegła stojący przykryty
powielacz. Taki sam był w hufcu! Okazało
się że na jego obsłudze druhna Krystyna
zna się lepiej niż brodaty Pan, który pełnił
rolę przewodnika. Brawo, druhno Komendantko!

w nich udział.
Największym jednak przeżyciem było
zwiedzanie byłego obozu zagłady na Majdanku. Bylismy tam przez dwie godziny,
a opowieści pani Przewodnik oraz to, co
mogliśmy tam zobaczyć i przeczytać, z powagą należną temu miejscu jak na harcerzy
przystało, pomogło jeszcze bardziej zrozumieć, co to za miejsce i jak okrutne zbrodnie były tam dokonywane.
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Startówki cd
Nie mogę pominąć kwestii jedzenia (nie
tylko dlatego że lubię jeść), ale też dlatego,
że miejsce, w którym się stołowaliśmy, czyli „Pyzata Chata” stanęło na wysokości zadania. Dostaliśmy dużo dobrego jedzenia.
Jedynym małym mankamentem był brak
miejsc siedzących, ponieważ tę restaurację
odwiedza dużo ludzi. Nie zawsze każdemu
udawało się znaleźć wolne miejsce, ale jakoś
sobie poradziliśmy.
W niedzielę koło godz. 21 zmęczeni ale
pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Wszystkim, którzy w tym roku nie pojechali na ten
wyjazd, mogę powiedzieć jedno – żałujcie.
Było naprawdę super. Nie wiedziałem, że
w tak krótkim czasie można odwiedzić tyle
miejsc i poznać w tak ciekawy sposób historię miasta, nie wiedziałem, że jest tyle legend
o Lublinie, nie wiedziałem, że można je podać w tak atrakcyjnej formie, jak to było na
kominku.
I tutaj należą się podziękowania Kindze
i Monice za organizację startówki, wiem, że
nie jest to łatwe, tym bardziej chylę czoło.
Dziękuję komendzie szczepu za wsparcie,
wysłuchanie głosów instruktorów, możliwość rozmowy i zabawy na równi z innymi
patrolami.
Na kolejną startówkę nasz szczep jedzie
na pewno. Mam nadzieję, że spotkamy się
na niej z wami wszystkimi w jeszcze większym gronie. Reasumując startówkę hufca
2014 w Lublinie uważam za udaną, pouczającą i motywującą.
phm. Jan Korkosz „Hebel”

Startówka szczepu 288 WDHiGZ
4 października o godz. 10.30 zuchy
i harcerze szczepu 288 WDHiGZ – razem
z kadrą 99 osób - spotkali się na wspólnej
grze w Parku Skaryszewskim w ramach
startówki szczepu. Zostali oni przeniesieni w czasie przez szalonego naukowca
Los Czajnikosa. Trafili oni do okresu Powstania Warszawskiego i żeby móc wrócić
do domu, musieli pomóc powstańcom.
W mieszanych patrolach zuchowo-harcerskich rzucali „koktajlami Mołotowa”,
ćwicząc walkę z czołgami, uczyli się piosenki „Warszawskie dzieci”, malowali znak
Polski Walczącej w ramach sabotażu, budowali barykady, odbierali zrzuty alianckie, przenosili jedzenie dla powstańców,
szyfrowali wiadomości, przechodzili kanałami i grali w „Pamięć” z symbolami
konspiracyjnymi.
Po grze uczestnicy wzięli udział
w pierwszym w tym roku harcerskim apelu. W rozkazie komendantka podkreśliła
bohaterstwo powstańców oraz życzyła
wszystkiego najlepszego w nowym roku
harcerskim. Dokonano też pewnych przesunięć w kadrze licznych drużyn szczepu
oraz przyznano oznaczenia stopni, na które harcerze awansowali podczas ostatniego obozu harcerskiego.
pwd. Bogdan Ciechomski

Czytamy książki
Tro p i c i e l e
O dawnych czasach można powiedzieć
wiele, w tym także, że wydawano harcerską
literaturę młodzieżową, a nawet była Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. Bohaterami byli harcerze, jak zastęp Czarnych Stóp,
towarzysze Pana Samochodzika, Szymek
Krusz przekształcający podwórkową bandę
w harcerzy, „Biała noga”, który jak Poirot
prowadził śledztwo nie
wstając z łóżka, detektywistyczna drużyna harcerska
szukająca Marka Piegusa.
Ostatnim harcerskim autorem był chyba hm. Paweł
Wieczorek, autor Zielonego straszydła (1982), Bitwy pod Zielonym Lasem
(1989), Pięciu zielonych
(1996) i Wzgórza Rosiczki
(2006).
Pewnego dnia usłyszałem o książce Tropiciele jak się zdaje z opisów, jest grupa młodzieży
harcerskiej, są przygody, są nasze okolice.
Może jest to następca Stawiam na Tolka Banana? Otóż nie, autorka książki Małgorzata
Karolina Piekarska, saskokępianka z dziada
pradziada, redaktorka w TVP Warszawa,
wydała wcześniej powieść o gimnazjalistach publikowaną w częściach w „Victorze
Gimnazjaliście” Klasa pani Czajki i jej kontynuacje LO-teria. Są to książki obyczajowe
i taka, choć reklamowana jako detektywistyczna, jest książka Tropiciele. Głównym
bohaterem jest Kuba, który musi przeprowadzić się z Żoliborza na Saską Kępę. Traktuje on stereotypowo prawą stronę Wisły
i harcerstwo, ale co do tego drugiego po 1,5
godzinnej zbiórce zmienia zdanie, formuje
zastęp Tropiciele i próbują zrealizować jakieś zadanie zespołowe, najpierw szukania
skarbu, później odszyfrowania rebusów
umieszczonych na ręcznie malowanych
pocztówkach Wacława Chodkowskiego.
Chłopak nawiązuje przyjaźń z biednym
kolegą (może nie znam dobrze ubogich, ale
chyba stereotypowe jest to, że ciągle myśli
o tym, że go na coś nie stać), romansuje
z inną harcerką, a tytułowy zastęp? On jak
i harcerstwo są bardziej w tle. To postacie
drugoplanowe - zastępowy Łukasz, który
czasami wyda jakąś komendę, Tasiemiec

nadużywający słowa „zarypiście” i Młody,
który nie przepada za głównym bohaterem
(obaj prawdopodobnie mają cechy Filipka
z jego muką) i jeszcze jakiś dwóch. W kontekście harcerstwa dziwi zmienianie nazwy drużyny na dany rok harcerski i to, że
wszyscy mówią o mundurkach, co gimnazjalistów powinno raczej irytować niż być
czymś normalnym (W MUNDURKACH
JADAMY ZIEMNIAKI!).
Są dwa wątki tej książki
– miłość Kuby i Jagody
oraz złodziej pocztówek.
Pierwsze ciężko mi ocenić, w gimnazjum wolałem książki niż ludzi,
a miłości gimnazjalistów
uważałem za lansowanie
się a nie chęć założenia
rodziny, ale sądzę, że
jak ktoś lubi klasę pani
Czajki (co ciekawe bohater jest jej uczniem), to
i Tropiciele mu się spodobają. Jeśli chodzi
o detektywistyczność, to od razu znamy
przestępcę, współpracowników i metody.
Przez większość czasu jest to zmaganie
Kuby z niewiara rodziców, rozterki Rafała
na temat lojalności i wstydu i dopiero gdy
pod koniec do kradzieży dochodzi, zastęp
Tropiciele przypomina czytelnikowi o tym,
że istnieje i szuka złodzieja, więc można
powiedzieć, że ten wątek nie emocjonuje
tak jak osoby wychowane na Bahdaju i Niziurskim by oczekiwały.
Trzeba również zwrócić uwagę na Saską
Kępę. Autorka stara się opisać tę dzielnicę,
wspominani są historyczni mieszkańcy,
dodana jest tez mapa z zaznaczonymi miejscami, więc można wybrać się na wycieczkę
śladami Tropicieli. Sprawia to, że bohaterowie nie mieszkają gdzieś, czyli nigdzie,
a stają się nam bliżsi.
Moim zdaniem lepiej przeczytać literaturę z lat 70, 80, jednak jeżeli nie przeszkadza wam kryminał, który naprawdę jest
powieścią obyczajową o gimnazjalistach,
to Tropiciele mogą się spodobać. Przy tych
wszystkich zakochanych wampirach zombi, aniołach czy herosach dobrze od czasu
do czasu przeczytać o zwyczajnej grupie
młodzieży.
pwd. Bogdan Ciechomski

