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Zespół Historyczny Hufca ZHP Warszawa Praga Południe
Felieton bożonarodzeniowy Komendantki
Koniec roku kalendarzowego i święta Bożego Narodzenia to czas podsumowań i refleksji.
Za nami kolejny rok naszej służby i harcerskiej przygody. Kolejny raz pokonywaliśmy
trasy Rajdu Olszynka Grochowska, bawiliśmy podczas ekstremalnego powitania zieleni,
święta pieczonego ziemniaka i „banana”, „harcowaliśmy” podczas naszej instruktorskiej
startówki. Za nami kolejna akcja zimowa i letnia. Kolejny raz jakiś nasz zuch czy harcerz
spróbował swej wielkiej przygody: nauczył się wbijać gwoździe, pływać czy jeździć na
nartach, stał na nocnej warcie. Po raz kolejny do waszych gromad i drużyn zawitały nowe
zuchy i harcerze.
Mija zatem rok, który znów wiele przyniósł, zmienił. My natomiast „harcerska brać”
jesteśmy gotowi do wypełniania naszej misji. Przed nami jeszcze ostatnia służba tego roku – Betlejemskie Światło Pokoju. Wędruje ono ze skautami i harcerzami od Betlejem
do najdalszych zakątków Europy. Hufiec nasz jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety.
Będziemy uczestniczyć w wielu wigiliach, łamać się opłatkiem, składać życzenia.
Życzmy sobie wszyscy, aby wszystkie trudy, z którymi przychodzi nam się mierzyć na
co dzień, w ten grudniowy czas okryło ciepło Betlejemskiego Światła Pokoju.
Boże Narodzenie to czas, kiedy rodzi się dobro. Niech urodzi się w naszych sercach.
Niech spełniają się Wasze plany i pragnienia.

„Pokój jest w nas”

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju: „Pokój jest w nas” prowadzi do
refleksji, że powinniśmy być ludźmi pokoju. Pokój może być ludzki i Boży. Historia
ludzkości zna wiele sytuacji, w których triumf niesprawiedliwości i pogardy nazywano
ustanawianiem pokoju. Również dzisiaj widzimy w wielu miejscach na świecie podobne
sytuacje. Tymczasem już Pismo Święte naucza, że takie pojęcie pokoju nie ma nic wspólnego z pokojem Bożym. Szeroko rozumiany pokój: międzynarodowy, międzyludzki i ten
nasz wewnętrzny, żeby autentycznie zapanował, musi być zakorzeniony w sprawiedliwości i prawdzie. Aby to osiągnąć, należy wyrzec się kłamstwa i zwrócić się ku prawdzie,
porzucić oszukiwanie i nieuczciwe przedsięwzięcia, a skierować się ku sprawiedliwości.
Problemem również jest to, że często innych traktujemy przedmiotowo, szczególnie tych,
nad którymi powierzono nam władzę. Jest to jaskrawy przejaw niesprawiedliwości. To
wszystko burzy pokój Boży wśród nas. Nie trudno tutaj zauważyć analogię do starych
wartości harcerskich, jakimi są słowność i prawdomówność. Kto zdecyduje się iść drogą
Bożego pokoju przez życie, może być pewien poczucia zadowolenia i radości wewnętrznej.
Życzę Wam, drodzy druhny i druhowie, abyście żyjąc w prawdzie, odwracając się od
kłamstwa i nieuczciwości zawsze odczuwali w swoich sercach autentyczny pokój. Pamiętajcie o słowach Jezusa z Kazania na górze, który nauczał, że błogosławieni są ci, którzy
wprowadzają pokój. Niech narodzony Jezus, Książę Pokoju, przyniesie Wam prawdziwy
Boży pokój na najbliższe Święta i nadchodzący Nowy Rok.
Ks. Marek – kapelan

Czuwaj!
phm. Krystyna Mamak
komendantka hufca
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Kącik poezji

Cyprian Kamil Norwid

„Opłatek”

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)
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, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Często uznawany
za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów
romantycznych

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Władysław Orkan

„…***”
Siano obrusem nakryte na stole Białe opłatki Ojca błogosławiące ręce Serdeczne rozrzewnienie Matki O niepowrotne wzruszenia dziecięce
W rodzinnym kole! ...

Władysław Orkan (1875-1930)
właśc. Franciszek Ksawery Smaciarz, ur.27 listopada
1875 w Porębie Wielkiej, zm. 14 maja 1930 w Krakowie –
polski pisarz tworzący w okresie Młodej Polski, mimo to do
nurtu modernistycznego ani on sam, ani współcześni go nie
zaliczali. Pisał poezje, dramaty, nowele i powieści a także publicystykę.
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DLA NAMIESTNICTW
ŚWIAT OKIEM KAMIENIA, czyli kilka słów namiestnika harcerskiego (…) poprzez stawianie
wyzwań.
Pamiętam inne obozy, niż teraz sami organizujemy. Zmieniły się przepisy,
zmienili się rodzice, dzieci też się zmieniły.
Nie zawsze w obozach pełniona jest służba wartownicza, nawet w nocy czasem jej
brak. Dziś w kuchni nasi harcerze tylko
zmywają gary, do przygotowania posiłków,
a już broń Boże do noży, nie powinni się
zbliżać. Dziś liczy się program – ciekawy,
atrakcyjny bogaty. Laminujemy harcerzom
mapy i przyozdabiamy je albo puszczamy
po strzałkach na grę. A ja pamiętam wielką
burzę, która sprawiła, że moja mapa rozpadła się w rękach i nie wiedziałem, jak trafić
do obozu. Pamiętam warty, kiedy pilnowaliśmy obozu, a dosłownie kilometr dalej
kończyła się remizowa impreza. Pamiętam,
że jeżeli nie pokroję kurczaka, którego się
brzydziłem, obóz nie zje obiadu. Wyzwanie. Nie musi to być wymyślne, skomplikowane zadania. Życie codziennie dostarcza
nam wyzwań, szczególnie na obozie.
Im wyżej stawiamy naszym podopiecznym poprzeczkę, tym wyżej podskoczą.
Choćby tacy zastępowi. Czy naprawdę ktoś
z nas musi być ciągle z nimi? Patrzyć przez
ramię, jak prowadzą zbiórki? Od strony
prawnej – tak, ale to temat na inną pogawędką. (Polecam artykuł na ten temat, który jakiś czas temu znalazł się na facebooku
namiestnictwa). Ale od strony praktycznej?
Czy poradzą sobie bez nas? TAK! I bardzo
dobrze. Największe wyniki osiągną tylko
ci harcerze, od których będziemy duzo
wymagać. Moi zastępowi znają maksymę:
„o problemach meldować po wykonaniu
zadania”. I stosują się. Pamiętajcie, by wymagać od nich po ojcowsku, a nie rzucać

