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11 listopada nosi nazwę Święta Nie-
podległości. W tym roku – 2014 - obcho-
dzimy 96 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Jednak gdy przyjrzymy się bliżej tam-
tym dniom, okaże się, że Polska była już od 
kilku tygodni samodzielnym państwem. 
Latem 1918 r. Niemcy przegrali na zacho-
dzie kilka dużych bitew. Klęska państw cen-
tralnych była przesądzona. Otwartą sprawą 
pozostawała kwestia przejęcia władzy na 
ziemiach objętych okupacją niemiecką. 
Poza Radą Regencyjną, którą powołali 
zaborcy, pretendowali do niej zwolennicy 
Józefa Piłsudskiego, który od ponad roku 
przebywał w  niemieckim więzieniu. Na 
początku października kanclerz Rzeszy 
poprosił prezydenta USA Willsona o  po-
średnictwo w zawarciu pokoju. W następ-
nych dniach Rada Regencyjna powołała 
nowy rząd i przejęła władzę nad wojskiem. 
W  połowie października cesarz Austrii 
proklamował przekształcenie monarchii 
w  związek niezależnych państw. W  tym 
samym czasie społeczeństwo polskie 
przystąpiło spontanicznie do rozbrajania 
żołnierzy niemieckich i  austriackich. Za-
częły powstawać nowe ośrodki władzy. 19 
października rozpoczęła działalność Rada 
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i ogło-
siła przyłączenia tej części Śląska do Polski. 
28 października w Krakowie zawiązała się 
Polska Komisja Likwidacyjna, w  Pozna-
niu zaś Naczelna (Polska) Rada Ludowa. 
7 listopada w  Lublinie ukonstytuował się 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 

Polskiej, na czele 
którego stanął 
Ignacy Daszyń-
ski. Gdy 10 li-
stopada 1918 r. 
przyjechał do 
Warszawy zwol-
niony z więzienia 
w  Magdeburgu 
Józef Piłsudski, 
na dworcu wi-

tali go: członek Rady Regencyjnej książę 
Zdzisław Lubomirski i  organizator POW 
(Polskiej Organizacji Wojskowej ) Adam 
Koc. Następnego dnia 11 listopada premier 
rządu lubelskiego Ignacy Daszyński i  do-

wódca POW od-
dali się do dyspo-
zycji Piłsudskiego 
a  Rada Regencyj-
na powierzyła mu 
władzę wojskową. 
14 listopada Rada 
Regencyjna prze-
kazała Piłsudskie-
mu swoje funkcje. 
Rząd Tymczaso-
wy podał się do dymisji. Na ich miejsce 
powołano jeden rząd,  którego premierem 
został Jędrzej Moraczewski. Dwa dni póź-

niej 16 listopada 
Tymczasowy Na-
czelnik Państwa 
Józef Piłsudski 
wystosował te-
legram do rzą-
dów wszystkich 
państw:

Jako wódz 
naczelny armii 

polskiej, pragnę notyfikować rządom i  na-
rodom wojującym i  neutralnym istnienie 
państwa polskiego niepodległego, obejmują-
cego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski ( 
... ) Państwo polskie powstaje z woli całego 
narodu i  opiera się na podstawach demo-
kratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie 
przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad 
losami Polski - przez ustrój, zbudowany na 
porządku i  sprawiedliwości. Opierając się 
na armii polskiej pod moją komendą, mam 
nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie 
wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej 
sprawie formalnej woli naszej. 

Piłsudski nadał nazwę naszemu pań-
stwu Rzeczpospolita Polska, zadecydował 
o  naszych barwach narodowych i  wyglą-
dzie naszego herbu. Wreszcie rozpoczął  
scalanie ziem polskich w  jeden organizm 
państwowy. Kształt terytorialny II Rzecz-
pospolitej rodził się więc w  trakcie krwa-
wych walk - powstań i wojen a  także ple-
biscytów. 

W  grudniu 1918 r. przyjechał do Po-
znania znakomity pianista i  działacz nie-
podległościowy Ignacy Paderewski. Jego 
przyjazd oraz antypolskie wystąpienia 
Niemców były impulsem do wybuchu 27 

Narodziny II Rzeczpospolitej

grudnia tegoż 
roku  powstania 
w  Wielkopolsce. 
Do połowy stycz-
nia 1919 r. Polacy 
opanowali znacz-
ną część prowin-
cji. Ostatecznie 
kwestia granicy 
polsko-niemiec-

kiej została rozpatrzona przez traktat wer-
salski 28 czerwca 1919 r. Polsce przyznano 
w nim Pomorze Wschodnie (bez Gdańska) 
i prawie całą Wielkopolskę. Traktat przewi-
dywał również plebiscyt na Górnym Śląsku. 
Zanim do niego doszło, po licznych konflik-
tach narodowościowych w sierpniu 1919 r. 
wybuchło I  powstanie śląskie. W  sierpniu 
następnego roku wybuchło II powstanie. 
Jego rezultatem było powołanie polsko-
-niemieckiej policji podlegającej aliantom. 
20 marca 1921 r. odbył się plebiscyt górno-
śląski. Kiedy okazało się, że Polsce przypaść 
miała tylko niewielka część Śląska, w maju 
wybuchło III powstanie. Dzięki lepszemu 
przygotowaniu powstańcy opanowali du-
żą część terytorium plebiscytowego. Był to 
sukces, który przyczynił się do tego, że Pol-
sce przyznano 29% tego terytorium. Obszar 
ten w  granicach Polski zachował pewną 
autonomię - miał lokalny Sejm Śląski. Tak-
że na Warmii i Mazurach traktat wersalski 
przewidywał plebiscyt. Odbył się on 11 lip-
ca 1920 r., a  więc w  okresie, kiedy trwała 
ofensywa Armii Czerwonej na Warszawę. 
Plebiscyt wygrali Niemcy. Granice ustalono 
wzdłuż Wisły na jej wschodnim brzegu. 

Na południu Polski spornym teryto-
rium był Śląsk Cieszyński, który w  cało-
ści w  styczniu 1919 r. zajęły wojska cze-
chosłowackie. Czeska inwazja wywołała 
ostry polski protest. Ostatecznie decyzję 
dotyczącą tzw. Zaolzia (Śląsk Cieszyński, 
Spisz, Orawa) podjęła Rada Ambasadorów 
państw Ententy na konferencji w Spa w lip-
cu 1920 r. Polska otrzymała 43,8% sporne-
go obszaru. Na terytorium Czechosłowacji 
pozostało około 120 000 Polaków. Granica 
z Rumunią była jedną z dwóch, obok grani-
cy z Łotwą, której przebieg został ustalony 
pokojowo, na mocy porozumienia.

Najbardziej dramatyczny przebieg mia-
łokształtowanie się granicy wschodniej. 
Walki z Ukrainą o Galicję Wschodnią roz-
gorzały jeszcze w  listopadzie 1918 r. Były 
bardzo krwawe i  zażarte, pełne przykładów 
bohaterskiej waleczności polskiego żoł-
nierza, studenta i harcerza. Zakończyły się 
w 1919 r. zwycięstwem Polaków.

Następnym przeciwnikiem była Armia 
Czerwona – siła militarna Rosji Radziec-
kiej. Był to najgroźniejszy przeciwnik na 

drodze do pełnej niepodległości. Na po-
czątku wojny polsko-bolszewickiej inicja-
tywa była w rękach Polaków. Jednak latem 
1920 r. losy wojny się odwróciły. W pierw-
szych dniach sierpnia pięć  armii rosyjskich 
zbliżało się do przedmieść Warszawy; sy-
tuacja stała się krytyczna. W  dniach 12-
15 sierpnia rozegrała się ostateczna bitwa 
o  Warszawę. Dzięki niezwykłej determi-
nacji obrońców, szczególnie w  bojach pod 
Radzyminem i Ossowem, Polacy zwyciężyli 
zmuszając Armię Czerwoną do odwrotu. 
Wyparto najeźdźców z  zajętych wcześniej 
terenów. W  październiku 1920 r. zawarto 
rozejm a w marcu 1921 r. pokój w Rydze. 

Niezwykle złożony był problem Wi-
leńszczyzny. Większość ludności stanowili 
Polacy, natomiast Litwini pragnęli swojej 
historycznej stolicy. Na rozkaz Józefa Pił-
sudskiego gen. Lucjan Żeligowski wkroczył 
na czele podległych mu sił do Wilna. Utwo-
rzył on Litwę Środkową, którą Sejm w 1922 
r. przyłączył do Polski. Po nieudanych pro-
testach Litwinów Konferencja Ambasado-
rów 15 marca 1923 r. uznała granice zgod-
nie z  ich faktycznym przebiegiem. Tym 
samym zakończył się proces kształtowania 
granic odrodzonego państwa polskiego. 