Słynne duety
Kontynuujemy nowy cykl fotograficzny z przymrużeniem oka, pod nazwą „Słynne duety” . Przypominam, że 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 harcerskiego utworzymy specjalną,
pamiątkową galerię. Prosimy nadsyłać do redakcji
swoje propozycje oraz odpowiedzi na zadawane pytania, na adres: jacek.czajka@ pragapoludnie.zhp.pl
lub jacek288@poczta.onet.pl .
W tym numerze przedstawiamy kolejne zdjęcie. Tym razem dwóch tajemniczych typów. Kogo
przedstawiają? Któż to jest? Agenci ochrony, gangsterzy czy może służby specjalne? Kim są owi panowie w ciemnych okularach?
hm. Jacek Czajka
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DLA NAMIESTNICTW
ŚWIAT OKIEM KAMIENIA, czyli dwa słowa
namiestnika harcerskiego
WYCHOWANIE MŁODEGO
CZŁOWIEKA…
Ostatnio wpadła mi w ręce książka Młodość przeżywa się tylko raz!,
która jest zbiorem gawęd Stanisława
Broniewskiego „Orszy” – naczelnika
Szarych Szeregów i dowódcy akcji
„Meksyk II”, znanej dziś jako Akcja pod Arsenałem. Uznałem, iż to
zapewne jest to rarytas,
toteż zaraz wziąłem się
do czytania. Pierwsze,
co rzuciło mi się w oczy,
to cytat „Orszy” z tyłu
książki. Otóż druh Broniewski zapytany kiedyś
o to, jak skutecznie wychowywać,
odpowiedział: „Może was zaskoczę (…) bo powiem: to
wasza rzecz. Powiem tak
dlatego, że was szanuję.
Szanuję waszą wolność
i wszystko, co w harcerstwie będzie,
jest i może być, a co powinno być
wasze i oddolne. To jest wasz ruch,
to nie wam ktoś dyktuje, to nie was
ktoś do jakiś haseł wzywa, tylko to
wy stanowicie”. Tak, drodzy drużynowi – to do nas ten ruch należy.
Jednak ta dowolność, która jest nam
dana, wymusza od nas cos więcej,
co mądrze nazwano świadomością
celów.
Kiedyś rozmawiałem z H. o tym,
jak należy pracować z dziećmi i ich
rodzicami – „Musisz być w stu procentach pewien tego, co i dlaczego
robisz” - usłyszałem. I nie ukrywam,
wiele to zmieniło w mojej pracy. Na
przykład zacząłem tłumaczyć harcerzom, dlaczego na obozie mają
tylko 3 sekundy na zbiórkę przed
namiotem, czy dlaczego odcinam im
guzik na apelu, gdy jest niezapięty.
Zacząłem obserwować sam siebie
i swoje działania, tak by wiedzieć, po
co to wszystko robię. To wiele daje,
a przede wszystkim ukierunkowuje
pracę wychowawcy, bo właśnie nim
mam być. Muszę być świadomy tego, co chcę osiągnąć – modelu wychowania młodego człowieka, czyli
jakich harcerzy chcemy „wypuścić”
z drużyny. Wzorem takim oczywiście jest nasze harcerskie Prawo
i Przyrzeczenie, które pokazuje drogę na jednego z największych moim
zdaniem sukcesów – bycia dobrym
człowiekiem. Zaraz za tym idzie
metoda, jaką się posłużę, by to osią-

gnąć, jak na przykład użycie pociętej mapy na grze. Harcerze uczą się,
że nie mają podanego wszystkiego
na tacy, tylko radzą sobie z tym, co
jest. Pamiętajmy, że metoda to też
nasze instruktorskie zachowanie.
My, jako wzór dla młodych ludzi,
jesteśmy największym narzędziem
do wychowawczej „obróbki” harcerza. Nigdy nie możemy o tym zapomnieć, nawet wtedy gdy
młotek omsknie się na
palec, a na język już się
ciśnie…
Czasem w naszym
hufcu można usłyszeć
uwagi; bo ten to, a ten
tamto. Zbyt często zwracamy uwagę na to, co źle
robimy w naszej pracy.
Zachęcam Was wszystkich, aby zacząć działać
w druga stronę. Od zawsze starałem się dbać
o dobre relacje z wszystkimi drużynowymi i oglądać ich pracę. Jeszcze
zanim zostałem namiestnikiem, widziałem w działaniu większość drużyn i rozmawiałem z prawie wszystkimi drużynowymi o ich pracy. To
procentuje. Kiedy słyszę, że ten to
robi źle, to wiem, co robi dobrze.
Kiedy słyszę, że inny jest kretynem,
to wiem, że niesamowicie dogaduje się z harcerzami. Może z rówieśnikami nie potrafi? Kiedy słyszę,
że tamten podobno znęca się nad
dziećmi, to wiem, że tak naprawdę
wiele od nich wymaga, dzięki czemu po trzech latach w jego drużynie
naprawdę myślą i są odpowiedzialni,
a nie biernie uczestniczą w harcerskiej grze (a może wciąż w zuchowej
zabawie).
Dziś jako namiestnik (i jako osoba, która widziała harcerstwo poza
naszym hufcem) mogę powiedzieć,
że na naszej Pradze Południe mamy
naprawdę dobrą kadrę i wiemy, co
robimy. Jednak każdy z nas wie tylko
małą część, dopiero wszyscy razem
poznamy całość. Rozmawiajmy!
Uff, ale się rozpisałem, a miałem
pisać o książce. Serdecznie wszystkim polecam – Młodość przeżywa
się tylko raz! „Orszy” gawędy o wychowaniu.

Heblowanie – Młodzi następcy czy następni
młodzi??

Swój felieton postanowiłem poświęcić
„młodej kadrze”. Mam tutaj na myśli młodych głównie młodych przybocznych, młodych drużynowych i wszystkich, którzy są
kadrą w szczepach i drużynach.
W każdym chyba środowisku znajdziemy jakiegoś licealistę bądź gimnazjalistę,
który jest kadrą. Jeśli tak jest, to bardzo
dobrze, bo oznacza to że my, instruktorzy
wypełniamy obietnicę, którą złożyliśmy
w Zobowiązaniu Instruktorskim, a mianowicie wychowujemy swojego następcę.
W tym miejscu nasuwa się kilka pytań, czy
wychowujemy go właściwie?? Czy godnie
nas zastąpi??
Ja sam nie tak dawno musiałem na te
pytania znaleźć odpowiedź i wiecie co? Była ona twierdząca, w dodatku coraz bardziej
utwierdzam się w przekonaniu, że dokonałem właściwego wyboru. Cała moja „młoda
kadra” została puszczona na głęboką wodę.
Moja przyboczna za pół roku zajmie moje miejsce, po sześciu latach przekażę jej
drużynę. Do tej pory nikt z nich nie miał
ze mną łatwo i nie będzie miał. Wręcz przeciwnie - każde z nich będzie miało coraz
trudniej a powodów tego jest wiele, to nie
tylko brak czasu i coraz więcej różnych innych obowiązków.
I tutaj pojawiają się kolejne pytania, czy
ci młodzi ludzie są na tyle odpowiedzialni,
że można im bez obaw przydzielać często
niełatwe zadania? Czy znajdą czas na ich
realizację, skoro coraz częściej narzekają na
jego brak? I w końcu czy ciągle będą odpowiednio zmotywowani, żeby owo zadanie
doprowadzić do końca i dobrze je wypełnić? Stawiam te pytania, ponieważ z nimi
właśnie stykam się w moim szczepie, bywa,
że młodzi są tak zajęci, że nie są w stanie
podjąć się nawet prostego zadania. Bywa,
że nie mogą gdzieś znowu pojechać albo
być po raz kolejny na jakimś ważnym harcerskim wydarzeniu. Zawsze wtedy zaczynam się zastanawiać, jakie ważne sprawy
ma na głowie szesnasto- czy siedemnastolatek, że w ciągu siedmiu dni tygodnia nie
jest w stanie znaleźć czasu na załatwienie
ważnej przecież sprawy. Co sprawia, że nie
może wygospodarować jednego wolnego
weekendu w miesiącu? Pomijam już brak
czasu na zbiórki czy rady drużyny, bo wydaje mi się że to jest minimum, gdzie każdy
musi być obecny.
Czy nie jest tak, że wstępując w szeregi ZHP i podejmując się ważnej przecież
misji bycia kadrą jesteśmy zobowiązani do
czegoś więcej niż tylko prowadzenie zbióphm. Stanisław Matysiak rek i pojawienie się w wakacje na letnim
obozie? Przecież to nasz „dorosłych” ludzi
wybór, wiemy, co to oznacza i z czym to się
wiąże a jednak często to nasze „kadrowanie” traktujemy nie tak, jak powinniśmy.