na głęboką wodę;)
Gdy harcerze wyruszają na grę, dostają
zadania do wykonania, gdy idą na chatki,
są sami, zdani tylko na siebie. I radzą sobie.
Raz dobrze, raz słabo, ale radzą. I naszym
zadaniem jest sprawić, by radzili sobie
w dorosłym życiu, nie możemy prowadzić
ich za rękę.
Chciałbym krótko zilustrować, czym
ma być harcerskie wyzwanie na prywatnym doświadczeniu. Jakiś czas temu zacząłem biegać, jest to moje trzecie podejście do
tego sportu. Wcześniej biegałem w gimnazjum i raz przebiegłem 5 km. Uznałem to
za moją życiową granicę. Przyszły potem
lata bez biegania, aż w kwietniu znów potruchtałem. Wyszedłem pewnego pięknego dnia, pobiegałem z domu do miejsca X
i z powrotem. Google powiedziało mi, że
w jedną stronę przebiegłem 4,4 km, więc
w dwie będzie to 8,8 km. Przebiegłem prawie 9. Super! Od tej pory to był mój stały dystans. Miesiąc temu zmierzyłem tę
odległość jeszcze raz. 4,4 to tak naprawdę
było 44 minuty, które miałem maszerować
według Google, a dystans wynosił tak naprawdę 4,5 km. Oszukałem sam siebie!
I my jako drużynowi musimy oszukiwać
naszych harcerzy. Dawać im zadania, które
okazują się niemożliwe do zrealizowania.
Ale młodzi tego nie wiedzą i zadanie wykonają.
Dziś pokażmy im, że mogą przełamywać swoje bariery, a jutro oni będą wymagać od siebie i nie zgadzać się na bylejakość.
phm. Stanisław Matysiak

I Turniej Gier Planszowych „PIONEK i KOSTKA”
Druhna hm. Róża Karwecka (członkini
hufcowego Zespołu Historycznego) wraz
z Klubem Sąsiada z ulicy Skaryszewskiej
zorganizowali turniej gier planszowych dla
dzieci i młodzieży.
Turniej odbył się 29 listopada 2014 r.
w salce katechetycznej Parafii ks. Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej.
W turnieju wzięły dział dzieci z Pragi
Południe, m.in. ministranci tutejszej parafii, harcerki z ZHR a także harcerze naszego
hufca z 296 WDH „Wir”. Zagrano w ponad
trzydzieści różnych gier wybranych spośród
czterystu zebranych przez pana Arkadiusza

Heblowanie – Dlaczego nie lubimy się (szczepić)?
Przyznam że miałem spory dylemat,
o czym mam napisać w tym numerze, no
bo jeśli mamy grudzień, to powinno być
o zimie ?? i Świętach. Tak sobie pomyślałem na samym początku, z czasem jednak
stwierdziłem, że się wyłamię z tej konwencji i nie napisze nic świątecznego. Zastanawiacie się pewnie, o czym w takim razie
będzie ten felieton. Spieszę z wyjaśnieniem.
Tym razem będzie o współpracy
w szczepach, powiem szczerze - do końca
nie wiem, jak ona wygląda, wiem tyle, co
udaje mi się zasłyszeć lub zaobserwować,
nie wiem też, jak ona wygląda z waszej perspektywy, więc pozwólcie, że podzielę się
własnymi spostrzeżeniami.
Tragicznie nie jest, nie musimy bić na
alarm ani wdrażac planu naprawczego, ale,
jak wiecie, „zawsze może być lepiej”. Zastanawiam się, dlaczego szczepy ze sobą nie
współpracują, czemu oprócz wspólnych
kursów nie robią ze sobą nic więcej? Może
to wynika z przeświadczenia o doskonałości, może komendant uważa, że nikt więcej
nie jest potrzebny, bo szczep działa przecież
tak super, albo zwyczajnie lubimy się kisić
we własnym sosie w przeświadczeniu, że
jesteśmy samowystarczalni.
Powiecie, że przecież każdy ma prawo
do samodzielnego działania i nikt nie musi z nikim współpracować, żeby wszystko
trybiło. Macie rację, jednak o ile więcej
moglibyśmy zrobić działając razem, ile
więcej spraw udałoby nam się załatwić a jak
bardzo skorzystaliby na tym nasi harcerze.
Myśleliście kiedyś o tym??.
Wiem, co piszę, bo jakiś czas temu
nasi harcerze starsi rozpoczęli współpracę z drużyną z innego szczepu. Zaczęło
się od kilku wspólnych zbiórek, później
razem pojechali na obóz letni a za chwilę
będą wyjeżdżać na wspólnie organizowaną
harcerską akcję zimową. Spytacie, jak to się