W  tych burzliwych latach tworzenia 
II Rzeczpospolitej nie zabrakło również 
harcerzy. 10 listopada 1918 r. odbyła się 
w  Warszawie zbiórka alarmowa harcerzy 
starszych, którzy zaczęli rozbrajać żołnierzy 
niemieckich a  potem utworzyli Batalion 
Harcerski Wojsk Polskich. Harcerze roz-
brajali również Niemców w Płocku, Łomży, 
Łowiczu, Częstochowie i  w  Pabianicach. 
Gdy wybuchło postanie w  Wielkopolsce, 
w  walkach brał udział pluton harcerzy. 
Przekształcił się on wkrótce w 1 Kompanię 
Skautową 1 Pułku Strzelców Wielkopol-
skich. W powstaniach śląskich brali udział 
nie tylko harcerze śląscy, ale także harcerze 
z  Poznania, Krakowa, Lwowa, Warszawy 
i  innych miast. Przy Polskim Komitecie 
Plebiscytowym powstał Inspektorat Har-
cerski. W  wojnie polsko-radzieckiej, gdy 
front zbliżał się do Wisły, nastąpiła mobi-
lizacja całego Związku. Do jednostek linio-
wych wstąpiło około 3 000 członków ZHP 
a dalszych 15 000 pełniło służbę pomocni-
czą. Jeden z pułków ochotniczych otrzymał 
miano „Harcerskiego Pułku Piechoty”. Na 
koniec warto przypomnieć, że w  drodze 
z Francji do Odessy, do tworzących się tam 
oddziałów wojska polskiego, zginął Andrzej 
Małkowski - współtwórca polskiego harcer-
stwa. Zatonął na statku, który  nocą z 15 na 
16 stycznia 1919 r. na wpadł na minę w Cie-
śninie Messyńskiej. 

hm. Jacek Czajka 
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Słynne duety

Przedstawiamy kolejne zdjęcie  z cyklu „Słynne 
duety”. Tym razem … czyżby Miriam i Robin Ho-
od?  Kogo przedstawiają owe postacie?  Któż to jest,  
kto i kiedy wcielił się w te role? 

Kontynuujemy nowy cykl  fotograficzny z przy-
mrużeniem oka. Pokazujemy w nim  zdjęcia  ale 
tylko takie, na których są dwie osoby. Zdjęcia po-
winny być raczej wesołe, dowcipne, w miarę moż-
liwości powinny przedstawiać osoby w przebraniu. 
Na koniec roku harcerskiego utworzymy  specjalną, 
pamiątkową  galerię. Prosimy nadsyłać do redakcji 
swoje propozycje oraz odpowiedzi na zadawane py-
tania, na adres:  jacek.czajka@ pragapoludnie.zhp.
pl   lub jacek288@poczta.onet.pl . 

hm. Jacek Czajka

1 listopada 2014 roku 296 Warszawska 
Drużyna Harcerska ,,Wir” pełniła służbę 
w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej, dawnej siedzibie Gestapo w  Warsza-
wie. Przez tydzień poprzedzający służbę 
w niebywałym tempie został starannie wy-
selekcjonowany i przygotowany odpowied-
nio do swej roli 6-osobowy patrol, mający 
pełnić wartę honorową. 

Po dotarciu na miejsce harcerze przy-
stąpili do realizacji zadania - godnie nas 
reprezentowali pełniąc wartę przy tablicy 
upamiętniającej zamęczonych na Szucha 
polskich patriotów. Następnie razem z mi-
nister Edukacji Narodowej Joanną Kluzik-

-Rostkowską uroczyście złożyli kwiaty pod 
tablicą pamiątkową. 

Jestem naprawdę dumny z  moich 
podopiecznych a  fakt ten postanowiłem 
uwiecznić w  naszej harcerskiej gazetce. 
Może za kilkanaście lat ten numer Praskie-
go Świerszcza dostanie się w ich ręce  i po-
czują ciepło w  swoim harcerskim sercu? 
Związek Harcerstwa Polskiego w  gmachu 
MEN reprezentowali: Konstanty Dziki, 
Barbara Zawistowska, Szymon Flakowski, 
Jaromir Świerzbiński,  Agnieszka Paluszek 
i autor tekstu.

HO Piotr Michalak
drużynowy 296 Warszawskiej Drużyny 

Harcerskiej ,,Wir”.

,,Wir” na Szucha

W  tę samą sobotę, w  którą odbył się 
Rajd Młodego Kościuszkowca, miała miej-
sce Konferencja Rady Naczelnej dotyczą-
ca Prawa Harcerskiego. Kilkudziesięciu 
instruktorów dyskutowało o  naszym tra-
dycyjnym prawie i  o  ewentualnych jego 
zmianach. Na samym początku przedsta-
wiono nam referaty na temat historii Prawa 
Harcerskiego i jego transformacji, o warto-
ściach XXI wieku itp. Aby być uczestnikiem 
konferencji, należało wybrać jedną z pięciu 
grup dyskusyjnych. Ja wybrałam tę, która 
powoduje w Związku wiele spięć: „Dlacze-
go tak wiele osób chce zmiany 10. punktu 
Prawa Harcerskiego?”. 

Właściwie jak wiele? Tego nie wiemy, 
ale podczas zjazdów ZHP temat cyklicznie 
się powtarza. Zatem problem z tym punk-
tem jest. Jak się okazało, nasza grupa nie 
skupiła się jedynie na newralgicznym te-
macie alkoholu,  lecz niepozytywności tego 
punktu. Zauważmy, że reszta mówi o tym, 
że harcerz JEST, a  nie harcerz NIE robi 
tego czy owego. Tematem kolejnym było 
niezauważanie pierwszej części tego punk-
tu „Harcerz jest czysty w  mowie, myślach 
i uczynkach” (bo skupiamy się bardziej na 
piciu i paleniu) – a przecież to jeszcze trud-
niejsze do przestrzegania. To były główne 
argumenty za zmianą dziesiątego punktu. 

Rozmawialiśmy także o piciu, paleniu, 
ale także o  reszcie nałogów: narkotykach, 
uzależnieniu od gier komputerowych, In-
ternetu, komórek itd. Od czasu, kiedy zaj-
muję się pracą wychowawczą, nie jestem 

w stanie policzyć, ile razy rodzice zuchów 
mówili „Dziękuję za Pani pracę, to przynaj-
mniej jest w stanie odciągnąć moje dziecko 
od komputera”. Zastanawialiśmy się, po co 
w Prawie Harcerskim jest mowa o niepiciu 
alkoholu i paleniu, skoro niepełnoletni we-
dług prawa nie mogę tego robić. Jest to zapis 
dla instruktorów? I tutaj pewien druh wyja-
śnił genezę tego zapisu – wszystko związa-
ne jest z problemem pijaństwa w Polsce. Jak 
wiemy, kiedyś był to wielki problem. Dys-
kutowaliśmy także o  powrocie do zapisu 
10 punktu z 1913 r., a mianowicie „Harcerz 
jest wolny od nałogów”. Bo przecież prze-
klinanie i bycie nieczystym w myślach też 
jest w pewnym sensie nałogiem.

Jednym z powodów, dlaczego nie chce-
my zmienić zapisu 10 punktu Prawa, jest 
strach przed reakcją mediów – oczernią 
nas, nazwą pijakami. Bo tak właśnie na-
zywano nas po reakcji GK na teledysk ze-
społu Revolvers. Tylko z tego można jakoś 
wybrnąć. Tak naprawdę to nie rezygnujemy 
z rygorystycznych zapisów Prawa, a je roz-
szerzamy. 

Z wniosków, które następnie prezento-
wały grupy wszystkim uczestnikom kon-
ferencji, wynika, że chcemy jasnego, kla-
rownego, jednoznacznego prawa. Chcemy 
wiedzieć, czy lampka wina do obiadu jest 
zła. Mówi się – traktujemy Prawo Harcer-
skie jako kierunkowskaz. Tylko mamy wąt-
pliwości, jak je interpretować.

phm. Kinga Żelechowska

JEST DZIESIĘĆ PUNKTÓW PRAWA

W  sobotę 15 listopada 2014 roku na 
zjeździe Chorągwi Stołecznej spotkało się 
około 90 delegatów, by podjąć najważniej-
sze decyzje w  sprawach chorągwi na naj-
bliższe cztery lata. Obrady trwały od godz. 
9.00 do bardzo późnych godzin nocnych 
(1.30). W trakcie zjazdu udało się jedynie 
wybrać władze, druga jego część - progra-
mowa - odbędzie się 13 grudnia. 