Być może jest tak, że ja ich słabo znam,
może po prostu gdy ja byłem w ich wieku
(bagatela dziesięć lat temu) były inne czasy, miałem mniej na głowie i bardziej mogłem poświęcić się temu, co lubię. A może
po prostu nie było żadnych różnic między
wtedy a teraz, tylko ja lepiej gospodarowałem własnym czasem, byłem bardziej
świadomy, jakie przyjąłem na siebie obowiązki. Fakt jest taki, że nie zaniedbywałem
harcerstwa, domu, szkoły ani przyjaciół.
Nikt przeze mnie nie cierpiał, mało tego
- miałem dużo wolnego czasu, czy to znaczy, że chcieć to móc? Na pewno, ale duże
znaczenie ma tutaj też podejście do sprawy.
Kiedy byłem „młodą kadrą” i poprosił mnie
o coś drużynowy lub komendant szczepu,
to zawsze wykonywałem wszystko na czas.
Często musiałem stanąć na rzęsach, ale
dla nas harcerzy nie ma przecież rzeczy
niemożliwych, prawda? Mało tego, byłem
zawsze ogromnie dumny, że to mnie o coś
proszą, bo to znaczyło, że nikt nie zrobi tego lepiej niż ja.
Teraz nie do końca tak jest, młodzi wychodzą z założenia, że jeśli oni czegoś nie
zrobią, to zrobi się „samo” (patrz - zrobi
to za nich ktoś inny np. drużynowy albo
komendant szczepu). Moja prośba wtedy
znajduje się gdzieś na końcu ich długiej listy ważnych spraw do załatwienia.
Wybaczcie ale nie rozumiem, dlaczego
taki młody człowiek nie ma na nic czasu.
Ciężko uwierzyć, że nie może przełożyć
spotkania lub pojechać do babci w odwiedziny tydzień później. Nie wierzę, bo sam
przecież miałem tyle lat co oni. Co innego, jeśli czasem wypada nam coś nagle lub
sprawa jest na tyle ważna, że faktycznie
musimy ją załatwić natychmiast.
Mimo tego, co napisałem wyżej, wierzę
w tych „harcerskich padawanów”, wierzę,
że zostaną godnymi następcami nas starszych. A będąc w moim wieku może wrócą
do tego felietonu i czytając go zrozumieją,
co miałem na myśli i co chciałem im przekazać. Mam nadzieję, że są świadomi tego,
iż bez nich nie będzie harcerstwa, że bez
nich cała nasza instruktorska praca nie ma
sensu.
Więc drogie Druhny i drodzy Druhowie, pomagajmy tym młodym, rozmawiajmy z nimi, negocjujmy, słuchajmy ich,
liczmy się z ich zdaniem, przyjmujmy ich
krytykę, przypominajmy, że służba w ZHP
to dobra zabawa ale też obowiązek, mówmy im o odpowiedzialności, o konsekwencjach, o wychowaniu i wpływie na harcerzy,
o misji, ale też chwalmy i motywujmy, pokazujmy im, że są nam potrzebni i że nam
na nich zależy. Robiąc to wszystko możemy
być pewni, że nasi następcy będą nas godni.
phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Dobre rady druha Acz (2)
Czytajmy

Od kiedy czytam prasę harcerską? Pół
wieku? A może nieco dłużej? Bo przecież
czytałem wszystko o harcerstwie, co mi
wpadło do ręki, jeszcze gdy nie miałem
stopnia instruktorskiego, gdy byłem szeregowym harcerzem. (Czy ktoś w to uwierzy?
Byłem szeregowym harcerzem. Czasem ja
sam w to już nie wierzę). W „moim” kiosku
na rogu Zwycięzców polowałem na „Drużynę”. Był to dwutygodnik, a do kiosku, tego
najbliższego domowi, docierał jeden egzemplarz. Na szczęście inni harcerze „Drużyną”
nie byli zainteresowani. Nieco się dziwiłem
- na Saskiej Kępie było nas wielu.
Czytałem więc wszystko, co się dało,
na przykład wszystkie książki, jakie można
było kupić w składnicy przy Marszałkowskiej. Tam na pierwszym piętrze był dział
harcerski. Bywałem tam raz w miesiącu –
może coś, cokolwiek się ukazało? Czasami
coś znalazłem w „zwykłej” księgarni. To nie
do opisania, jak cieszyłem się, gdy na ladzie
w księgarni przy Francuskiej (dziś tam jest
bank Millenium) zobaczyłem „Ognie i ogniska” Kazimierza Koźniewskiego. Wtedy nie
wiedziałem, że zacny druh Kazimierz zniekształca po swojemu historię naszej organizacji. To była pierwsza pozycja, w której
poczytać można było więcej o naszych tradycjach niż w harcerskich poradniczkach.
Zaczytywałem się w Koźniewskim. Tam
przeczytałem po raz pierwszy kilka wersji
Prawa Harcerskiego. To najstarsze – Andrzeja Małkowskiego – też.
Jeżeli coś wiedziałem o harcerstwie, to
przede wszystkim z tych lektur. Chłonąłem
wiedzę jak gąbka. Całą, ile się dało. I między innymi dlatego swobodnie mogłem
prowadzić zajęcia na kursach (najpierw zuchowych) mając siedemnaście czy osiemnaście lat.

Tak, zapytacie, a praktyka? A wykorzystywanie owej teorii w codziennym harcerskim życiu? Nie było źle. Prowadziłem
drużynę, ośrodek, szczep... Co roku od
dziewiętnastego roku życia – zgrupowanie
obozów. I jeżeli robiłem to skutecznie, to
nie tylko dlatego, że miałem coraz dłuższą
praktykę. Nie tylko dlatego, że poświęcałem harcerstwu długie godziny. Ja wiedziałem także wiele, bo korzystałem z doświadczeń innych. Proste.
Gdy skończyłem (no, prawie skończyłem, bo pracy magisterskiej jeszcze nie napisałem) studia, spokojnie mogłem rozpocząć pracę w Wydawnictwie Harcerskim.
Znałem się na harcerstwie, bo... czytałem.
Fakt, w naszym Prawie przez czas jakiś
mieliśmy punkt „Harcerz chce wiedzieć
więcej, niż wie, umieć więcej, niż umie”.
Dziwi mnie postawa naszej kadry.
Większość z nas czyta niechętnie, z trudem. Jakiż kłopot mają osoby, które stają
przed Komisją Stopni Instruktorskich
i muszą do swojej próby wpisać lektury
harcerskie. Jakże często do karty próby
wpisany jest tylko jeden tytuł! Nasi przyszli
instruktorzy sami z siebie zobowiązują się
do przeczytania w ciągu jednego roku jednej pozycji! Co oni wiedzą i chcą wiedzieć
o harcerstwie? Otrzymują stopień przewodnika – mają przewodzić swym zuchom
lub harcerzom z prawie zerową wiedzą samodzielnie zdobytą. I dla opiekunów prób
jest to do przyjęcia.
Jestem zbyt krytyczny? No to popatrzcie, ile osób systematycznie czyta (no,
niech tylko przegląda) „Czuwaj”! Chcemy
być najlepszym hufcem w Polsce. No to
także zacznijmy więcej czytać. Naprawdę
to jest niezbędne.
hm. Adam Czetwertyński

WYCHOWANIE DUCHOWE W DRUŻYNIE
Po c o j e s t s i ę h a rc e r ze m ?
Przedstawiam pomysł na zajęcia, który każdy instruktor może (a nawet powinien) zmodyfikować zgodnie z własnym
doświadczeniem. W szczególności należy
dostosować zajęcia do grupy wiekowej
uczestników (zwanych dalej po prostu
„harcerzami”).
Rozwój duchowy, któremu mają służyć
zajęcia, rozumiany jest tu jako kształtowanie dojrzałej postawy wobec świata - w tym
wobec samego siebie i innych ludzi – na
podstawie wartości harcerskich zawartych
przede wszystkim w Prawie i Przyrzeczeniu
Harcerskim. Chodzi o zwrócenie uwagi
uczestników na motywację do bycia harcerzem oraz cel, któremu służy harcerstwo.
Zajęcia te przeznaczone są dla wszystkich harcerzy - niezależnie od wyznawanej
przez nich religii bądź światopoglądu. Dlatego wprowadzając zmiany należy odwoływać się do wartości harcerskich (wspólnych dla wszystkich harcerzy) a nie do

innego systemu wartości (który może być
uznawany przez instruktora za uniwersalny, jednak przez harcerzy - niekoniecznie).
Zajęcia nie powinny odbywać się również
jako alternatywa dla mszy świętej, gdyż żaden harcerz nie powinien być pozbawiony
możliwości wzięcia w niej udziału.
Na początku harcerze mogą dokonać
refleksji nad swoimi rzeczywistymi motywami przynależności do harcerstwa,
następnie zaś instruktor w komentarzu powinien zwrócić uwagę na główny cel, który
powinien przyświecać harcerzom i zachęcić ich do uznania tego celu za własny.
Celem tym nie jest dobra zabawa sama w sobie (to środek) czy możliwość
odreagowania frustracji na młodszych, ale
zmiana świata na lepszy. Należy wykorzystać następujące argumenty:
• każdy marzy o tym, aby żyć w lepszym
świecie,
• harcerstwo daje możliwość stworzenia
takiego świata (na tym polega służba),
• harcerstwo daje w służbie wsparcie in-