zaczęło? Bardzo prosto - obaj drużynowi
wymyślili, że na tej współpracy skorzystają
obie strony, zaplanowali długofalowe działanie i już widać efekty.
Zauważyłem, że szczepy w naszym hufcu mają tendencje do współpracowania tylko z tymi, których lubią bądź którzy zą we
współpracy „wygodni”, zapominają o tym,
że od każdego można się czegoś nauczyć
i że najważniejsi są harcerze. To właśnie
oni mają coś wynieść z takiej współpracy
a komfort i dobra zabawa kadry powinna zejść w tym momencie na drugi plan.
Miałem możliwość współdziałać z kilkoma
szczepami przy różnych okazjach i w większości była to udana współpraca, którą
dobrze wspominam. Najgorsze jest, że
przeważnie to ja wychodziłem z inicjatywą
zrobienia czegoś razem. Błędem jest myślenie, że harcerzy może czegoś nauczyć tylko
i wyłącznie ich kadra a każda inna nie powinna tego robić i dlatego właśnie nie wysyła się ich na przyklad na akcję letnią czy
zimową z kadrą innego szczepu. A przecież
najważniejsi są harcerze i to, czy oni skorzystają z tego wyjazdu.
Dlatego, drodzy szczepowi, nie zamykajcie się na wspólne działania, nie pokazujcie swoim harcerzom, że tylko wy jesteście w stanie zrobić coś dobrze. harcerze
was słuchają i na was patrzą a kiedys, gdy
zajmą wasze miejsce, też nie będą z innymi
współpracować. Gorąco was zachecam do
działania razem.
phm. Jan Korkosz „Hebel”
P.S.
I nie mogę wam nie życzyć wesołych
rodzinnych ciepłych i przepełnionych miłością Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego 2015 roku, oby obfitował w wiele
pełnych sukcesów wspólnych działań

Ciesielskiego – doktoranta fizyki. Gry oczywiście były zróżnicowane pod względem
wieku, trudności i zainteresowań uczestniSłynne duety
ków. Sędzią turnieju byłem ja, niżej podpisany autor artykułu.
Organizatorzy zapewnili słodki poczęstunek i nagrody. Imprezę należy zaliczyć
do udanych i ciekawych. Do zobaczenia
Przedstawiamy kolejne zdjęcie z cyklu pasem, za kilka dni na stołach pojawi się
w przyszłym roku!
„Słynne duety”. Mamy grudzień, święta za karp królewski, a już dzisiaj na łamach naszej gazety - królewska para!
ćwik Marcin Czajka
Kto wie coś więcej na temat tego zdjęprzyboczny 288 WGZ „Tuptusie
cia? Bardzo proszę o kontakt.
Dreptusie”.
Kontynuujemy nowy cykl fotograficzny z przymrużeniem oka. Pokazujemy
w nim 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 .
hm. Jacek Czajka
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Dobre rady druha Acz (4)
Nasz najważniejszy obóz

Do napisania tego felietonu skłonił
mnie tekst Stasia Matysiaka, zamieszczony
w tym numerze „Świerszcza”. A więc zanim
zabierzecie się do lektury mojego tekstu,
przeczytajcie felieton Stasia. Pisze on o wyzwaniach, jakie powinniśmy stawiać przed
naszymi harcerzami. Zastanawiam się jednak, czy rzeczywiście my – kadra – stawiamy wyzwania przed sobą. Mamy wszak być
wzorem dla harcerzy. Ba, w rzeczywistości
tym wzorem jesteśmy. Na dobre i na złe. Na
nas patrzą z uwagą i chcą być tacy jak my.
A więc stawiamy przed sobą wyzwania czy
nie?
Przypomina mi się obóz naszego szczepu sprzed lat. Obóz „Trójki” nad Łaśmiadami. Kilkadziesiąt harcerek i harcerzy.
Najmłodsi mają 15 lat. Prawie dziesięć zastępów i my kadra. Komendant, zaopatrzeniowiec, magazynierka, oboźny, szefowa
kuchni... Razem zebrał się niezły zastęp.
Czasy były nieco inne, budowaliśmy
kuchnię polową, taką z cegieł. Gotowaliśmy sami – od początku do końca. Nie
mieliśmy kucharki lub mamy, która by
nam pomagała. Oczywiście była z nami
instruktorka, która kuchnią się opiekowała,
bo ktoś zastęp służbowy musiał ogarniać.
W kuchni paliliśmy drewnem, nie zawsze
było suche... Długo opowiadać.
A my chcieliśmy w zespole kadry obozu pokazać, że cały nasz szczep powinien
brać z nas przykład i zdecydowaliśmy, że
będziemy pełnić służbę jak każdy z zastepów. Nie tylko normalnie wstawaliśmy na
gimnastykę i normalnie razem ze wszystkimi harcerzami szliśmy spać razem. Bo jak
inaczej pokazać harcerzom, że mamy takie
same prawa, tylko więcej obowiązków, jak
inaczej udowodnić, że poranna rozgrzewka
jest potrzebna wszystkim?
Postanowiliśmy też, że będziemy, jak
pozostałe zastępy, pełnić służbę w kuchni
i pełnić służbę wartowniczą. A więc ja –

komendant i moja kadra co kilka dni po
niedospanej nocy wstawała o szóstej rano i przygotowywała śniadanie, a później
obiad, zajmując się przecież równolegle
całym obozem. Zaopatrzeniowiec musiał
być w dwóch miejscach naraz – w obozie i
w Ełku, gdzie były robione zakupy. Ale dla
nas wszystkich było to autentyczne wyzwanie. Nie tylko normalnie gotowaliśmy, ale
musieliśmy pokazać, że jesteśmy lepsi od
harcerzy, że gotujemy smaczniej i punktualniej. Nie bez kozery napisałem powyżej,
że w naszej kuchni podstawowym materiałem było drewno. Poranne rozpalanie był
to swoisty rytuał, a utrzymywanie właściwego płomienia w czasie deszczu była to
wielka sztuka. Do dziś pamiętam, jak w
naszej kuchni przygotowywaliśmy gołąbki
dla całego obozu. Zrobienie ich dla rodziny
nie jest sztuką, ale dla około osiemdziesięciu osób – zadanie, które nas prawie przekroczyło. Prawie przekroczyło, ale gołąbki
były pyszne.
Nie miejsce tu na opowiadanie, ile
wysiłku kosztowało nas bycie takim „zwykłym” zastępem. Wierzcie, że bardzo wiele.
Ale byliśmy dumni z siebie. I nasi harcerze
z nas.
Gdy patrzę dziś na kadrę naszego hufca
– wstającą na chwilę przed apelem (z wyjątkiem osoby prowadzącej gimnastykę),
kadrę, której nie chce się zmyć naczyń po
zjedzonych posiłkach i podrzucającą je do
umycia zastępowi służbowemu, gdy widzę
bałagan w namiocie kadry (a ta sama kadra
wymaga, by harcerze mieli u siebie porządek). Gdy patrzę na te „wyzwania”, myślę
sobie, że przed laty mieliśmy inne harcerstwo, o którym można dziś tylko marzyć.
Nie, nie chciałbym dziś, aby kadra pełniła w obozach służbę wartowniczą. Ale
chciałbym, by zawsze była autentycznym
wzorem dla harcerzy. Autentycznym.
hm. Adam Czetwertyński

Gwiazdka tam, gdzie wschodzi słońce
Niegdyś zespół Rammstein śpiewał,
że wszyscy żyjemy w Ameryce. Niektóre
zachowania Japończyków, którzy w przyszłym roku będą gościć skautów z całego
świata, zdają się to potwierdzać. Choćby
święta Bożego Narodzenia, które będą niedługo, są obchodzone w cesarstwie, chociaż
w Kraju Kwitnącej Wiśni jest tylko 0,71,5% chrześcijan.