W części uroczystej kilka ciepłych słów 
pod adresem naszej organizacji wygłosił za-
stępca prezydenta miasta hm. Włodzimierz 
Paszyński. Były odznaczenia, podziękowa-
nia, refleksja o  minionych latach. W  zjeź-
dzie uczestniczyła wiceprzewodnicząca 
ZHP hm. Jolanta Kreczmańska i  zastępca 
naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budzyń-
ski. Obecny był były wieloletni komendant 
chorągwi hm. Waldemar Kowalczyk. 

Do trzyosobowego  prezydium zjazdu 
wybrano phm. Marcina Jóźwiaka, w komi-
sji uchwał i wniosków pracował hm. Adam 
Czetwertyński. 

W  najciekawszych i  najważniejszych 
wyborach - na funkcję komendanta cho-
rągwi - zwyciężyła dotychczasowa komen-
dantka hm. Paulina Gajownik. Przegrał 
kandydat, którego aktywnie wspierał hm. 
Krzysztof Rudziński, hm. Dariusz Brzuska. 

Do władz chorągwi wybrano instruk-
torów naszego hufca. W Radzie Chorągwi 
pracować będzie phm. Marcin Jóźwiak, 
w Komisji Rewizyjnej hm. Bartłomiej Ku-
kliński, zaś w Sądzie Harcerskim hm. Jacek 
Czajka.  

hm. Adam Czetwertyński

Wybraliśmy nowe władze chorągwi

Zimowisko 211+160 WDSH „Młodnik”, 

Czyli pielęgnacja i dozór świeżo 
zasadzonych sosen. 

Termin;  18-24.01.2015 ad. 
Miejsce:  „Pod Dubraszka” ul. Pod Homolami 4 Jaworki 
Koszt:  620zl 

 
 

Zapraszamy na zimowisko harcerzy starszych, organizowane w 
malowniczych polskich Pieninach. W ramach wyjazdu przewidziano 
zjeżdżanie na nartach, park linowy, zwiedzanie zapierających dech 

w piersiach okolic, a wszystko to zachowane, jak zawsze, we 
wspaniałej atmosferze. 

 
Więcej informacji na zebraniu zimowiskowym: 
05.11.2014 na plebanii Kościoła przy placu Szembeka,  
godz 18.00 
W razie jakichkolwiek pytań organizator jest w stałym kontakcie 
telefonicznym i mailowym. 
 
Wpłaty dokonujemy na konto szczepu 211: 
76 1240 1095 1111 0010 0680 9644  
Tytułem: HAZ 15 – imię i nazwisko dziecka/uczestnika nr 
drużyny  
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D L A  N A M I E S T N I C T W
ŚWIAT OKIEM KAMIENIA, czyli dwa słowa  

namiestnika harcerskiego
Heblowanie – Instruktor równa się Instruktor ??

(…) wspieranie go we wszechstronnym 
rozwoju i kształtowanie charakteru (…)

Kilka skrótów myślowych

Kilka tygodni po obozie miałem przy-
jemność porozmawiać z jednym z rodziców 
mojej harcerki. W trakcie tejże konwersacji 
padło coś na kształt: Tak, bardzo cieszymy 
się z żoną, że córka jest w harcerstwie. Wi-
dzimy jej znaczną poprawę po obozie har-
cerskim – jest dojrzalsza, wie i umie więcej. 
Zdecydowanie jest to najlepsza ocena, jaką 
może usłyszeć drużynowy-wychowawca po 
akcji letniej. 

Rodzice harcerzy, którzy chwalą naszą 
pracę za to, że ich dziecko staje się lepszym 
człowiekiem. Potrafi rozpalić ognisko, za-
wiązać węzły, fakt. Ale potrafi też pomóc 
poszkodowanemu, zachować się godnie 
wobec symboli narodowych, posprzątać po 
sobie. I, co najważniejsze w mojej własnej 
opinii, harcerz ten potrafi samodzielnie 
myśleć.

Charakter to zespół cech. Pytanie, które 
warto sobie zadać – czy wiem, jaki ma być 
mój harcerz? Na kogo mam go kształtować? 
Podpowiem. Nasz harcerz ma być: patriotą; 
świadomym obywatelem; odpowiedzial-
nym; aktywnym członkiem wspólnot; pra-
wym, uczciwym i żyć zgodnie z zasadami; 
otwartym i  radosnym; uczącym się; go-
towym na zmiany; dzielnym i  zaradnym; 
dbać o swoje ciało i ducha. Jeżeli komuś nic 
to nie mówi, polecam odświeżyć pamięć 
lekturą z  kursu drużynowych – Podstawy 
wychowawcze ZHP. A samarytanka, pierw-
sza pomoc to tylko metody kształcenia 
harcerzy.

Przypomnijmy sobie próbę harcerską, 
nawet wędrowniczą. Co w niej znajdziemy? 
Ogólnymi słowami rozwój: intelektualny, 
duchowy, emocjonalny, społeczny i fizycz-
ny. To są sfery naszego wychowawczego 

działania, dość oczywiste. Należy jednak 
pamiętać o równowadze, w końcu ma być 
wszechstronny.  

Ważnym elementem w  kształtowaniu 
charakteru jest atmosfera w  drużynie. Po-
lecam lekturę Scouting for boys, można 
znaleźć tam mnóstwo dobrych reguł. Ja 
np. zaadoptowałem jedną prostą zasadę: po 
każdej grze „pokonani” gratulują zwycięz-
com, a wygrani dziękują pozostałym za grę. 
Takie proste, a takie kształtujące. 

Wiemy, że naszego harcerza mamy 
wspierać w rozwoju. Jak to robić? Kłaniam 
się systemowi stopni i  sprawności, który 
właśnie wspiera harcerzy w  ich wszech-
stronnym rozwoju. Nie zapomnijmy jed-
nak, że to zwykłe narzędzie, a  wiemy, jak 
z  nimi jest – niewłaściwie użyte przynosi 
skutki odwrotne niż zakładane. Łom nie 
służy do wbijania gwoździ. Można nim 
pracować, ale wbijemy gwoździe krzywo 
a  sama praca jest niewygodna. Tak samo 
z  naszym systemem. Spaczyć go możemy 
sobą samym. Bo po co harcerze mają roz-
wijać się wszechstronnie, jeżeli ich dru-
żynowy tego nie robi? W  idealnej sytuacji 
mamy być kimś, kto odpowie na każde py-
tanie, podniesie 100 kg na klatę, potrafi się 
z każdym dogadać. Tak nie będzie, jednak 
nie zapominajmy, iż fakt podjęcia pracy 
jako wychowawcy nakłada na nas pew-
ne obowiązki. Drużynowy całkowicie bez 
kondycji, rozumu i własnego zdania to nie 
drużynowy. My jesteśmy wzorem dla tych 
wszystkich dzieci, czy nam się to podoba, 
czy nie. A  przede wszystkim: musimy żyć 
(nie pamiętać – żyć) według harcerskich 
zasad. Nasz przykład wspiera wszechstron-
ny rozwój a nasza postawa pomaga kształ-
tować charakter.

phm. Stanisław Matysiak
namiestnik harcerski

Punkt czwarty Prawa Harcerskiego 
brzmi „Harcerz w każdym widzi bliźniego 
a za brata uważa każdego innego harcerza”. 
Zastanawiam się, czy aby na pewno ma to 
odzwierciedlenie w naszej instruktorskiej 
rodzinie. Właśnie o tym będzie ten felieton, 
zapraszam do lektury.

Instruktor - kategoria członkowska w or-
ganizacji harcerskiej, odnosząca się do osób 
pełniących określone funkcje w organizacji, 
w tym przede wszystkim pełniących funk-
cje wychowawcze. Tyle na ten temat mówi 
Wikipedia, a ja dodałbym jeszcze, że to 
człowiek wyjątkowy z wyjątkowym cha-
rakterem. Pokusiłbym się nawet o stwier-
dzenie, że należy on do elity społeczeństwa. 
To człowiek, który powinien być wzorem 
do naśladowania, powinien świecić przy-
kładem, powinien być sprawiedliwy i obca 
powinna mu być dyskryminacja, nietole-
rancja czy uprzedzenia – tak powinno być. 
A jak jest ??.

Odpowiedź, jak się okazuje, nie jest 
bardzo trudna a oprę ją o swoje obserwacje 
z wielu różnych kursów, imprez i general-
nie - wyjazdów harcerskich. Zauważyłem 
mianowicie, że jest grupa (i to niemała) in-
struktorów charakterystycznych z niespo-
tykanym życiowym „sznytem”, aktywnych i 
nadaktywnych..I właśnie okazuje się, że ta 
grupa w naszym Związku ma najtrudniej. 
Śmiem twierdzić, że są nawet tacy, którzy 
się nas boją. 