Harcerska Sztuka Użytkowa (cz. 2)
Druhny i druhowie!
Rozpoczęliśmy cykl artykułów, które
pozwolą Wam podnieść na wyższy poziom
różne działania w drużynie. Ze względu na
tradycje czy zwyczaje sięgacie po pióra, ołówek, pędzel czy instrument muzyczny. Niestety ocena tego, co tworzycie, rzadko kiedy
jest wysoka. „Sztukę harcerzy” można byłoby ocenić właściwie, gdyby była wykonana
pięknie, estetycznie i twórczo, a nie byle jak.
Czy przybitą do żerdzi deskę z napisem
nazwy zastępu można zaliczyć do sztuki?
Czy kronika drużyny może być piękna i
estetyczna i czy może być sztuką? Na pewno tak, jeżeli będą spełnione podstawowe
jej zasady. Zrozumienie postawy twórczej
w naszym harcerskim działaniu przyczyni
się do rozwoju młodzieży. Przygotowuje
do zajęcia miejsca w społeczeństwie ludzi
dorosłych.
Co to jest ta postawa twórcza? To przede
wszystkim krytyczny stosunek do otaczających nas zjawisk, szukanie istoty rzeczy,
poprawianie, ulepszanie. To eliminowanie
bezmyślności, schematów, nudy. To dążenie do rozumienia całości spraw we wzajemnym ich powiązaniu nawet wówczas,
gdy moment osiągnięcia tego rozumienia
wydaje się bardzo odległy a same sprawy i
ich związki trudne do zamknięcia w okrągłe i gładkie słowa. Sztuka jest dziedziną, w
której napięcia emocjonalne i intelektualne
człowieka osiągają wyraz pełny a poprzez
swoja formę najbardziej sugestywny.

To taki wstęp do zrozumienia, że to,
co robimy, to co, tworzymy w harcerstwie,
może mieć wartość artystyczną i być sztuką
użytkową.
Na pierwszy ogień weźmy kronikę drużyny, bo przecież w każdej drużynie harcerskiej i gromadzie zuchowej taka powinna
być! Dlaczego drużyna a nawet zastęp powinien mieć kronikę? Dlatego, że bez kroniki nie ma drużyny. Takiego jestem zdania,
bo kto będzie za jakiś czas wiedział o waszej drużynie czy gromadzie, jeżeli nie pozostawicie po sobie żadnego śladu? Kronika to informacja o was, waszym działaniu,
waszych zbiórkach, obozach, biwakach,
waszych sukcesach i porażkach. Kronika to
obraz drużyny. Jak taką kronikę prowadzić,
dowiecie się w następnym numerze „Praskiego Świerszcza”.

nych harcerzy (braterstwo),
• harcerstwo daje możliwość nabycia niezbędnych do służby cech charakteru i
umiejętności (praca nad sobą).

„podoba mi się pewna druhna”, „dostaję za
to lepsze oceny” itd.), jednak tu powinien
zachować daleko idącą ostrożność, aby nie
zasugerować, których odpowiedzi oczekuje
lub które uważa za „nieodpowiednie”.
Harcerze otrzymują po trzy kartki samoprzylepne, na których zapisują swoje
odpowiedzi, a następnie przyklejają je w
formie „słoneczka” do arkuszu z pytaniem,
aby podobne odpowiedzi utworzyły promień. Podczas przyklejania harcerze mogą
umotywować swoje opinie.
Instruktor na końcu krótko podsumowuje wyniki. Nie należy jednak negować/
krytykować poglądów harcerzy.

Temat: „Po co jest się harcerzem?”
Cel:
- Ukazanie harcerzom prawdziwych
motywów przynależności do harcerstwa
Efekt zajęć:
- Po zajęciach każdy harcerz będzie znał
własne motywy przynależności do harcerstwa i umiał je porównać z motywacją
przedstawioną przez instruktora.
- Każdy harcerz będzie rozumiał pojęcie służby, braterstwa i pracy nad sobą.
Proponowany przebieg zajęć:

P.S.
Zapraszam do prezentacji swoich kronik na łamach naszej gazetki. Zainteresowanych proszę o przybycie do Klubu
Mieszkańców przy ul. Skaryszewskiej 10
m. 1 w każdy wtorek miesiąca w godzinach
13.00-19.00, gdzie można skorzystać z harcerskiej biblioteczki i otrzymać fachowa
poradę. Przed wizytą zadzwoń do mnie pod
numer 692 045 914 i upewnij się, czy będę
w klubie. Mogę też umówić się w innym
dniu. Czekam.
hm. Róża Karwecka

2. W jakim świecie chcę żyć?
Przez świat należy niekoniecznie rozumieć całą Ziemię - ma to być świat harcerza, którym może być kraj, miasto, a nawet
podwórko lub rodzina.
Instruktor prosi harcerzy, aby (w zastępach) zastanowili się nad tym, w jakim
świecie chcieliby żyć - o jakim świecie marzą - oraz aby zaprezentowali to. Forma
prezentacji może być dowolna - scenka,
piosenka, plakat, mapa myśli...
Sugerowana jest pozytywność prezentacji zarówno w formie (raczej „politycy są
uczciwi” niż „politycy nie kłamią”), jak i w
treści.

1. Dlaczego chcę być harcerzem?
Instruktor pisze na dużym arkuszu
papieru pytanie „Dlaczego chcę być harcerzem?” i prosi harcerzy, aby przez trzy
minuty zastanowili się, jakiej mogą udzielić
odpowiedzi. Jeśli uzna za stosowne, może
wskazać na niedogodności a równocześnie
z tym związane pozytywne cechy prawego
człowieka i obywatela (odpowiedzialność,
posłuszeństwo starszym, abstynencja,
prawdomówność, dodatkowe obowiązki
itp.). W przypadku młodszej grupy może
również wskazać przykładowe odpowiedzi - zwłaszcza te, które mogą być szczere,
lecz niezbyt zgodne z idealistycznym obra3. Służba - harcerski sposób spełnienia
zem harcerza („lubię mundur”, „rodzice mi marzenia o lepszym świecie
s. 7
każą”, „nie mam nic lepszego do roboty”,
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Miejsca pamięci Kościuszkowców
W Warszawie znajduje się wiele miejsc
związanych z Kościuszkowcami, a właściwie żołnierzami 1 Armii Wojska Polskiego, bowiem bardzo często tak nazywamy
wszystkich żołnierzy pierwszej armii. Należy przypomnieć, że główny i podstawowy skład tej wielkiej jednostki stanowiło
pięć dywizji piechoty i jedna brygada kawalerii.
• 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki, bohater naszego hufca, m.in.
we wrześniu 1944 r. wyzwalała warszawską
Pragę.
• 2 Dywizja Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego we wrześniu 1944 r.
w trakcie trwania Powstania Warszawskiego przeprowadziła desant w rejonie Kępy
Potockiej na Żoliborzu a w styczniu 1945 r.
wyzwalała Warszawę.
• 3 Dywizja Piechoty im. Romualda
Traugutta w czasie Powstania Warszawskiego dokonała kilku udanych desantów na Górnym Czerniakowie i walczyła
wspólnie z powstańcami aż do jego upadku , w styczniu 1945 r. uczestniczyła w walkach o wyzwolenie Warszawy.
• 4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego walczyła we wrześniu 1944 r. na
warszawskiej Pradze o jej wyzwolenie.
• 6 Dywizja Piechoty w nocy z 16 na 17
stycznia 1945 r. sforsowała po lodzie Wisłę
w rejonie śródmieścia i weszła do lewobrzeżnej Warszawy.
• 1 Brygada Kawalerii wkroczyła na
warszawską Pragę, gdzie w czasie forsowania Wisły przez 2 i 3 Dywizje Piechoty prowadziła działania demonstracyjne w rejonie mostu Kierbedzia. Podczas ofensywy
styczniowej 1945 r. jednostka sforsowała
Wisłę i wkroczyła do Warszawy od strony
Służewca.
Prawa strona Wisły.
1. Przy ulicy Kościuszkowców na
Cmentarzu Ofiar Wojny na Marysinie Wawerskim wzniesiono pomnik poświęcony
poległym o wyzwolenie Pragi. Napisy na
obelisku, brzmią: Za wolność naszą i waszą - wiernym synom ludowej ojczyzny,
bohaterskim żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poległym
w walce o wyzwolenie Warszawy-Pragi we
wrześniu 1944 r. Z lewej strony widnieje
piastowski orzeł noszony na czapkach Armii Polskiej.