Sezon świąteczny zaczyna się w połowie listopada, wtedy sklepy są przystrajane w motywy świąteczne, mieszając nawet
motywy religijne i baśniowe – istnieje
miejska legenda, że sklepikarz w tokijskiej
dzielnicy Ginza popełnił faux pass ukrzyżowując Santa Clausa. W samych świętach
podobnie jak w Polsce akcent jest położony na wigilię, co tam wynika z faktu, że jest
to tuż po urodzinach cesarza 23 grudnia,
które w przeciwieństwie do gwiazdki są
dniem wolnym. Wigilię, jeśli się świętuje,
to albo w pracy (podczas Chrismas Party
lub Bounenkai – firmowej imprezy z okazji
końca roku), albo – co częstsze – z ukochaną, bo święta zostały zaadoptowane właśnie
jako drugie walentynki (a w zasadzie trzecie) i uznawane za najlepszy moment na
wyznanie sobie miłości lub odwiedzenia
hotelu miłości (to hotel, gdzie para może w komfortowych warunkach zrobić to
i owo). Czasami święta ze względu na dzieci są obchodzone w domu przed telewizorem z przekąskami i ciastem świątecznym.

Clausa (chociaż oficjalnie prezenty przynosi bóg Hoteiosho, mający oczy z tyłu głowy).
Dzięki temu japońskie KFC w tym dniu zarabia 20% swoje rocznego dochodu.
Kurisumasu Keeki jest natomiast bardzo
słodkim białym lub waniliowym biszkoptem przełożonym i polanym bitą śmietaną
lub 2 cm warstwą czekolady, lukrowanym
i udekorowany truskawkami czy cukrowymi i czekoladowymi zimowymi dekoracjami świątecznymi. Sami Japończycy sadzą,
ze to także jest przepis z zachodu, ale podobno pierwsze ciasto świąteczne upiekł
niejaki Hujiya około 1910 r. i zaczął je
sprzedawać w 1922 roku, ale było to zwykłe
ciasto śliwkowe. Powoli ewoluowało potem
w kierunku słodkiej babki. W połowie lat
sześćdziesiątych zaczęto świętować Boże
Narodzenie, a przesłodzone ciasto stało
się powszechnie jedzone około 1970 roku.
Kurisumasu keeki kiedyś oznaczało również niezamężną kobietę po 25 roku życia.
Twierdzono, że „nikt nie weźmie Kurisumasu keeki po 25”. Dzisiaj wobec przemian
społecznych i demograficznych to pojęcie
się zdezaktualizowało.
Jeśli chodzi o wspomniane na początku
około 1% chrześcijan, to w adwent surowe
i niewyróżniające się kościoły są przystrajane w setki świateł, przed świętami odbywają się imprezy i zajęcia dla dzieci (kurisumasukai, także dla dzieci niechrześcijańskich,
które księża mają nadzieje uświadomić, co
to za święto). W Japonii nie ma pasterki
o północy (z wyjątkiem tokijskiego kościoła pod wezwaniem św. Ignacego, gdzie jest
polska msza o 22.00), tylko msze wieczorne
w wigilię i święta, na które przychodzą też
niechrześcijanie zaciekawieni uroczystościami. Dzieci wystawiają wtedy jasełka.
Wydaje się dla nich specjalny folder tłumaczący elementy mszy, wyznaczona osoba podaje komunikaty, co należy w danej
chwili robić. Po mszy zazwyczaj jest wspólny poczęstunek.
Japonia to kraj fascynujący i ze względu
na swoją tradycję, kulturę jak i popkulturę.
Ten kraj pokazuje, czym są symbole, gesty
wydarte z ich korzeni i wartości, jakie reprezentują.
Cóż, pozostaje życzyć kurisumasu omedetou.
pwd. Bogdan Ciechomski

Popularnymi potrawami są tort Kurisumasu Kekki i... zestaw świąteczny KFC.
Jedzenie fastfoodu w święta, co w Polsce
byłoby aktem desperacji, w Japonii wynika ze sprytnego zabiegu marketingowców
firmy rodem z Kentucky, którzy przekonali
Japończyków, że to amerykańska tradycja
będąca alternatywą dla indyka. Poza tym
płk Sanders, jakby go przebrać w czapkę
i czerwony kubrak, może robić za Santa
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Moja harcerska gwiazdka
Pierwsza moja harcerska gwiazdka była
w 13 WDH-ek „Słońce”. Drużyna ta działała od przed wojny przy żeńskim liceum
im. Marii Skłodowskiej–Curie. W 1956 r.
po Zjeździe Łódzkim drużyna została reaktywowana. Rada Drużyny – byłam wtedy
zastępową zastępu „Piechurów” – podjęła
zadanie wysłania paczki świątecznej dla
dzieci chorych na gruźlicę do Prewentorium w Rabce. Pomysł był Zosi Płoskiej
obecnie Romaszewskiej. Ale co ma być
w tej paczce? Ustaliliśmy, że mogą to być
książki i zabawki, lalki, samochody, klocki,
które miałyśmy zbierać w drużynie i szkole.
No i uzbierałyśmy – prawie same lalki –
wiadomo - szkoła była żeńska. Postanowiłyśmy uszyć dla lalek ubranka. Szyłysmy na
zbiórkach, na przerwach szkolnych, w domach… czasu było mało. Ale udało się i tydzień przed świętami paczkę zaniosłyśmy
na pocztę. Później były listy, podziękowania
a my miałyśmy dużo radości, że zadanie zostało wykonane.
Potem, kiedy byłam już drużynową
i prowadziłam swoją pierwsza drużynę zuchową 245 „Jeżyki”, która powstała
w Szkole Podstawowej nr 14 (szkoła mieściła się przy ulicy Skaryszewskiej 8, a ja
mieszkałam pod dziesiątką), spotykałam
się z chłopcami, moimi „Jeżykami” w Parku Skaryszewskim. Tam nad Jeziorkiem
Kamionkowskim mieliśmy małą choinkę.
Na niej wieszaliśmy zrobione przez zuchy
gwiazdki i cukierki. Największa frajda była
wtedy, gdy zapalałam zimne ognie kupione
w mydlarni przy Skaryszewskiej.
Trzeba wam wiedzieć, że wtedy ferie zimowe trwały od 23 grudnia do 6 stycznia
i obejmowały Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok. W pierwszy lub drugi dzień
świąt wyjeżdżaliśmy na zimowiska drużynowych, kręgów, kształceniowe, na stopnie,
na funkcje i wtedy również były gwiazdki
na niebie. W noc sylwestrową odbywało
się spotkanie przy choince leśnej zasypanej śniegiem, na szczycie góry lub pagórka,
wtedy właśnie były te gwiazdki na niebie