Dlaczego? Bo z reguły jesteśmy nieprze-
widywalni, bo wychodzimy poza schematy, 
wymykamy się kanonom, z łatwością bu-
rzymy ład i porządek, wprowadzając swój 
własny (i wcale niekoniecznie gorszy). Pi-
szę „my”, bo ja się do tej właśnie instruktor-
skiej grupy zaliczam. Mówię o tym otwar-
cie i nie uważam, że jest to jakiś powód do 
wstydu, bo przecież gdybyśmy wszyscy byli 
tacy sami, ZHP byłby okropnie nudny. 

Raczej nie powierza nam się ważnych 
funkcji poza szczepem lub drużyną, rza-

dziej prosi się nas o pomoc w kształceniu 
czy przygotowaniu jakiegoś kursu bądź po-
mocy w zajęciach. Często nie pyta się nas 
o zdanie w ważnych kwestiach z góry za-
kładając że i tak nie mamy pojęcia na dany 
temat. A wiecie, co jest najlepsze? Bardzo 
wiele osób diametralnie zmienia zdanie, 
kiedy nas lepiej pozna. To wszystko, o czym 
napisałem wyżej, nie sprawia, że wpadłem 
w depresję, nie czuję się przez to gorszy czy 
dyskryminowany, nie zalewają mnie poty 
i w nocy śpię spokojnie. Wiem też, że po 
prostu muszę wchodzić kominem, jeśli nie 
wpuszczają mnie drzwiami. 

Są też instruktorzy „pomyleni” i je-
śli taki instruktor jest dobry w tym, co 
robi, sprawdza się na poziomie drużyny 
czy szczepu, w życiu poza harcerskim też 
funkcjonuje normalnie, ma dobry kontakt 
z rodzicami harcerzy, środowiskiem lokal-
nym, czy to nie wystarczający powód, żeby 
dać mu szanse?? Żeby było jasne - nie żalę 
się tutaj na swój los, nie oczekuję, iż nagle 
zacznę być rozchwytywany, chcę jedynie 
zwrócić uwagę na to, że nie ma instrukto-
rów „lepszych” i „gorszych” - wszyscy jeste-
śmy równi. 

Spróbujcie w takim razie dać szansę 
tym „pomylonym” i tym „charakterystycz-
nym”, obdarzcie ich zaufaniem, pozwólcie 
się wykazać, pokażcie innym, że oni istnieją 
a zobaczycie, ile będzie z tego korzyści i sa-
tysfakcji. Różnicie się poglądami? To świet-
nie, właśnie na tym polega demokracja, nie 
wiecie, czego się po nas spodziewać? Jak 
nie dacie nam szansy, to nigdy się tego nie 
dowiecie. 

Każdy z nas jest różny, ale tak naprawdę 
tacy sami. Przecież dążymy do tego samego 
i takie same mamy cele, dlatego wspólnie 
pomagajmy sobie w ich osiąganiu. Często 
powtarzam, że „harcerstwo jest dla każde-
go, ale nie jest dla wszystkich, bo wielka 
masa ludzi, zginęłaby, gdyby w ZHP nie 
było  indywidualności, które sprawiają, że 
harcerstwo jest takie wspaniałe. Każdy z 
nas jest na swój sposób „pomylony” i nie 
obrażajcie się na mnie za to stwierdzenie, 
tylko uśmiechnijcie się i przyznajcie, że coś 
w tym jest.

   
phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Dobre rady druha Acz (2)

WYCHOWANIE DUCHOWE W DRUŻYNIE

Kilka zdań o mundurze

No tak. Mamy w ZHP mundury. Czyli 
harcerze (oraz harcerki) i zuchy są umun-
durowani. Strasznie (podobno) dumni je-
steśmy ze swojego munduru, na dodatek 
noszenie munduru powinno sprawiać nam 
wszystkim radość i przyjemność.

Hmm... To pewne, mamy mundury. 
Jedne z  krzyżem harcerskim i  plakietką 
hufca, inne z  tym samym krzyżem oraz 
dziesięcioma znaczkami, odznakami 
i  symbolami, takie mundury - choineczki. 
Jedne mundury uprasowane, wyglądające 
jak spod igły, inne wyjęte z samych dołów 
szaf, jakby nigdy nie widziały pralki (ten ich 
charakterystyczny zapach) i żelazek  Ale to 
właściwie drobiazg. Bo mundur zawsze da 
się uprać i  wyprasować. Tylko dużo pracy 
trzeba, aby przyszyć wszystkie dodatkowe 
elementy. Ale nic to. Da się. 

Patrzę na nas od kilkudziesięciu lat. 
I zadaję sobie dziś dwa pytania. Ilu mamy 
w  hufcu harcerzy, którzy rzeczywiście są 
dumni z munduru, którzy go zakładają wy-
chodząc z domu na zbiórkę harcerską. I ilu 
harcerzy do domu w  mundurze wraca... 
Czy jest jakaś różnica między chodzeniem 
w  mundurze a  przebieraniem się w  szatni 
na początku zbiórki i zdejmowaniem go po 
zbiórce? Ano jest. Zasadnicza. 

Zadaję sobie drugie pytanie. Ile jest 
w hufcu drużyn rzeczywiście dobrze umun-
durowanych? Takich, w  których wszystkie 
dziewczęta przychodzą na zbiórkę w spód-
nicach i jednolitych rajstopach/skarpetach/
getrach? Ile jest drużyn, w których chłopcy 
mają identyczne spodnie i takie same obu-
wie? 

Przypomina mi się, jak z zamierzchłych 
czasach harcerki w  moim szczepie szyły 
samodzielnie jednakowe spódnice z  zaku-
pionego przez szczep materiału. Ot, takie 
zadanie nieco poważniejsze od tych, które 
obowiązują dziś harcerzy w  trakcie pró-
by na chustę druzyny. W  tych spódnicach 
dziewczęta wyglądały rewelacyjnie. Mie-
liśmy wtedy kłopoty, aby kupić mundury. 
Dziś nie ma takiego problemu. 

Cóż. Ostatnio koszulki produkowane 
w harcerstwie nie mają z harcerstwem nic 
wspólnego. Przypomnijmy sobie koszulki 
zlotu w Krakowie lub Rajdu Grunwaldzkie-
go. A „harcerskie” jesienne kurtki, w jakich 
występowała reprezentacja ZHP 11 listopa-
da? Ręce opadają. 

Mam prostą radę. Jeżeli mamy być nor-
malnym harcerstwem, postarajmy się, aby 
mundur był naszym codziennym strojem. 
Nie tylko na obozie. 

hm. Adam Czetwertyński

CZYM JEST SŁUŻBA?

Wydawałoby się, że każdy harcerz po-
winien wiedzieć, czym jest służba. 

Słowo „służba” pochodzi od czasowni-
ka „służyć”, czyli „być użytecznym”, „z po-
święceniem wykonywać jakąś pożyteczną 
pracę”. Poświęcenie się pracy wymaga do-
browolności - nie jest więc służbą praca 
wykonywana pod  przymusem. Robienie 
czegoś pod presją nierozerwanie wiąże się 
z niechęcią - i nie ma tu znaczenia, czy wy-
wierany jest przymus fizyczny, ekonomicz-
ny, psychiczny czy moralny. Ten ostatni 
ma związek z zasadami, którymi z różnych 
przyczyn chcemy kierować się w  życiu. 
Przykładowo bardzo nie lubię ustępować 
starszym miejsca w  autobusie. Jednak je-
stem harcerzem, a  „harcerz postępuje po 
rycersku” - zatem poczucie przyzwoitości 
zmusza mnie do ustąpienia.

Wydawałoby się, że ciężko jest pomylić 
służbę z  najemnictwem - wykonywaniem 
usługi w zamian za zapłatę. Okazuje się jed-
nak, że większość pozornie „bezinteresow-
nych” działań w rzeczywistości ma na celu 
uzyskanie konkretnej korzyści. Korzyścią 
tą może być nawet zwykła wdzięczność lub 
uznanie kolegów. I  tak kiedy mój „bezin-
teresowny” dobry uczynek przechodzi bez 
echa, zwykle czuję się zwyczajnie oszukany 
- w myśl zasady: „a gdzie moja zapłata?”. 

Szczególnie oszukany czuję się, gdy do-
bry uczynek wiele mnie kosztował - kiedy 

musiałem „poświęcić się dla  kogoś”, czyli 
ponieść stratę. „Poświęcić się dla kogoś” nie 
jest tym samym co „poświęcić się komuś”. 
Kiedy poświęcam się komuś (lub czemuś), 
jest to dla mnie nagrodą samo w sobie - cie-
szę się, że mogę się tym zająć.