2. Pomnik Kościuszkowców – upamiętniający walki i wyzwolenie warszawskiej
Pragi przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki.. Zlokalizowany
jest u zbiegu Wybrzeża Szczecińskiego
i ul. Okrzei. Monumentalny posąg przedstawia żołnierza w rogatywce z pepeszą
w dłoni i rozwianej pelerynie rozpaczliwie
wyciągającego rękę w stronę lewobrzeżnej

Pragi. Została odsłonięta 8 września 2001 r. tarli do tego miejsca we wrześniu 1944 r. 17
a ufundowana przez towarzyszy broni.
września 1981 r. Warszawa.

Warszawy. Odsłonięcie pomnika nastąpiło
17 stycznia 1985 r. w 40-tą rocznicę wyzwolenia Warszawy.

3. Miejsce pamięci żołnierzy 1 Warszawskiej Brygady Kawalerii przy Wybrzeżu Szczecińskim pomiędzy mostami Średnicowym a Poniatowskiego, naprzeciwko
Stadionu Narodowego. Ma formę głazu
pomalowanego na biało z wyrytymi napisami: Miejsce walki Polaków o wolność
ojczyzny oraz Żołnierzom I warszawskiej
brygady kawalerii poległym w walkach
z hitlerowskim najeźdźcą o wyzwolenie
Warszawy - Wrzesień 1944 - Styczeń 1945.

4. Pomnik gen. Zygmunta Berlinga –
dowódcy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki, a następnie 1 Armii Wojska.
Znajduje się pomiędzy rozjazdami Trasy
Łazienkowskiej przy Wale Miedzeszyńskim na Saskiej Kępie. Pomnik został
odsłonięty w 1985 r. Trzymetrowa rzeźba generała została wykonana z białego
marmuru pochodzącego z Kojełgi w Kazachstanie, natomiast trzymetrowy cokół
z napisem Generał broni Zygmunt Berling
1896-1980 – z czerwonego wapienia kieleckiego. Na frontowej ścianie pomnika
znajduje się również wyryty w piaskowcu
orzeł kościuszkowski.

5. Bazylika katedralna świętych Floriana Męczennika i Michała Archanioła
– kościół wzniesiony w latach 1887–1904
znajduje się na warszawskiej Pradze Północ, przy ul. Floriańskiej 3. Wewnątrz kościoła wśród wielu pamiątkowych tablic
znajduje się również tablica poświęcona
żołnierzom dywizji kościuszkowskiej poległym w bitwie o wyzwolenie warszawskiej

Lewa strona Wisły
6. Płyta Desantu na Czerniakowie to
pomnik w kształcie płyty znajdujący się
przy ulicy Solec (Wisłostrada) na Powiślu.
Upamiętnia on desant żołnierzy 3 Dywizji
Piechoty im. Romualda Traugutta spieszących na pomoc walczącym powstańcom
Górnego Czerniakowa przeprowadzony
16 września 1944 r. Pomnik umieszczony
na niewielkim podwyższeniu pośrodku
wyłożonego kamienną kostką placu. Na
znajdującej się brązowej tablicy widnieje
napis: Na tym wybrzeżu w dniach od 16 do
23 września 1944 r. oddziały 3ciej Dywizji
Piechoty Wojska Polskiego wspierane przez
artylerię i lotnictwo radzieckie – śpiesząc
na pomoc walczącemu ludowi Warszawy
– po sforsowaniu Wisły, stoczyły nierówny bój z przeważającymi siłami wojsk hitlerowskich. Śmiercią walecznych zginęło
2056 żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego
i Armii Radzieckiej oraz setki powstańców
Czerniakowa i Solca. Chwała Bohaterom
poległym za wolność Ojczyzny. Monument
odsłonięto w 1951 r. Przedtem w tym miejscu znajdowała się skromna tablica Pomnik
znajduje się na 511 kilometrze Wisły.

7. Dwa kilometry dalej - na 509 kilometrze Wisły - dokładnie na końcu ulicy
Rodzynkowej znajduje się drugi pomnik
upamiętniający desant 3 Dywizji Piechoty
im. Romualda Traugutta, przeprowadzony
16 września 1944 r. w odsieczy walczącym
powstańcom warszawskim. Treść napisu na
pomniku brzmi: Tu we wrześniu 1944 roku stoczyli walkę żołnierze bohaterskiego
desantu Pierwszej Armii WP spieszącego
z pomocą powstańcom Warszawy.

9. Płyta pamiątkowa desantu 2 Dywizji
Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego
na Żoliborzu. Płyta znajduje się tuż przy
chodniku na skwerze Parku Fosa i Stoków
Cytadeli. Upamiętnia desant 2 Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego we wrześniu 1944 r. będący próbą niesienia pomocy walczącym na Żoliborzu powstańcom.
Na prośbę żoliborskiej komendy AK i AL
w nocy z 17 na 18 września w okolicach
starorzecza wylądowały oddziały 6 Pułku
Piechoty. Wobec umocnionych pozycji
wroga za wałem przeciwpowodziowym
oraz w Cytadeli nie udało się rozszerzyć
przyczółka i nawiązać bezpośredniego
kontaktu z oddziałami powstańczymi. Nie
zmieniły sytuacji kolejne przeprawy w ciągu następnych dwóch nocy. Niemcy, wsparci czołgami, rozbili – po zaciętych walkach
– przyczółek żoliborski. 6 Pułk Piechoty 23
września, tracąc kilkuset żołnierzy, wycofał
się na prawy brzeg.

10. Pomnik Chwała Saperom – to pomnik znajdujący się w parku marszałka
Śmigłego-Rydza przy Wisłostradzie. Pomnik składa się z trzech części. Pierwszą
częścią jest główny monument pokazujący
żołnierza rozbrajającego minę w chwili, gdy
ona wybucha. Symbolizuje to sześć siedemnastometrowych pylonów.

11. Drugą najmniej znaną częścią pomnika jest płaskorzeźba w przejściu podziemnym pod Wisłostradą ukazująca de8. Przy Al. 3 maja w okolicy Muzeum sant żołnierzy gen. Berlinga spieszących na
Wojska Polskiego stoi tablica upamiętniają- pomoc powstańcom Warszawy.
ca najdalszy punkt do jakiego dotarli żołnierze z 8 pp. z 3 Dywizji Piechoty. Napis
na tablicy brzmi: Żołnierzom 3 Dywizji
Piechoty im. Romualda Traugutta, I Armii
Wojska Polskiego Bohaterom walk o Wisłę
i przyczółki w walczącej stolicy którzy do-
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12. Trzecia cześć pomnika to trójka saperów budujących przeprawę i wbijających
pal w dno Wisły. Treść napisu na pomniku: Wolna Warszawa nigdy nie zapomni
tych, którzy trudem swym i krwią pierwsi
rozpoczęli dzieło jej odbudowy (z rozkazu
Naczelnego Dowódcy WP nr 39 z 14 III
1945 roku).Obok napisu znajdują się tablice z nazwiskami i numerami jednostek
poległych saperów. Na pylonach znajdują
się płaskorzeźby (18 sztuk) opisujące ciężką pracę saperów podczas odbudowy kraju
i rozminowywania stolicy.

25 października 2014 r.
15. Pomnik Żołnierza 1 Armii Wojska
Polskiego znajduje się na Muranowie, na
skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu przy ulicy gen. Władysława Andersa. Zaprojektowany został przez znanego
rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego.
Z powodu postępującej choroby, a nastepnir śmierci autora nie udało się dopracować dzieła do końca. Odsłonięcie pomnika
miało miejsce 12 października1963 r. w 20.
rocznicę bitwy pod Lenino. Rzeźba z szarego granitu o wysokości 8 metrów przedstawia stojącego na baczność żołnierza LWP
w mundurze i hełmie na głowie, trzymającego przed sobą pistolet maszynowy. Na
cokole widnieją daty i nazwy miast szlaku
bojowego 1 Armii: 1943 - Lenino, Warszawa, Kołobrzeg, Berlin – 1945.