i życzenia, które składaliśmy sobie nawzajem. Pamiętam takie jedno: „Przy niej
czas się nie dłuży, o kim mowa ? O Róży!”.
A później były jasełka, szopki satyryczne,
bale kostiumowe i kuligi.
Lata mijały, zmieniały się miejsca zimowisk i czas ferii. Formy spotkań przy
choince miały już inny charakter, ale się
nadal odbywały. W ostatniej gromadzie
zuchowej, którą prowadziłam, 306 WGZ
„Mieszkańcy Rafy Koralowej” był zwyczaj,
że 6 grudnia na mikołajki zuchy ubierały
się na czerwono, zakładały czapki mikołajowe i podrzucały do klas szkolnych różne
„słowne prezenty”. Na zbiórce było dużo
konkursów, gier i zabaw. Upominkami były piosenki i zabawy. Przed rozstaniem na
święta była zuchowa wigilia przy choince,
która przez cały czas świąt stała w harcówce. Były choinki sztuczne i prawdziwe,
które fundowali nam rodzice. Wieszaliśmy
na nich ozdoby, które zuchy same zrobiły
i przyniosły z domu. Każdy zuch miał na
niej coś swojego. Dzieliliśmy się opłatkiem
i składaliśmy sobie życzenia. Były też upominki gwiazdkowe, przygotowane przez
kadrę związane ze zdobywaniem sprawności lub zuchowej gwiazdki. Były też aniołki,
krasnale, aniołki, zwierzątka, żołnierzyki
i takie tam różne maskotki.
A teraz, kiedy skończyła się moja praca
z dziećmi, spotykam się przy instruktorskim stole w kręgu „Romanosów”. Gości
nas od kilkunastu lat Szkoła Podstawowa
nr 141 przy ulicy Szaserów. Tam druha komendantka hufca Krysia Mamak przynosi
nam Betlejemskie Światło Pokoju. Śpiewamy kolędy, oglądamy szkolne jasełka i mamy też Mikołaja. Otrzymujemy od naszego
Wodza, druha Stefana Romanowskiego,
upominki gwiazdkowe. Atmosfera jest bardzo miła i serdeczna. Wspominamy to, co
było kiedyś i cieszymy się, że jesteśmy jeszcze razem przez tyle lat w naszej harcerskiej
rodzinie.
hm. Róża Karwecka

Tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia
Co roku ubieramy choinki. Stoją one
w domu i w pracy, w szkole i w harcówce,
na placach i na ulicach, w oknach wystawowych. Są wszędzie. Mijamy je w pośpiechu,
świetliste, kolorowe, czasami pachnące.
Ale czy je jeszcze zauważamy? Czy wiemy,
dlaczego pojawiły się w chatach naszych
ojców i dziadów? Jakie tradycje i zwyczaje
były z nimi związane? Najważniejsze z nich
spróbuję tu przybliżyć.
Na Podhalu do powały izby przywieszano PODLASZCZKĘ,
w innych zaś rejonach
JEMIOŁĘ (świętą roślinę pogańską). Tradycja choinek narodziła się w XVI wieku
w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka do
domu i ubierano je ozdobami z papieru
i jabłkami
(nawiązanie
do drzewa
r aj sk i e go ) .
W Polsce ozdobami były orzechy, jabłka,
figurki z piernika później również cukierki.
BAŃKI, czyli bombki, pojawiły się dopiero
w XX wieku. Przywędrowały tak jak sama
choinka z Niemiec.
W czasie Adwentu wieczorami w izbie
zbierała się cała rodzina - pieczono ciasta,
śpiewano pieśni, opowiadano różne historie. Ze słomy wykonywano łańcuchy,
zabawki a z papieru kolorowego – PAWIE
OCZKA. Na gałązkach przymocowywano świeczki (teraz są
lampki elektryczne –
ot, czar ognia pryska
– ale jest bezpieczniej). Pod choinką ustawiano figurki BETLEJEMSKIEJ SZOPKI.