Tak... „Służba jest nagrodą” - brzmi 
to jak oklepana formułka używana przez 
ględzącą kadrę, aby zamknąć usta swoim 
narzekającym harcerzom. Czy na przykład 
może być nagrodą marznięcie w  deszczu 
na warcie, podczas gdy wszyscy smacznie 
śpią w ciepłych śpiworach? Uważam, że tak 
- jeśli wartownik jest świadomy konieczno-
ści tego, co robi, odpowiedzialności, która 
na nim spoczywa, a  także zaufania, jakim 
obdarzyli go śpiący, nie wspominając już 
o tym, że pilnuje również swojego namiotu.

Niestety, zwykle dla harcerza warta jest 
jedynie fanaberią komendanta - nie sposób 
wówczas nazwać jej służbą. Wartownik sta-
je się „jeleniem”, któremu dołożono kolejną 
rzecz do zrobienia - i  stara się zwyczajnie 
„odwalić robotę”.

Skoro już jesteśmy przy temacie warty, 
pozwolę sobie na małą dygresję. Otóż na 
jednym z obozów warta trzymana była je-
dynie do godziny 4:00, do pobudki zaś nikt 
nie pilnował obozu. To smutne, ale nietrud-
no wyciągnąć z tego wniosek, że warta jest 
jedynie zbędną szopką.

Pod wpływem duchowości ojca De 
Mello ośmielę się stwierdzić, że istotą służ-
by jest „zdrowy egoizm”. Poświęcam się 
czemuś - ale czynię to również dla siebie. 
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Siedziby harcerskie na Pradze Południe

Robię to wtedy chętnie, z oddaniem i - co 
najważniejsze - nie oczekując nic w zamian, 
bowiem sam sobie udzieliłem zapłaty swo-
im działaniem. Najprostszym przykładem 
takiej służby może być kupowanie czegoś 
kolegom przy okazji własnych zakupów.

To, co napisałem, może się kłócić z po-
wszechnym ideałem „wszystko dla innych 
i nic dla siebie”, ale z mojego doświadczenia 
życiowego jasno wynika, że jeśli ktoś mówi, 
że służy bez korzyści własnej - to albo kła-
mie, albo jest święty. A świętego jeszcze do 
tej pory nie spotkałem.

Mógłby ktoś zapytać: „A co ze wszyst-
kimi ludźmi, którzy rezygnują z  wła-
snych korzyści na rzecz innych? Którzy 
widząc konieczność jakiegoś działania 
nie czekają, aż ktoś ich poprosi o  po-
moc, ale podejmują służbę z  własnej 
inicjatywy tylko dlatego, że są właści-

wymi osobami na  właściwym miejscu?”.  
Odpowiem krótko - świadomy człowiek 
(a  harcerz świadomym być powinien) do-
strzega pozornie niewidoczne więzi łączące 
go z  bliźnimi i  rozumie, że pomagając im 
działa również w swoim własnym interesie - 
ostatecznie wszyscy od narodzin do śmierci 
jedziemy na „jednym wózku” i tylko od nas 
zależy, jak nam w czasie tej podróży będzie.

Jest również inna możliwość - człowiek 
ten działa spontanicznie, wręcz na zasa-
dzie odruchu - jednak wówczas nie będzie 
mówił o „służbie” - dla niego jest to rzeczą 
naturalną.

I w tym miejscu pragnę zakończyć swo-
je przemyślenia, 

pwd. Kuba Kowalski

Nieistniejący Dom Harcerza przy ul. 
Saskiej 105

Od jesieni1932 r. był on siedzibą War-
szawskiej Chorągwi Harcerek. O  budynek 
wystarała się druhna Halina Grzędzińska, 
oficer Straży Pożarnej. Budynek był w bar-
dzo złym stanie technicznym i  należało 
go gruntownie wyremontować. Nie było 
światła elektrycznego i  trzeba było po-
sługiwać się lampami naftowymi, zalane 
były piwnice. Chorągiew nie miała środ-
ków finansowych na to, aby doprowadzić 
budynek do stanu używalności, ale dzięki 
ofiarności i  ciężkiej pracy instruktorek 
dokonano tego. W  późniejszym okresie 
z budynku korzystają prascy harcerze. Go-
spodarzem domku zostaje hm. Kazimierz 
Papiński. Przy domku harcerskim skoncen-
trowany został i  stąd wyruszył 7 września 
1939 r. Warszawski Batalion Harcerzy. Tu 
zgromadzone było archiwum Naczelnic-
twa ZHP i  Głównej Kwatery Harcerzy. 
Dom Harcerza był własnością Związku.  

Na zdjęciu przed domkiem harcerskim sie-
dzą uczestnicy kursu łączności zorganizo-
wanego wiosną 1938 r. 

Nieistniejąca przystań wodna przy 
Wybrzeżu Saskiej Kępy 28 (obecnie Wał 
Miedzeszyński naprzeciwko Stadionu Na-
rodowego) .

Przystań była siedzibą 39 WDH im. 
Józefa Wybickiego. Była to drużyna mię-
dzyszkolna związana ze środowiskiem 
praskim jedynie miejscem, a  w  jej skład 
wchodzili harcerze z  terenu całej Warsza-
wy. Z  przystani korzystały również inne 
drużyny praskie, które przetrzymywały na 
niej swój wodny sprzęt. Po 1945 r. 39 WDH 
stałą się integralną częścią środowisk pra-
skich.     

Na zdjęciu harcerze 22 WDH  na przy-
stani po powrocie ze spływu kajakowego 
z Wigier w sierpniu 1931 r. 

W okresie od września 1947 r. do wrze-
śnia 1950 r. miały tu również swoje siedziby 
Hufiec Harcerzy Grochów oraz Zarząd Ob-
wodu ZHP Praga.

Przystań była własnością Związku.  
 

Rogatka Grochowska przy ul. Jana 
Zamojskiego 55

Po Zjeździe Łódzkim w grudniu 1956 r. 
i reaktywowaniu działalności ZHP w stycz-
niu 1957 r. powołano Hufiec Grochów, 
a w listopadzie 1957 r. Hufiec Saska Kępa. 
Siedzibą obydwu hufców była Rogatka 
Grochowska. Podzielono ją na dwie części: 
Grochów (wejście z  przodu), Saska Kę-
pa (wejście z  tyłu). W tym niesamowitym 
tłoku panowała niepowtarzalna atmosfera. 
Komendanci obydwu hufów znali nie tylko 
swoich drużynowych, ale i  zastępowych. 

Na zdjęciu z 1958 r. grupa harcerek i har-
cerzy z Hufca Grochów przed wejściem do 
swojego hufca. Po ostatecznym scaleniu 
hufców południowopraskich we wrześniu 
1961 r. w Hufiec Warszawa Praga Południe 
(Rembertów dołączył w  1963 r.) rogatka 
stała się jego siedzibą i służyła hufcowi do 
1971 r.  

Pałacyk Więcka, ul. I  Poprzeczna 19 
w Aninie

Budynek powstał połowie lat 30-tych 
XX wieku i był to bodaj najelegantszy dom 
przedwojennego Anina. Po II wojnie świa-
towej mieściły się tu różne instytucje, m.in.: 
szkoła, biblioteka, klub seniora. 

W 1971 r. roku władze oświatowe dziel-
nicy Warszawa Praga Południe przekazały 
hufcowi pałacyk. Został on wyremontowa-
ny sposobem gospodarczym i  już 18 maja 
tego roku odbyło się w nim uroczyste po-
siedzenie Rady Hufca inaugurujące działal-
ność hufca w nowej - drugiej jego siedzibie. 
Było to bardzo piękne i przestronne lokum. 
Na parterze znajdowała się sala konfe-
rencyjna, izba tradycji hufca, sekretariat 
i  toaleta (część parteru zajmowała także 
publiczna biblioteka). Na piętrze mieści-
ły się pokoje: komendanta, jego zastępcy, 
głównej księgowej, oraz harcówki namiest-
nictw zuchowego, harcerskiego i  starszo-
harcerskiego. Na zajęcia programowe czę-
ściowo wykorzystywany był także strych. 
W  piwnicy oraz na zewnątrz, w  budynku 
gospodarczym, mieścił się magazyn sprzę-
tu kwatermistrzowskiego.  

W 1990 r. budynek wrócił do dawnych 
właścicieli, a hufiec musiał się przenieść do 
stanicy NURT na Wale Miedzeszyńskim. 

Na zdjęciu budynek w  chwili obecnej. 

W okresie użytkowania budynku przez hu-
fiec był on w  bardzo dobrym stanie tech-
nicznym.   

Harcerska stanica wodna NURT przy 
Wałe Miedzeszyńskim 375

Teren, na którym obecnie znajduje się 
siedziba Hufca Warszawa Praga Południe, 
został zagospodarowany w  1947 r. przez 
klub żeglarski Narodowego Banku Polskie-
go.