13. Tablica pamiątkowa na budynku
przy ulicy Solec 57 (od strony ul. Wilanowskiej) upamiętniająca ostatnią redutę
powstańczą bronioną 23 września 1944
r. wspólnie przez żołnierzy Zgrupowania
Kryska, Zgrupowania Radosław i 9 Pułku Piechoty z 3 Dywizji Piechoty 1 Armii
16. Cmentarz wojskowy na Powązkach
Wojska Polskiego.
– znajdują się na nim kwatery żołnierzy
1 Armii Wojska Polskiego, którzy polegli
podczas walk na Pradze i podczas desantów przez Wisłę we wrześniu 1944 r. oraz
podczas wyzwalania Warszawy w styczniu
1945 r.

14. Pomnik Powstańców Czerniakowa i Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego – monument znajdujący się w parku
marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza upamiętniający powstańców walczących na
Górnym Czerniakowie, wspólnie z żołnierzami 3 Dywizji Piechoty, którzy we wrześniu 1944 r. dokonali desantu na przyczółku czerniakowskim, oraz ludność cywilną
dzielnicy wymordowaną w czasie pacyfikacji Czerniakowa. Pomnik stanowi kompozycję z prostych brył geometrycznych
wykonanych z piaskowca. Na górnej części
umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą sceny z walk powstańczych, a w centralnej części monumentu tablicę o treści:
Pamięci żołnierzy Armii Krajowej Zgrupowania „Kryska”, Armii Ludowej rejonu
Czerniaków, 1-ej Armii Wojska Polskiego poległych w powstaniu warszawskim
na Czerniakowie oraz ludności cywilnej
zmordowanej w tej dzielnicy w 1944 roku.
Cześć ich pamięci.

17. Na cmentarzu powązkowskim
znajdują się również dwa pomniki postawione w hołdzie poległym kościuszkowcom: pierwszy podczas Bitwy pod Lenino,
drugi podczas wyzwolenia warszawskiej
Pragi.

hm. Jacek Czajka

8 RMK – 15/10.2011
9 RMK – 6.10.2012
10 RMK – 19.10.2013

11RMK – 25.10.2014

Bardzo często w kwaterach kościuszkowskich podczas capstrzyków czytane są
rozkazy komendantki hufca. Odbywają się
mianowania na kolejne stopnie instruktorskie, wręczane są sznury funkcyjne a także
przyjmowani są do grona instruktorskiego nowi instruktorzy, którzy składają tam
Zobowiązanie Instruktorskie.
Podczas
ostatniego 10 RMK zaszczytu takiego dostąpił pwd. Bogdan Ciechomski a phm.
Marzena Chwedoruk i phm. Agata Cieplik
otrzymały zielone podkładki - symbole
stopnia podharcmistrzyni, nowi namiestnicy srebrne sznury, a członkowie rady namiestnictwa harcerskiego srebrne suwaki.
hm. Jacek Czajka
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Harcerskie Miejsca Pamięci - Wawer
Na Cmentarzu Ofiar Wojny 1939-1945
przy ul. Kościuszkowców w Marysinie
Wawerskim znajduje się piękny pomnik
nagrobny Janiny i Witolda Leopolda Mateckich. Janina Matecka z domu Bonik
(1908-1944) była
zastępową w 15
Drużynie Harcerek. W okresie niemieckiej okupacji
była łączniczką IV
Rejonu VIII Obwodu AK „Obroża”,
a w jej obszernym
domu w Aninie
odbywały się zajęcia konspiracyjnej Szkoły Podchorążych
Piechoty. Druhna Janina zginęła 3 sierpnia 1944r. w swoim domu, na który spadła
bomba.
Jej syn Witold Leopold, również harcerz, zginął 26 maja 1945 r. od wyniku eksplozji niewybuchu. Przeżył 16 lat.
W kaplicy Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
przy ul. Paprociowej 2 (dawny kościół pa-

Od 6 lat na warszawskim Torwarze odbywają się Targi Moje Dziecko. Jest to największa tego typu impreza na Mazowszu.

rafialny) w Międzylesiu znajduje się tablica
upamiętniająca harcerzy z 91 Mazowieckie
Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki.
Dwunastu druhów w latach 1939-1944,
walcząc na różnych frontach II wojny światowej, oddało swoje życie za Ojczyznę. Dostęp do obiektu jest utrudniony.
hm. Tadeusz Mandziak

Po co jest się harcerzem? – cd ze s. 4
Po zakończeniu prezentacji z punktu 2
instruktor dokleja do „słoneczka” karteczkę z napisem „służba” i rozpoczyna krótką
gawędę bądź pogadankę, uświadamiającą
harcerzom, że kształt ich świata zależy także od nich.
Uwaga. W młodszym zespole harcerek
lub harcerzy na tym etapie zajęcia powinny
być przerwane i kontynuowane na przykład
następnego dnia (jeśli jesteśmy na obozie).
Nie można doprowadzić do tego, aby harcerze zmęczyli się zajęciami, a tym grozi zbyt
długa rozmowa.
4. W braterstwie siła harcerskiej służby
Jeśli nie wywiąże się samoistnie dyskusja na temat „ale co ja mogę samemu zrobić” - instruktor ją prowokuje. Następnie
kieruje dyskusją, tak aby harcerze doszli do
wniosku, że potrzebne jest wspólne działanie w grupie ludzi mających podobny cel.
W tym momencie dokleja do słoneczka
karteczkę z napisem „braterstwo”. Jeśli
uważa za stosowne, może dodać własny
komentarz.
5. Praca nad sobą przygotowaniem do
skutecznej służby
W tej chwili harcerze powinni stanąć
przed pytaniem, czy posiadają umiejętności i cechy charakteru potrzebne, aby

„Harcerska służba na Targach Moje Dziecko”

zmieniać świat. Temat ten może pojawić
się naturalnie we wcześniejszej dyskusji wówczas należy zmienić kolejność realizacji punktów 4 i 5.
Instruktor prosi harcerzy, aby zastanowili się, jakich umiejętności i cech charakteru może wymagać od nich pełnienie
służby – np. umiejętności współpracy,
punktualność, solidność, wytrwałość,
wrażliwość. Prosi harcerzy o podzielenie
się przemyśleniami z innymi. Następnie
dokleja do „słoneczka” karteczkę „praca
nad sobą”, podkreślając możliwości, jakie
daje harcerstwo w tej dziedzinie.
Każdy harcerz proszony jest o wyjęcie
notatnika (bądź otrzymuje kartkę) i zapisuje sposób, w jaki mógłby w harcerstwie
rozwinąć jedną ze wskazanych wcześniej
przez siebie umiejętności.
Sposób ów harcerze mogą pozostawić
tylko dla siebie, mogą być również poproszeni o jego zaprezentowanie. Szczególnie
wśród harcerzy starszych może rozwinąć
się bardzo interesująca dyskusja.
Ten punkt można zrealizować również
zastępami - wówczas mogą one zaprezentować wyniki przemyśleń w bardziej atrakcyjnej formie (scenka, plakat, piosenka
itp.).
pwd. Jakub Kowalski

Co roku rzesze odwiedzających przyciąga
coraz większa liczba firm uczestniczących.
Targi Moje Dziecko zapewniają mnóstwo
atrakcji zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
W tym roku w dniach 30-31 sierpnia, przy
okazji 6 edycji organizatorzy postanowili
powrócić do trzech głównych zagadnień
związanych z imprezą od początku jej istnienia, a mianowicie sportu, edukacji i zabawy.

zabawę pokazano dzieciom kim są zuchy
i co to znaczy być zuchem. Dzieci biorące
udział w zabawie dostawały karty „startowe” i przystępowały do zdobywania zadań,
za wykonie których otrzymywały w formie
naklejki sprawności: Egipcjanin, Indianin,
Znawca Dzikiego Zachodu, Marynarz,
Olimpijczyk i Aktor.
Z kolei Harcerska przygoda to część
przeznaczona dla dzieci starszych, w której przybliżano czym jest harcerstwo i na
czym polega bycie harcerzem. Zadania
częściowo nawiązywały do technik harcerskich w pigułce, tak aby uczestnicy
mogli poczuć namiastkę bycia harcerzem.
Analogicznie do „zuchów” wszyscy chętni
dostawali karty „startowe” i przystępowali
do zdobywania sprawności harcerskich:
Majsterklepka, Sanitariusz, Sobieradek
Obozowy, Znawca Historii, Terenoznawca,
Sygnalista, Aktor.