Gdy na niebie zabłysła pierwsza
gwiazdka, gospodarz przynosił siano, które
kładł na białym
obrusie pośrodku stołu. Na
sianie kładziono OPŁATEK, łamano się nim składając
sobie życzenia. Po
wspólnych PACIERZACH siadano do stołu a gospodyni wnosiła
w jednej misie kolejno
potrawy. Rodzina po starszeństwie sięgała
łyżkami i jadła. Nikt w czasie wieczerzy nie
wstawał od stołu – tylko pani domu przynosiła coraz to nowe potrawy, a było ich
koniecznie dwanaście (tyle, ilu było apostołów). Na stole zawsze było jedno nakrycie
więcej, na wypadek gdyby do drzwi zastukał wędrowiec, którego w tym dniu nie wolno było odprawić z kwitkiem.
Według starych wierzeń nieżyjący już
członkowie rodziny także zbierali się przy
stole. Przez cały czas paliły się świece. Później wspólnie śpiewano KOLĘDY. Na koniec wręczano sobie świąteczne podarunki,
które upamiętniać miały dary, jakie TRZEJ
KRÓLOWIE złożyli
małemu Jezusowi. Bardzo często prezenty te
zostawiał pod choinką
ŚWIĘTY MIKOŁAJ.
W domu panował radosny i pogodny nastrój.
W ten wigilijny wieczór gospodarz dzielił
się opłatkiem również
ze zwierzętami, które tej
nocy mówiły ludzkim
głosem. O północy cała
rodzina udawała się do
kościoła na uroczystą
mszę świętą – PASTERKĘ
– rozpoczynając tym ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA.
hm. Jacek Czajka
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Mazurek Dąbrowskiego

rodowym? Czy znamy wszystkie zwrotki
Mazurka Dąbrowskiego i potrafimy je poprawnie zaśpiewać? Czy w pełni rozumiemy ich sens?
Książka ta to opowieść o narodzinach
Mazurka Dąbrowskiego, o drodze, jaką
przeszła ta pieśń przemieniając się z żołnierskiej Pieśni Legionów Polskich w pieśń
narodową i hymn państwowy a także o ludziach w sposób szczególny z nią związaMazurek Dąbrowskiego. Nasz hymn na- nych.
rodowy.
Jak pięknie napisał w przedmowie prof.
Książka autorstwa Małgorzaty Strzał- Jan Żaryn, książka ta jest dla wszystkich,
kowskiej
którzy kochają Polskę.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy – te słowa i towarzyszącą im melodię
poznajemy, zanim pójdziemy do szkoły
i zanim w pełni zrozumiemy, co znaczy słowo „Polska”. A generał Dąbrowski, dumnie
maszerujący z ziemi włoskiej do Polski, pojawia się w dziecięcej wyobraźni jako jeden
z pierwszych sławnych Polaków i godnych
naśladowania bohaterów. Przywykliśmy do
tego, że Mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiewa w chwilach ważnych i uroczystych.
Ale czy wiemy, jak to się stało, że właśnie ta pieśń została naszym hymnem na-

Książka zwiera płytę z Pieśnią Legionów oraz Hymnem narodowym. Jest pozycją, która powinna znaleźć się we wszystkich domach, w bibliotekach szkolnych,
w biblioteczkach drużyn i szczepów. Na
podstawie zamieszczonych tam materiałów można zorganizować zbiórkę lub cykl
zbiórek drużyny harcerskiej lub gromady
zuchowej. To także piękna nagroda dla naszych wychowanków.
wg tekstu z okładki książki
hm. Adam Czetwertyński

„Praski Świerszcz” w Kielcach!
Miło mi jest zakomunikować, że „Praski Świerszcz” dotarł do Kielc. Jak to się
stało? Otóż zawiózł go tam zaprzyjaźniony
z moją żona i ze mną - kielczanin Bogumił
Wtorkiewicz. Będąc w czerwcu z wizytą
w moim domu obdarowałem go pięcioma
kolejnymi numerami naszej gazetki. Niedawno w listopadzie podczas spotkania
na promocji książki „Ostatni świadkowie”
Bogumił powiedział, że przeczytał wszystkie numery „od deski do deski” i będąc
pod wrażeniem napisał o tym esej. Zamieszczam go w obecnym numerze. Nie
przepisywałem tekstu, tylko zrobiłem jego
kopię, aby pokazać oryginalną pisownię na
maszynie, logo autora w postaci jego karykatury oraz artystyczny podpis.
Chciałbym, żebyście drodzy czytelnicy
poznali Bogumiła, bo uważam, że zasługuje
na to, choćby oryginalnością swojej działalności twórczej.
Bogumił Wtorkiewicz

Plastyk, karykaturzysta, satyryk, poeta,
projektant mody awangardowej. Tworzy
w kilku dziedzinach sztuki, m.in. poezję
oraz modę jako dzieło plastyczne. Ukończył m.in. podyplomowe francusko-polskie
Studia Specjalne - Moda i Wzornictwo - na
Uniwersytecie Mody w Lyonie i Politechnice Łódzkiej oraz Międzynarodową Szkołę
Menadżerów pod auspicjami Unii Europej-

skiej w Warszawie.
Brał udział w licznych spotkaniach dyplomatycznych poświęconych wymianie
kulturalnej, naukowej, gospodarczej. Jest
członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Artystów USA, Międzynarodowej Akademii Poetów w Madras,
Międzynarodowego Centrum Badań Poetyckich w Hong Kongu.
Pisze recenzje omawiające twórczość literacką dla wielu poetów z różnych krajów.
W swoich pracach satyrycznych posługuje
się m. in. fotografią i fotomontażem. Humor i satyra uwidacznia się w jego niekonwencjonalnych projektach mody oraz sposobie ich prezentacji.
Za twórczość literacką, plastyczną
i kulturalną otrzymał liczne tytuły, nagrody i wyróżnienia. Oto najważniejsze z nich:
Doktorat „honoris causa” w dziedzinie
literatury w USA, Doktorat „honoris causa” w dziedzinie sztuk pięknych w Anglii,
nagrodę kulturalną Statuę Zwycięstwa we
Włoszech, Srebrny Medal na XVII Wielkim Międzynarodowym Konkursie Literackim w Paryżu w roku 1984, tytuł Osobowość Roku 1984 we Włoszech, nagrodę
Wielką Srebrną Palmę za współpracę kulturalną z Francją, Złoty Medal Międzynarodowej Akademii Sztuki w Paryżu za wieloletnią współpracę, Dyplom Honorowy
i Medal Akademii za zasługi w rozwoju
kultury świata we Włoszech i San Marino,
tytuł Wybitny Międzynarodowy Poeta,
przyznany przez Międzynarodową Akademię Poetów w Indiach, Pierwsza Nagroda
w Międzynarodowym Konkursie Literackim w Viareggio, we Włoszech w 1994,
tytuł Międzynarodowy Człowiek Roku
1996 w Anglii, tytuł Człowiek Roku 2002

Ostatni Świadkowie.