W 1963 r. teren przejmuje klub żeglar-
ski NURT Polskich Zakładów Optycznych 
i  jak się okazało w przyszłości, była to dla 
hufca bardzo korzystna zamiana. W 1972 r. 
rozpoczęła się luźna współpraca z klubem 
żeglarskim PZO, a w 1978 r. na teren stani-
cy weszły pierwsze wodne drużyny hufca. 
4 lutego1982 r. Polskie Zakłady Optyczne  
przekazują stanicę hufcowi. Powołano ko-
mendę HSW Nurt w składzie: hm. Dariusz 
Matusiak – komendant, hm. Zbigniew 
Klink – instruktor ds. organizacyjnych, 
phm/hm Zbigniew Kubata – instruktor ds. 
technicznych.  Równocześnie mianowano 
obsadę instruktorską stanicy: kierownik 
wyszkolenia żeglarskiego – hm. Bogusław 
Stasiak, kierownik sekcji motorowej – hm. 
Andrzej Korona, instruktor ds. szkolenia 
– phm. Dariusz Kędzielski i  pwd. Daniel 
Świątek. Zespół instruktorów utrzymywał 
i własnoręcznie remontował obiekty stani-
cy. Środki pozyskiwano z  różnych źródeł. 
Bardzo dużo pomagały władze admini-
stracyjne i polityczne dzielnicy, jednak bez 
osobistego wysiłku instruktorów i harcerzy 
drużyn wodnych niemożliwym było wyko-
nanie ogromnych prac. Teren został nawie-
ziony, wyrównany, ogrodzony i oświetlony. 

Wykonano prace rozbiórkowe przy starym 
hangarze, zbudowano slip i  wyciągarkę. 
Wybetonowano place postojowe i bunkier 
na paliwo. Wybudowano magazyny na ma-
teriały i  sprzęt oraz postawiono piętrową 
wiatę, której nie zdążono już zabudować, 
gdyż zabrakło sponsorów i pieniędzy. Uru-
chomiono stolarnię, silnikownię, boksy 
hangarowe, harcówkę żeglarską wraz z sal-
ką projekcyjną. Odnowiono i  ocieplono 
cały budynek. W  swoich wspomnieniach, 
komendant stanicy hm. Dariusz Matusiak 
wyróżnia hm. Andrzeja Adamczyka, hm. 
Zbigniewa Kubata, hm. Włodzimierza 
Anuszkiewicza, hm. Zbigniewa Klinka, 
hm. Jerzego Lemańskiego jako osoby naj-
bardziej zaangażowane w pracy na terenie 
stanicy. W 1991 r. stanica staje się kolejną, 
trzecią już siedzibą Hufca Warszawa Praga 
Południe.

Aktualnie budynek wymaga grun-
townego remontu, co widać na zdjęciu. 
W  momencie pisania tego artykułu nasza 
obecność na stanicy stoi pod dużym zna-
kiem zapytania. Czy tak będzie, to nam czas 
w niedługiej przyszłości pokaże.   

Opracował hm. Tadeusz Mandziak 

cd ze strony 4
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Gen. Mariusz Zaruski (1867-1941)

Urodził się 31 stycznia 1867 r. w  Du-
manowie nad rzeką Smotrycz na Podolu. 
Wychowywany był w  rodzinie o  silnych 
tradycjach narodowych - dziadek, ojciec 
oraz stryj byli powstańcami w 1831 i 1863 
roku. Gimnazjum ukończył w  Kamieńcu 
Podolskim. Po śmierci ojca wyjechał wraz 
z  matką i  braćmi do Odessy. Tam w  roku 
1885 rozpoczął studia na wydziale mate-
matyczno-fizycznym miejscowego uni-
wersytetu. W  trakcie studiów włączył się 
do pracy w organizacjach polskich, takich 
jak :Liga Narodowa, Sokół i Koło Polskich 
Studentów Uniwersyteckich. Odessa była 
miastem portowym pełnym okrętów i  ża-
glowców, które bardzo pociągały młodego 
Zaruskiego. W okresie wakacji zaciągał się 
na statki jako junga i odbywał podróże na 
Daleki Wschód, do Japonii, Chin i Indii. Po 
ukończeniu studiów zapisał się do szkoły 
marynarki handlowej. 

W  roku 1894 za swą działalność nie-
podległościową został skazany przez 
władze carskie na półtora roku więzienia 
w Pietropawłowsku oraz na pięć lat zesła-
nia do Archangielska. Tam poznał wybit-
nego pisarza i publicystę Andrzeja Struga, 
który został jego przyjacielem. W  tym 
okresie zaczął tłumaczyć a później również 
pisać poezje. Udało mu się ukończyć szkołę 
nawigacyjną i  uzyskać dyplom szturmana 
żeglugi wielkiej. Następnie jako kapitan 
rosyjskiego szkunera „Nadzieja” pływał po 
morzach arktycznych. We fiordach Norwe-
gii obudziła się w nim druga jego namięt-
ność - góry. 

Po odbyciu kary powrócił do Odessy, 
gdzie w  lutym 1901 r. ożenił się z  Izabelą 
Kietlińską. Oboje wyjechali do kraju i  za-
mieszkali w  Krakowie. Tutaj, Zaruski od-
krył w  sobie zdolności malarskie i  rozpo-
czął studia w Akademii Sztuk Pięknych. Był 
uczniem znakomitych malarzy: Juliana Fa-
łata, Józefa Mehhofera, Leona Wyczółkow-
skiego oraz samego Stanisława Wyspiań-
skiego. ASP ukończył z  wynikiem bardzo 
dobrym. Z  twórczości malarskiej i  gra-
ficznej Zaruskiego niewiele się zachowało. 
Do dziś w Centralnym Muzeum Morskim 
oglądać możemy autoportret generała ry-
sowany węglem. Równolegle ze studiami 
działał społecznie w  Towarzystwie Szkoły 
Ludowej i  Uniwersytecie Ludowym im. 
Adama Mickiewicza. Z  powodu choroby 
żony w roku 1904 przybył do Zakopanego. 
Podjął tam ożywioną działalność sportową 
i  społeczną. Organizował szkolenia prze-
wodników tatrzańskich i kursy narciarskie. 
Zdobył wiele słynnych tatrzańskich szczy-
tów: Kasprowy Wierch, Giewont, Skrajną 
Turnię, Pośrednią Turnię, Czarny Mięgu-
szowiecki Szczyt, Mały Kozi Wierch, Roha-

cze, Granaty, Orlą Basztę, Zamarłą Turnię. 
Był pionierem polskiego narciarstwa. Jako 
pierwszy na nartach wspólnie z  Józefem 
Borkowskim zdobył Kozi Wierch, a  ze 
Stanisławem Zdybem - Kościelec. W 1909 
r. założył Tatrzańskie Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe i  został jego pierwszym 
prezesem. Do roku 1914 sam kierował 57 
akcjami ratunkowymi. W 1912 r. rozpoczął 
swoją działalność w  Związku Strzeleckim. 
Od roku 1913 uczestniczył w  patronacie 
skautowym zorganizowanym przez  An-
drzeja Małkowskiego. Współpracował 
wtedy z Oktawią Żeromską - kierowniczką 
sklepu skautowego i  z  Władysławem hra-
bią Zamoyskim - działaczem społecznym 
na Podhalu i właścicielem dóbr zakopiań-
skich. 

W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. 
5 sierpnia liczący już 47 lat Mariusz Za-
ruski wyruszył na czele swojej kompanii 
strzelców do Legionów. Wstąpił do I Bry-
gady Józefa Piłsudskiego i służył w 1 pułku 
ułanów Władysława Beliny- Prażmowskie-
go. Dowodził 2 szwadronem w stopniu po-
rucznika. Uczestniczył we wszystkich wal-
kach ułanów Beliny, w tym w grudniu 1914 
r. w   wielkiej bitwie pod Łowczówkiem 
koło Tarnowa. Po odmowie złożenia przy-
sięgi na wierność cesarzowi Austro-Węgier 
został aresztowany. Po ucieczce z  niewoli 
od grudnia 1917 r. działał w Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej w Nowym Targu. 