HARCERSKI TEATR „PARADOX”
przeprowadzał mini szkolenia z dykcji,
w formie wesołych rymowanych wierszyków, wykonywał zdjęcia w różnych strojach teatralnych oraz realizował mini formy teatralne.
W nagrodę za zrealizowanie wszystkich zadań strefy „Zrób to sam” , każdy
z uczestników otrzymywał pamiątkowy
buton, lizak i harcerski kalendarz oraz do
wyboru: balony, długopisy, kredki, koszulki, czapki, latarki. Na pamiątkę zabierali
również karty startowe oraz własnoręcznie
wykonane szmaciane pacynki.

Organizatorzy zaprosili do współpracy
również Związek Harcerstwa Polskiego jako PARTNERA strefy „Zrób to sam”. Zadania tego podjęli się harcerze i instruktorzy hufca Warszawa Praga Południe ze
środowiska 288 WDHiGZ przy współpracy
kadry zuchowej szczepu 296 WDHiGZ ,
297 WGZ oraz Harcerskiego Teatru „Paradox”.
Swój wkład w targach mieli również
instruktorzy hufca Wawer oraz Harcerska
Grupa Ratownicza z hufca Wołomin.
Strefa harcerska „Zrób to sam” zbudowana była w formie obozu Harcerskiego.
Każdy z 13-tu namiotów przyporządkowany był do konkretnej sprawności harcerPonadto w harcerskim miasteczku
skiej lub zuchowej w których uczestnicy funkcjonował namiot – strefa dla Rodzica,
targów wykonywali odpowiednie zadania . gdzie instruktorzy przybliżali IDEE I MISJĘ HARCERSTWA, a także udzielali informacji o działalności hufców na terenie
Chorągwi Stołecznej z listą kontaktową do
poszczególnych środowisk.
Tradycyjnie
szczep zaprezentował
swoją harcerską Wystawę Historyczną ze
zbiorami proporców i sztandarem szczepu
Cała strefa podzielona była na dwie na honorowym miejscu.
mniejsze uwzględniające wiek uczestniImprezę należy zaliczyć do udanych
ków: ŚWIAT ZUCHA ( 6- 10 lat) i HAR- mimo zbyt niskiej (zdaniem samych harCERSKA PRZYGODA ( 10 – 13 lat )
cerzy) frekwencji. Pogoda dopisała, humoŚwiat Zucha to część przygotowana ry również.
dla najmłodszych uczestników. Poprzez
hm. Jacek Czajka
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Na Harendzie

Akademia Ady Niezgódki

Bardzo lubię odwiedzać miejsca, gdzie
Od 1950 r. mieści się tutaj muzeum
29 września 2014 r. w Centrum
żyli znani i wielcy Polacy. Miejsca, w których Jana Kasprowicza. W pokojach muzeum Promocji Kultury Harcerski Klub
Teatralny, znany też jako Muzyczny
pisali, malowali, tworzyli muzykę… Bardzo
Teatr „Paradox” wystawił dla dzieci
wiele takich miejsc jest na przykład w Zaw wieku szkolnym autorskie przedkopanem. Kilka z nich już odwiedziłem, do

utworzonego przez Marię Kasprowiczową
eksponowane są pamiątki po poecie i jego rodzinie: rękopisy, fotografie, obrazy,
książki, meble. Wnętrza mieszkalne zachowano w takim stanie, w jakim pozostawiła
czego namawiam i gorąco zachęcam. W tym je zmarła w 1968 r. żona poety. W salonie
numerze króciutko o „Harendzie”
zwracają uwagę portrety Kasprowiczów
Wśród bywających w Zakopanem artystów, naukowców, lekarzy, a nawet działaczy
politycznych był Jan Kasprowicz (18691926). Znany przede wszystkim jako młodopolski poeta a także jako tłumacz literatury angielskiej, francuskiej i niemieckiej;
dramatopisarz i recenzent teatralny.

Kasprowicz był również wesołym kompanem wieczorów w zakopiańskich kawiarniach, w których brał udział wspólnie ze
Stefanem Żeromskim, Leopoldem Staffem,
Kornelem Makuszyńskim czy Witkacym.
Kasprowicz bywał w Zakopanem wielokrotnie, a kiedy w 1923 r. kupił willę na
Harendzie, osiadł tam na stałe. Zamieszkał

w willi wraz ze swoją żoną Marią z domu
Bunin. Dom wybudował w 1920 r. góral
Jan Kluś Fudala z przeznaczeniem na pensjonat. Zbudował go na stromym zboczu,
u stóp którego przepływa potok Zakopianka. Wejście do niej prowadzi przez werandę, z której roztacza się wspaniały widok na
pobliskie góry.

malowane pastelami przez Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz maska pośmiertna
poety autorstwa Stanisława Gąsienicy-Sobczaka Johyma.
Na ścianach pokoi można podziwiać
dzieła znanych artystów z przełomu wieków, m.in. Leona Wyczółkowskiego, Kazimierza Sichulskiego i Tymona Niesiołow-

skiego. W dawnej bibliotece poety umieszczono galerię obrazów Władysława Jarockiego, malarza i profesora ASP w Krakowie,
zięcia Kasprowicza.
Panuje tam specyficzna atmosfera.
Wśród klasycznego góralskiego wystroju
czuje się tam wszechobecną magię poezji.
Obok willi zaś, pośród drzew, znajduje
się granitowe Mauzoleum, w którym spoczywają Maria i Jan Kasprowiczowie.
W willi odbywają się „Wieczory na Harendzie” – spotkania z poezją nie tylko Kasprowicza, organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jana Kasprowicza. W tym
roku we wrześniu odbył się już 166 wieczór.
hm. Jacek Czajka

stawienie hm. Marka Medyńskiego
na podstawie Akademii Pana Kleksa
i Podróży Pana Kleksa Jana Brzechwy
pt. Akademia Ady Niezgódki.
Historia zaczyna się pod koniec
pierwszej części trylogii Ambrożego Kleksa (w tej roli Jan Żelazowski),
gdzie po działaniach golarza Filipa
(Maciej Wyszyński) i jego mechanicznego chłopca, Adaś Niezgódka,
który, jak się okazało, był dziewczynką o imieniu Ada (Katarzyna Kozon,
nie wiem, czy to był oryginalny pomysł scenarzysty, czy brak dobrych
dziecięcych aktorów płci męskiej). By
uratować Akademię Ada udaje się do
doktora Paj-Chi-Wo (Marek Szostak),
który daje jej ważne zadanie wymagające podróży poprzez różne bajki. Po

piętach depcze jej golarz, którego plany nie ograniczają się tylko do zniszczenia akademii.
Przedstawienie miało formę musicalu z utworami z filmów o Kleksie
oraz piosenkami o bajkach. Finałową
piosenkę „Witajcie w naszej bajce”
zaśpiewała Królowa Śniegu (Marta
Czajka).
Ogólnie spektakl się udał. Świadczy o tym liczba widzów. Niektórzy
nawet stali z braku miejsc. Nikt z widzów nie wyszedł. Dorosłych i dzieci wciągnęła fabuła i gra aktorów.
W związku z czym jest planowany następny występ.
Na razie jednak teatr wystawi
w październiku Siostry Grzegorza
Śmiałka, przedstawienie dla starszych
odbiorców. Premiera w Klubie Kultury Saska Kępa.
pwd. Bogdan Ciechomski
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Ogród Saski

szewickiej wojska. W uroczystości odsłonięcia tablicy brali udział gen. Kazimierz
Sosnkowski oraz prezydent Warszawy
Stefan Starzyński. Wbrew niektórych opi-

Po raz czwarty zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy „Praskiego Świerszcza”, na
wędrówkę po warszawskich parkach. Dzisiaj przedstawiamy Ogród Saski
Ogród Saski to pierwszy ogród w Warszawie otwarty dla ogółu mieszkańców
miasta. Dokonano tego w 1727 r. Położony
jest obecnie w obrębie ulic: Marszałkowskiej, Królewskiej, Senatorskiej, Niecałej,
Wierzbowej, Fredry i placu Piłsudskiego i zajmuje 15 hektarów powierzchni.
Ma zróżnicowaną florę ze 130 gatunkami
drzew i krzewów.