Wspomnienia i wiersze o II wojnie
światowej to zbiór różnych form, stylów
i perspektyw opowiadania o wojnie. To
historie, w których w nieunikniony sposób
przenikają się przeszłość i przyszłość. To
przede wszystkim wspomnienia przedstawicieli ostatniego pokolenia, które pamięta
II wojnę światową.
Na książkę składają się dwie części.
W pierwszej zatytułowanej Wojna oczami
dziecka. Bezpośrednie świadectwo zostały
umieszczone utwory autorów, którzy przeżyli wojnę i opisują własne wspomnienia
zarówno prozą, jak i wierszem. W drugiej
zatytułowanej Echa wojny spisane z ustnych przekazów znalazły się opowieści,
zasłyszane przez autorów od innych ludzi,
często bliskich, którzy już odeszli. Zawarto
w niej również wiersze powojennych autorów, dotyczące tematu wojny.

w USA, jako członek i były prezes w roku
2002 Medal Pamiątkowy z okazji 80-lecia
powstania Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Kielcach.
Bogumił Wtorkiewicz wydaje się bardziej doceniany za granicą, niż w kraju. Po
przepracowaniu wielu lat w różnych instytucjach kultury, głównie kieleckich, obecnie przebywa na emeryturze. Nadal jednak
pozostaje zakochany w sztuce.
Ostatnimi laty bierze czynny udział
w życiu kulturalnym stolicy. Można spo-

W pracy zamieszczono liczne zdjęcia:
bezcenne pamiątki z rodzinnych albumów
i współczesne fotografie uwieczniające
spotkania po latach – świadectwa trwania
pokoleń. Jednym z dziewiętnastu współautorów tej książki jest instruktor naszego
hufca harcmistrz Jacek Czajka.
Media codziennie donoszą o konfliktach zbrojnych w różnych częściach naszego globu, o ofiarach śmiertelnych… Ale
o okaleczonych na zawsze fizycznie i psychicznie świat mówi niewiele i przechodzi
do porządku dziennego. Niech więc wypowiedzą się tutaj sami, a jeśli to niemożliwe,
niech za nich mówią ci, którzy dostali ich
świadectwo z pierwszej ręki.
Elżbieta Czajka
Wydanie tej książki ma na celu przedłużenie pamięci o wojnie, o tym, jakie jest jej
rzeczywiste oblicze – po to, żeby jak najdłużej i jak najwięcej ludzi strzegło pokoju
jako wartości nadrzędnej, gdyż warunkującej życie wielkich mas ludzkich, wartości
znacznie szlachetniejszej i bardziej pożytecznej niż gniew i nienawiść za krzywdy
własne, osób bliskich oraz całych narodów.
Joanna Oxyvia Jankowska
wg tekstu z okładki książki
hm. Jacek Czajka

tkać go na wieczorach Klubu Męskiego
w Domu Kultury Zacisze, na Pradze Północ, w prywatnym „Art.Salonie” Renaty Kozerskiej w Wesołej a także podczas
wieczorów poetycko-muzycznych Elżbiety
Czajki w Domu Kultury Wygoda.
Warto dodać, że Bogumił Wtorkiewicz
jest również przyjacielem harcerzy, szczególnie wielkim fanem Teatru Muzycznego
„Paradox”. Napisał o nim nawet kilka recenzji.
hm. Jacek Czajka
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Hufiec Harcerzy Grochów – konspiracja
Do momentu wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. na terenie Grochowa i Kamionka działały cztery środowiska harcerskie:
18 Wodna WDH-y działająca IV Miejskim Gimnazjum i Liceum Męskim przy
ul. Skaryszewskiej 8; 22 Szczep Harcerzy
działający w Szkole Powszechnej nr 54 przy
ul. Kordeckiego 54, Szkołach Powszechnych nr 60, 149, 181 przy ul Siennickiej 15,
Szkołach Powszechnych nr 92 i 167 przy ul.
Boremlowskiej 6/12 oraz Prywatnym Gimnazjum Męskim im. Brata Alberta (Zakład
Wychowawczy Braci Albertynów) przy w pierwszym okresie konspiracji młodzież
ul. Grochowskiej 194; 39 Wodna WDH-y działająca na przystani harcerskiej przy
Lato 1940 r, boisko szkoły przy ul. Kordeckiego 54.
Wybrzeżu Saskiej Kępy 28 (obecnie Wał Harcerze, uczestnicy półkolonii organizowanej przez
Miedzeszyński naprzeciwko Stadionu Na- Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej. Po zajęciach
rodowego). Była to drużyna międzyszkolna sportowych, klęczą od lewej: (1) Leszek Bienias, (2) NN, (3)
związana ze środowiskiem praskim jedynie Eugeniusz Kowalski, (4) Włodzimierz Kamiński, (5) Julian
miejscem, a jej skład rekrutował się z tere- Gacek. Siedzą od lewej: (1) Ryszard Mazurek, 92) NN, (3)
nu całej Warszawy; oraz 98 WDH-y działa- Eugeniusz Dworak
jąca przy Szkole Powszechnej nr 20 przy ul.
Gocławskiej 2/4. Środowiska te wchodziły powyżej 15 lat, a ponadto warunki konspiwówczas w skład Hufca Harcerzy Praga ja- racji nakazywały ograniczenie pracy do
ko II Rejon Wizytacyjny Grochów.
najbardziej zaufanych osób. Dlatego też
Tuż po zakończeniu działań wojennych wszystkie jednostki konspiracyjne były jedwe wrześniu 1939 r. spontanicznie podjęto nostkami kadrowymi.
decyzję o kontynuowaniu działalności harcerskiej w warunkach konspiracji. Bardzo
szybko, bo już na przełomie października
i listopada 1939 r., powołano Hufiec Harcerzy Grochów, który wchodził w skład
Okręgu Szarych Szeregów Warszawa Praga.
Trzon hufca stanowił wówczas Szczep 22.
Pozostałe środowiska harcerskie podjęły
działania w innych rejonach Warszawy - 18
WDH z czasem została włączona w struktury ZWZ-AK, a 39 WDH weszła w skład
Pułku Baszta. O zorganizowanej służbie
konspiracyjnej 98 WDH nie ma danych.
Park im. Paderewskiego, maj 1942 r. Od lewej: phm.
Ówczesny hufiec uformowano w dwie Jerzy Przyjemski, phm. Henryk Ostrowski, Leszek Skalski,
drużyny: młodszą prowadzoną przez phm. Henryk Koński.
Jerzego Przyjemskiego i starszą prowadzona przez phm. Henryka Ostrowskiego.
W listopadzie 1942 r. nastąpiła reorganizacja w Chorągwi Warszawskiej, w wyniku której hufce terytorialne, oparte na
strukturze pionowej były dzielone poziomo i podporządkowane trzem niezależnym
szczeblom organizacyjnym: Grupy Szturmowe, Bojowe Szkoły i „Zawisza”. Organizacyjne zależności wewnątrz dotychczasowych drużyn i hufców zostały przerwane.
Grupy Szturmowe na Grochowie
- starsza drużyna hufca Grochów (GS
PR-100), której dowodzenie objął HO
Boże Narodzenie 1940 r. Grochów, mieszkanie Hen- Franciszek Kuczewski ps. „Synek”, wraz
ryka Końskiego. Phm. Henryk Ostrowski przypina krzyż z innymi drużynami z Bródna, Centralnej
harcerski Stanisławowi Saniawskiemu. Od lewej: Leszek Pragi i Nowej Pragi tworzyła hufiec Grup
Skalski, Apolinary Nowakowski, Henryk Koński, Mieczy- Szturmowych Praga. Równocześnie drużysław Lewandowski, phm. Jerzy Przyjemski.
na utrzymywała swoje kontakty z AK, co
spowodowało wyłączenie jej 5 marca 1943
Pierwszym komendantem hufca był r. ze struktur Szarych Szeregów i przekahm. Kazimierz Skorupka ps. „Dziad” . zania do dyspozycji VI Okręgu AK Praga
Funkcje tę pełnił od X/XI 1939 r. do koń- jako poczet dowódcy harcerskiego plutonu
ca 1940 r. Następnym komendantem hufca 617. Pomimo przejścia w struktury AK,
był phm. Henryk Ostrowski ps. „Heniek”. kontakty z harcerzami Szarych Szeregów
Funkcje tę pełnił do 28 lutego 1942 r. Trze- nie ustały.
cim z kolei hufcowym był phm. Jerzy PrzyBojowe Szkoły na Grochowie – młodjemski „Groch”. „Kijanka”. Funkcję tę pełnił sza drużyna hufca Grochów prowadzona
od 1 marca 1942 r. do 2 listopada 1942 r., wówczas przez phm. Stanisława Letkowdo czasu reorganizacji Chorągwi Warszaw- skiego „Wilka” otrzymała przydział do
skiej (Ul „Wisła”).
hufca Bojowych Szkół Praga (BS PR-400).
Na przełomie lat 1941/1942 hufiec li- Ambicją drużynowego było przekształceczył 43 osoby. Szare Szeregi obejmowały nie jej w samodzielny hufiec BS Grochów,