Po zakoń-
czeniu wojny 
i  odzyskaniu 
przez Polskę nie-
podległości w li-
stopadzie 1918 
roku wstąpił do 
o d r o d z o n e g o 
Wojska Polskie-
go, do I Brygady 
Jazdy w  Lubli-

nie. Od 19 lutego 1919 r. w  stopniu rot-
mistrza a od 1 czerwca tego roku już jako 
pułkownik zorganizował i  dowodził 11 
pułkiem ułanów. Brał udział w  walkach 
o wyzwolenie Wilna (6-22 kwietnia) i nad 
Autą (14-15 sierpnia) gdzie otrzymał order 
Virtuti Militari. Podczas wojny polsko-bol-
szewickiej walczył z Armią Czerwoną (od 
15 maja 1920 r.) pod Górkami, Głębokiem, 
Nowym Pohostem, Tyszkami, Czerezem, 
Peresławką i  Przedbrodziem. Na Fron-
cie Wołyńskim walczył z  1 Konną Armią 
marszałka Siemiona Budionnego szarżując 
pod Równem i  Aleksandrią. W  lipcu na 
skutek choroby zakończył wojenną służbę. 
Łącznie wziął udział w 57 bitwach i potycz-
kach, zdobywając oprócz Srebrnego Krzyża 
Orderu Virtuti Militari - siedmiokrotnie 
Krzyż Walecznych!  

W  roku 1921 został oficerem w  Do-
wództwie Okręgu Generalnego Warszawa. 
W  latach 1922-1923 powrócił na krótko 
do służby liniowej jako dowódca 23 pułku 
Ułanów Grodzieńskich w  Wilnie. W  lecie 
1923 został powołany na stanowisko adiu-
tanta generalnego prezydenta RP Stanisła-
wa Wojciechowskiego. 15 sierpnia został 
awansowany do stopnia generała bryga-
dy. W wieku 60 lat w roku 1926 przeszedł 
w  stan spoczynku. Od tej pory oddał się 

Twórcy Harcerstwa
bez reszty pracy społecznej i  pisarskiej. 
Został aktywnym działaczem Ligi Morskiej 
i Rzecznej. Jeszcze w roku 1926 reaktywo-
wał Komitet Floty Narodowej z funduszów, 
którego kupiono statek „Sławomir Czer-
wiński”, żaglowiec „Dar Pomorza” i  dwa 
jachty - „Temida I” i „Temida II”. W 1927 
r. powołany został na starostę morskiego 
w Pucku. Wraz z Antonim Ałeksandrowi-
czem założył Yacht-Klub Polska, gdzie peł-
nił funkcję Komandora. 

Od roku 1929 swoje losy i  działania 
związał z harcerstwem. W tym to bowiem 
roku gen. Zaruski poznał bliżej harcerzy na 
kursie żeglarskim w Jastarni, na którym był 
instruktorem. Od 1932 r. na jego kursach 
zaczęły pojawiać się pierwsze harcerki. 
W  latach 1931-32 był naczelnym redak-
torem pisma „Polska Flota Narodowa”. 
W  latach 1932-35 pełnił funkcję prezesa 
Polskiego Związku Żeglarskiego. W  1934 
r. ZHP zakupiło szkuner „Petrea”, który 
po odpowiedniej przebudowie został fla-
gowym żaglowcem harcerstwa. Pod nazwą 
„Zawisza Czarny” od roku 1935 rozpoczął 
harcerską służbę na morzach świata. Ka-
pitanem tej jednostki został Mariusz Za-
ruski. W maju tego roku niezwykle wzru-
szony 68-letni generał po przypięciu lilijki 
harcerskiej do swojej żeglarskiej czapki 
wyruszył w pierwszy rejs z harcerzami na 
pokładzie. Przez kolejne cztery lata ten 
wielki przyjaciel i  wychowawca młodzie-
ży przekazywał swoją pasję nowym poko-
leniom. Zaszczepił harcerstwu „bakcyla” 
morskiego. Ostatni rejs odbył się w pierw-
szej połowie 1939 r. Na następny planowa-
no wypłynąć w sierpniu, ale generał jakoś 
dziwnie go odwlekał. Gdyby wtedy wypły-
nął, uratowałby siebie, wielu harcerzy i sta-
tek. Widocznie los chciał inaczej. 

We wrześniu 1939 r. nie został  zmobi-
lizowany i z płonącej Warszawy  wyjechał 
do Lwowa. Tam też został aresztowany 31 
marca 1940 r. przez bolszewików i osadzo-
ny w  miejscowym więzieniu. Skazany na 
pięć lat zesłania do Krasnojarskiego kraju. 
Zmarł zamorzony głodem 7 kwietnia 1941 
r. w szpitalu NKWD w Chersoniu. Pocho-
wany w  zbiorowej mogile. Miał 74 lata. 
Zginął daleko od Polski, swoich ukocha-
nych Tatr i polskiego Bałtyku. 

W1989 roku decyzją Rady Najwyższej 
ZSSR  został zrehabilitowany. 11 listopa-

da 1997 r. urna z  prochami generała Za-
ruskiego spoczęła na Starym Cmentarzu 
w  Zakopanem. W  60-tą rocznicę śmierci 
generała 7 kwietnia 2001 roku prochy jego 
zostały rozrzucone z  pokładu jachtu „Ge-
nerał Zaruski” na wody Zatoki Gdańskiej 
w miejscu zatopienia „Zawiszy Czarnego”. 
Za swą wierną służbę Ojczyźnie odzna-
czony został (oprócz wymienionych wcze-
śniej): Krzyżem Niepodległości, Orderem 
Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” 
III i  IV klasy, dwukrotnie Złotym Krzy-
żem Zasługi, francuską Legią Honorową. 
Pamięć generała została utrwalona na 
symbolicznej tablicy w  warszawskim ko-
ściele św. Karola Boremeusza na Powąz-
kach i  pomnikiem na Wybrzeżu Beniow-
skiego w  Basenie Jachtowym w  Gdyni.  

W  Zakopanem  ulica, przy której miesz-
kał, nosi jego nazwisko a  PTTK nazwało 
jego imieniem Dom Turysty. W Szczecinie 
utworzono Muzeum Morskie jego imienia. 

Została po nim również jego literatura. 
Napisał m.in.:

1909 - „Podręcznik narciarstwa”
1910 - „Przewodnik zimowy po Ta-

trach”
1918 - „Regulamin jazdy konnej dla 

kawalerii”  
1920 - „Na morzach dalekich”  
1923 - „Na bezdrożach tatrzańskich”  
1925 - „Żaglowym jachtem przez Bał-

tyk”  
1933 - „Na skrzydłach jachtów”  
1935 - „Wśród wichrów i fal”  
1937 - „Z harcerzami na Zawiszy Czar-

nym”  
 
 hm.  Jacek Czajka 
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Park Praski im. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego

Od dwudziestu lat jesteśmy obywatela-
mi Unii Europejskiej i możemy swobodnie 
przemieszczać się po całej Europie.  Mo-
żemy żyć i działać ponad granicami  i po-
znawać, jaki piękny jest nasz kontynent. 
Musimy jednak dobrze poznać również 
swój najbliższy rejon, dzielnicę, miasto, 
kraj. Stąd m.in. nasze propozycje zwiedza-
nia parków i  ogrodów Warszawy. Łączyć 
to zwiedzanie ze zbiórką waszych gromad, 
zastępów, drużyn. Bez względu na porę ro-
ku wychodzicie z izby czy sali na powietrze 
i  wraz ze zwiedzaniem ciekawych miejsc 
realizujecie zadania na sprawności i  stop-
nie. 

Dziś proponujemy wam poznanie Par-
ku Praskiego. Tereny, które obecnie zajmu-
je Park Praski oraz sąsiadujący z nim ogród 
zoologiczny, dawniej wyglądały zupełnie 
inaczej. Była tu cała sieć ulic i  klasztor 
Panien Bernardynek. Wszystko to uległo 
zagładzie podczas rzeźi Pragi w czasie po-
wstania kościuszkowskiego, budowy twier-
dzy napoleońskiej a później przy tworzeniu 
i rozbudowie Fortu Śliwickiego po powsta-
niu listopadowym. Wtedy również zniknął 
mały cmentarz ewangelicki założony przez 
luteranów.

Na dużej części opustoszałego terenu 
władze carskie pozwoliły założyć park. Na 
mocy carskiego ukazu z 4 kwietnia 1865 r., 
wydanego przez cara Aleksandra III, teren 
został przeznaczony na park zwany wów-
czas Aleksandrowskim. Park zajmował 30 
ha powierzchni (dzisiaj 18,5 ha). Jego pro-
jektantem był Jan Dobrowolski, kierownik 
Ogrodu Krasińskich a  później Saskiego. 
Publiczności park udostępniono w 1871 r. 
a  w  roku 1928 wyodrębniono część prze-
znaczona na Miejski Ogród Zoologiczny. 
Park zajmował też tereny zalewowe Wisły, 
gdzie w  XIX wieku znajdował się Yacht 
Club z własną przystanią. W latach 30 XX 
wieku w  parku powstał niezwykle popu-
larny park rozrywki „Sto Pociech” z atrak-
cyjną kolejką górską. Park rozrywki został 
rozebrany na opał podczas srogiej okupa-
cyjnej zimy 1939/1940 r.