i śmierci 800 tysięcy mieszkańców Warsza-

dłuta Franciszka Deybla. Po prawej stronie
od głównej osi znajduje się wykopany staw
i klasycystyczny budynek z 1854 r. w formie świątyni rzymskiej Westy, wzniesiony
jako pierwszy zbiornik i wieża ciśnień dla
miejskich wodociągów.
Historia założenia ogrodu jest bardzo
ciekawa. W XVI wieku łowczy Tobiasz
Morsztyn na rozdrożu drogi Czerskiej
i Starego Traktu wiodącego szlakiem ulic
Wierzbowej i Mazowieckiej wybudował
drewniany dwór (na miejscu dzisiejszego terenu grobu Nieznanego Żołnierza).
Następnie jego potomek, poeta Andrzej
Morsztyn w roku 1661 wybudował na tym
samym miejscu okazalszy dwór murowany.
W latach 1712-1727 król August II rozbudował dwór Morsztynów i zamienił go
w pałac, dobudowując skrzydła. Nazwał go
Pałacem Saskim. Pałac projektował zespół
architektów w składzie: Karol Fryderyk
Poppelmann, Joachim Daniel Jauch, Jan
Zygmunt Deybel oraz Zachariasz Longueline. Zaprojektowali oni duży pałac z dużym reprezentacyjnym placem od wschodu
i ogrodem od zachodu. Na końcu ogrodu
wybudowano Koszary Mirowskie.
Pałac Saski był jeszcze wielokrotnie
przebudowywany a w końcu 1944 roku zupełnie zniszczony przez hitlerowców. Pozostał tylko parterowy fragment kolumnady,
z Grobem Nieznanego Żołnierza.
Z dawnego założenia pałacowo-zamkowego do naszych czasów zachował się
ogród nazwany Saskim. Założony był
według planów holenderskiego architekta Tylmana z Gameren. Był wielokrotnie
przekształcany. W latach 1816-1827 Jamese Savage przekomponował go w krajobrazowy park angielski. Z dawnych układów
pozostała aleja ze starymi kasztanami. Tutaj znajdują się kute w piaskowcu personifikacje pór roku, gałęzi nauki i sztuki oraz
mitologicznych postaci, prawdopodobnie

W osi głównej alei znajduje się wielka empirowa fontanna projektu Henryka
Marconiego a od strony zachodniej – kamienny zegar słoneczny ufundowany w 1
połowie XIX wieku przez warszawskiego
meteorologa i fizyka Antoniego Magiera.

W północnozachodniej części ogrodu
stoi pomnik Marii Konopnickiej dłuta
Stanisława Kulona. Pomnik ufundowany
ze składek dziecięcych w roku 1966. Przy
głównej alei na zachodnim krańcu znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona walce

wy w latach II wojny światowej.
Również na głównej osi ogrodu
umieszczona jest tablica upamiętniająca
przemówienie Józefa Piłsudskiego. Tablica została odsłonięta 12 listopada 1938 r.
w miejscu, gdzie 22 maja 1921 r. marszałek witał powracające z wojny polsko-bol-

som tablica przetrwała wojnę, lecz później
zaginęła. Została odtworzona w 1995 r.
i umiejscowiona nieco z boku. W 2011 r.
powróciła na stare miejsce.
Ogród do czasów ostatniej wojny był
ogrodzony a wchodziło się do niego kilkoma bramami wykonanymi z żeliwa i ozdobionymi królewskimi koronami. Od jednej
z nich cały okoliczny teren przyjął nazwę
„za żelazna bramą”.
W 1948 r. ogród został zmniejszony
przez wytyczenie w kierunku Żoliborza
ulicy Nowomarszałkowskiej, będącej dziś
końcówką ulicy Marszałkowskiej.
Ogród Saski jest miejscem spotkań
wielu warszawiaków. Zapraszam więc do
tego pięknego i historycznego miejsca na
spacer także twoją radę drużyny lub gromadę zuchową.
hm. Róża Karwecka

10

25 października 2014 r.

Kąc i k p o e z ji
***(rozmiłowała się ma dusza)
Rozmiłowała się ma dusza
W cichym szeleście drzew,
Gdy koronami ich porusza
Druh mój, przecichy wiew.
Rozmiłowała się ma dusza
W głośnych odmętach fal,
Gdy druh mój, burza, je porusza,
W nieznaną płynąc dal.
Rozmiłowała się ma dusza
W twórczych promieniach zórz,
Gdy druh mój, słońce, w świat wyrusza,
Życia płomienny stróż.
Rozmiłowała się ma dusza
W przepastnej nocy mgłach,
Gdy druh mój, śmierć, na połów rusza,
A przed nią lek i strach.

Odeszli na wieczną wartę
Hm. Alicja Puchajda (1941-2014)
11 września 2014
r. odeszła na wieczną
wartę hm. Alicja Puchajda. Urodzona 16
października 1941 r. w

Gorlicach.
Ukończyła Szkołę Główna Planowania
i Statystyki w Warszawie. Pracowała w Ministerstwie Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych
w Warszawie (1964-1974) i Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Praga
Południe w Warszawie (1974-1980) a także
w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” w Gorlicach (1980-1996).
Przez lata była instruktorką w Hufcu
ZHP Warszawa Praga-Południe. W latach
1970-1974 była drużynową 7 WDH-ek,
jednocześnie w latach 1972-1974 pełniła

Głupi tylko ma pewność

Wierzyłem zawsze w światła moc

Głupi tylko ma pewność, że wszystko, co robi,
Jest dobre, a zaś jeszcze głupszy ufa święcie,
Że dzieło jego przetrwa jak ten blask w zamęcie
Wieczystej fali morskiej. Mędrca - mówią - zdobi

Wierzyłem zawsze w światła moc,
Władnącą nad mrokami,
A przecież nieraz wiarę tę
Gorzkimi zlewam łzami.

Wątpienie, kres mądrości wszelkiej i poczęcie:
Któż zliczy, ile jeszcze ten strumień wyżłobi
Głębokich jam w swych brzegach? Nim rok przysposobi
Dłoń wiosny dla pękówek na zwiędłym dziś pręcie

I wstaje z morza gorzkich łez
Zjawisko wnet olbrzymie,
Nachyla ku mnie smutną twarz,
A Rozpacz mu na imię.

Przydrożnej tej wierzbiny, któż odgadnie, ile
Wytryśnie z niego listków?... A jednak mieć chwilę
Pewności, że jutrzejsze nie obali rano -

Nachyla ku mnie bladą skroń,
Źrenicą wabi ciemną,
Zamyka w uścisk, ach! i świat
Zamyka razem ze mną.

Czy w tobie, czy za tobą - tego, coś zbudował
Dziś wieczór! Za tę rozkosz, sięgającą pował
Niebieskich, niechby ciebie najgłupszym nazwano!

funkcję zastępcy komendanta szczepu 7
WDHiZ im. Stefana Starzyńskiego w Szkole Podstawowej nr 143 na Saskiej Kępie. Od
roku 1974 była komendantką tego szczepu.
W hufcu w latach 1974-1977 była zastępczynią przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej hufca a w latach 1977-1980
zastępczynią komendanta hufca. W roku
1980 wróciła do swych rodzinnych Gorlic.
Podczas swojej wieloletniej pracy instruktorskiej organizowała i kierowała
obozami i zimowiskami, w tym szkoleniowymi. Wychowała wielu młodych instruktorów .
Odznaczona: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy” oraz srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
hm. Jacek Czajka

***(Święty Kaźmierz - powracają czajki)
Święty Kaźmierz - powracają czajki;
Święty Wojciech - bociany klekocą,
Słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą,
Brzmią skowronki, rychłe, polne grajki.
Po murawach dzieci, strzępem krajki
Podkasane, w pasy się szamocą;
Na przyzbicach baby w głos chichocą "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!"
Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi!
Jej błękity, słoneczne uśmiechy
I pod chłopskie wciskają się strzechy.
I tu raźniej biją serca ludzi,
Choć się troski za troskami tulą
Do tych piersi pod zgrzebną koszulą.

Jan Kasprowicz (ur. 1860 w Szymborzu, zm. 1926 w Zakopanem)
Polski poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz. Czołowy przedstawiciel Młodej
Polski, związany z kilkoma głównymi nurtami ówczesnej liryki: naturalizmem, symbolizmem, oraz ekspresjonizmem. Uważany za jednego z najwybitniejszych poetów w dziejach literatury polskiej, stawianego na równi z Adamem Mickiewiczem.
W ostatnim dwudziestoleciu swego życia coraz silniej wiązał się z Tatrami. W 1923 r.
osiedlił się ostatecznie w willi "Harenda" między Poroninem a Zakopanem, gdzie zmarł
1 sierpnia 1926r. W roku 1933 przeniesiono trumnę ze szczątkami Kasprowicza ze starego cmentarza w Zakopanem do mauzoleum na Harendzie.

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