Drzewostan parku szacowany jest od 
60 do 130 lat. Są to: platan klonolistny, 
kasztan jadalny, miłorząb japoński, topole, 
lipy i klony. Przy głównej alei prowadzącej 
do ZOO rośnie stary platan o charaktery-
stycznej odpadającej korze (obwód 352 
cm), który jest pomnikiem przyrody.

W  parku 
znajduje się 
popiersie Elizy 
O r z e s z k o w e j 
dłuta Henryka 
Kuny, odsłonię-
te przez prezy-
denta Warszawy 
Stefana Starzyń-
skiego w  1938 
r. Rzeźba wy-
konana w  1908 
roku, ustawiona 

na granitowym cokole z  napisem: „Eli-
za Orzeszkowa/ 6.06.1941 – 18.05.1910 / 
Społeczność ludzka trwa tylko przez spra-
wiedliwość. Wierzę, że nienawiści ludzkie 
umilkną”. Po wojnie pomnik popadł w ru-

inę, ale dzięki jednej z bródnowskich szkół 
w  latach 90-tych został  odnowiony i  po-
nownie odsłonięty w 2003 r.

W parku znajdują się także powojenne 
rzeźby przedstawiające zwierzęta: żyrafę, 
żubra i słonia. Żyrafa jest darem stołeczne-
go ZOO dla warszawskich dzieci, wykona-
na w 1981 r. przez rzeźbiarza Władysława 
Frycza.

Od strony al. Solidarności znajduje się 
wybieg dla niedźwiedzi brunatnych, który 
został wybudowany w 1652 r.

Park Praski to także jedno z głównych 
miejsc rozrywki. W  muszli koncertowej 
odbywają się liczne koncerty i imprezy ar-
tystyczne.

Z  dawnych urządzeń parku do dziś 
zachowała się tzw. pijka, czyli wodopój 
umieszczony na cokole z  roku 1936 zbu-
dowany przez stołeczne wodociągi  w 50-tą 
rocznicę rozpoczęcia działalności.

Zw i e d z a -
jąc park na-
leży wejść do 
naj s t arszego 
kościoła na 
Pradze – Mat-
ki Boskiej 
Loretańskiej. 
Można tam 
zobaczyć  XV-
-wieczną fi-

gurkę Matki Boskiej Kamionkowskiej oraz 
drewnianą ambonę. Oba te eksponaty po-
chodzą z  nieistniejącego już kościoła św. 
Stanisława z  dawnego miasta Skaryszew. 
Przed kościołem znajduje się grób Rocha 
Kowalskiego – postaci utrwalonej przez 
Henryka Sienkiewicza w „Potopie”.

Godna uwagi jest również bazylika 
katedralna świętych Floriana Męczennika 
i  Michała Archanioła – kościół wzniesio-
ny w  latach 1887–1904. W  jego wnętrzu 

wśród wielu pamiątkowych tablic znajduje 
się również tablica poświęcona naszemu 
patronowi - żołnierzom dywizji kościusz-
kowskiej poległym w  bitwie o  wyzwolenie 
warszawskiej Pragi. Została odsłonięta  8 
września 2001 r. a ufundowana przez towa-
rzyszy broni.

hm. Róża Karwecka
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Stopka redakcyjna

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

Kącik poezji
„Moja Ojczyzna”       

Cyprian Kamil Norwid

Kto mi powiada, że moja ojczyzna
Pola, zieloność, okopy
Chaty i kwiaty, i sioła - niech wyzna 
Że - to jej stopy.

Dziecka - nikt z ramion matki nie odbiera
Pacholę - do kolan jej sięga
Syn - piersi dorósł i ramię podpiera 
To - praw mych księga

Ojczyzna moja nie stąd wstawa czołem
Ja ciałem zza Eufratu
A duchem sponad Chaosu się wziąłem 
Czynsz płacę światu

Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył
Wieczność pamiętam przed wiekiem
Klucz Dawidowy usta mi otworzył 
Rzym nazwał człekiem

Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz i koronę 
Słońca słońc blasku

Dziadowie moi nie znali też innej
Ja nóg jej ręką tykałem
Sandału rzemień nieraz na nich gminy 
Ucałowałem

Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna 
To ślad - lub - stopy

Cyprian Kamil Norwid
Ur. 24-09-1821 w  Laskowie-Głuchach, zm. 23-05-1883 

w Paryżu, właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid 
herbu Topór – polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, gra-
fik, rzeźbiarz, malarz i  filozof. Często uznawany za ostatniego 
z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych 

Mannlicher”    
Władysław Broniewski

Nie głaskało mnie życie po głowie,
Nie pijałem ptasiego mleka – 
No i dobrze, no i na zdrowie:
Tak wyrasta się na człowieka.

Byłem jeszcze zupełny szczeniak,
Kiedym wziął karabin do garści,
Żeby w śmierci, w grozie zniszczenia
Zaciąć usta i czoło zmarszczyć.

Nauczyło żołnierskiej krzepy
Życie trudne, twarde i liche.
Byłem wtenczas jak szczeniak ślepy,
Na świat patrzył na mnie mannlicher.

Dowiedziałem się, o czym milczy
Czarny Styr i zielony Stochód...
Gryzą ziemię moi najmilsi,
Nawąchali się dosyć prochu.

Cóż im wyznać w serdecznym słowie,
Gdy się młodość jak cmentarz przyśni?...
Nie głaskało mnie życie po głowie,
Nie doszedłem tam, dokąd szliśmy.

Ale idę jak żołnierz dalej,
Inny, dalszy, trudniejszy cel mamw
I jak stary mannlicher wali
Wiersz mój gniewny – broń szybkostrzelna.

Władysław Kazimierz Broniew-
ski 

Ur. 17-12-1897 w Płocku, zm. 
10-02-1962 w Warszawie, pseudo-
nim „Orlik”– polski poeta, przedsta-
wiciel liryki rewolucyjnej, tłumacz, 
żołnierz Legionów Józefa Piłsud-
skiego, uczestnik wojny polsko-bol-
szewickiej.

„Wstań, Polsko moja”                                   Józef Mączka

Wstań, Polsko moja!
Uderz w czyn!
Idź znów przebojem w bój szalony
Już płonie lont podziemnych min -
Krwawą godzinę biły dzwony - 
Zerwane pęta - Uderz w czyn!
Wstań, Polsko moja!

Strząśnij proch!
Żałosne marzeń ucisz łkanie!
Za Tobą zimny smutków loch -
Przed Tobą świty zmartwychwstania!...
Z anielskich skrzydeł strząśnij proch!
Wstań, Polsko moja!

W ogniach zórz
Nowe się szlaki krwawią Tobie!
O, lżej Ci będzie w gromach burz
Niżeli w zwiędłych wspomnień grobie - 
Wstań, Polsko moja, w blaskach zórz!

Józef Mieczysław Mączka 
Ur.2-06-1888 w Zaleszanach, zm. początek 09-1918 w Paszkowskiej Stanicy – polski 

żołnierz Legionów Józefa Piłsudskiego, porucznik, poeta legionowy.

„Nocna Ojczyzna”                     
Kazimierz Wierzyński

Jest jeszcze miłość,
Raniona miłość
Samotna, gorzka,
Której nic nie odstraszy:
Dla “śmiesznej nędzy polskiej”,
Dla sensu nad klęską
Wszystkiemu na przekór
Budować co można,
Co zbudowane
To nasze.
Miłość karalna,
Młodość raniona,
Trud by dorównać
Niepodzielności sumienia:
Wszystkiemu na przekór
Idzie milczący
Ale go słychać,
Świadomy siebie
Krok pokolenia.
Z lądu na morze
Białe okręty
Spychają w życie
Nieznani,
Zamknięci w sobie

Ludzie bezsłowni:
W mieście uśpionym
Świeci im w pustce
Nocna ojczyzna,
Lampa w pracowni.
Tam przemijały
Złe, nadliczbowe
godziny rozpaczy,
Zmory pamięci,
I stamtąd płyną
Rozchybotane
Ale je widać
Maszty nadziei
Na każdym okręcie.
To jest ta miłość,
Miłość raniona
Co przeliczyła
całe bogactwo
Odbudowane
rana po ranie:
Wierność sumienia,
Sens ponad klęską,
Tego nie wezmą,
To było nasze
Jest i zostanie

Kazimierz Wierzyński 
Ur. 27-08-1894 w Drohobyczu, zm. 13-02-1969 w Lon-

dynie – polski poeta, prozaik, eseista. Zdobywca złotego 
medalu w konkursie literackim IX Letnich Igrzysk Olim-
pijskich w Amsterdamie w 1928 roku. Współtwórca grupy 
poetyckiej „Skamander”.