przez rozwinięcie jej do stanu trzech drużyn. W styczniu 1943 r. nastąpiło powołanie hufca BS Grochów (BS-GR), jednak
w związku z aresztowaniem phm. Henryka
Ostrowskiego nastąpiło zawieszenie pracy
i kontaktów, które spowodowały odpływ
harcerzy do AK. Wznowienie pracy nastąpiło w kwietniu 1943 r. w składzie jednej
drużyny „Zagończyków” im. gen. Wł. Sikorskiego. Tak jak w poprzednim roku phm.
Stanisław Letkowski starał się przekształcić
drużynę w samodzielny hufiec. Nastąpiło
to w marcu 1944 r., gdy został ponownie

Koło ministrantów przy kościele przy placu Szembeka. Wiosną 1942 r. pierwsi zawiszacy Roju „Orły Podolskie”
rekrutowani byli spośród członków Koła Ministrantów. Od
lewej: (I rząd) (1) NN, (2) Janusz Sokołowski „Zagłoba”, (3)
Tadeusz Malinowski „Orlik”, (4) Aleksander Puszkarski Rój
„Ziem Zachodnich” (5-6) N; (II rząd): (7) Jerzy Bielawski
„Okoń”, (8) NN, (9) Leonard Kapiszewski Rój „Ziem Zachodnich”, (10) Stanisław Gwizdalewicz „Tropiciel”, (11) NN; (III
rząd): (12) Ryszard Goliszek „Kołłątaj”, (13-14) NN, (15)
Leszek Kozaczek „Pogromca”; (IV rząd): (16) NN, (17) Wilamowski starszy, (18) prezes koła Leszek Skalski „Brzoza”,
(19) Zbigniew Kozaczek „Żak”, (20-21) NN.
powołany hufiec Bojowych Szkół Grochów
w składzie trzech, a następnie czterech
drużyn. Po phm. Stanisławie Letkowskim
funkcję p.o. hufcowego objął ćw. Jarosław
Stodulski (18 VIII – 1 IX 1944 r.).
Przed wybuchem Powstania Warszawskiego hufiec liczył ok. 70 harcerzy i tworzył
harcerski pluton łączności AK 605A.
Harcerstwo Juniorów Zawiszacy na
Grochowie
Trzej harcerze z działającego w konspiracji zastępu „Jeleni” Henryk Koński „Pelikan”, Leszek Skalski „Brzoza” i Stanisław
Saniewski „Zemsta” wiosną 1942 r. skon-

taktowali się z phm. Stefanem Mirowskim
komendantem Chorągwi Warszawskiej
Zawiszy (Ul „Wisła”) i przystąpili do organizowania pierwszych patroli. Jesienią utworzona została drużyna Zawiszaków „Orły
Podolskie”, w skład której wchodziły przedwojenne zuchy Szczepu 22 oraz członkowie
kółka ministrantów przy kościele przy pl.
Szembeka. W marcu 1943 r. po roku pracy drużyna rozrosła się do rozmiarów roju
(hufca) „Orły Podolskie”. W hufcu działały
początkowo cztery drużyny na Grochowie
i jedna na Pradze. Jedna z drużyn grochowskich podporządkowana została jesienią
1943 r. rojowi „Ziemie Zachodnie” (Śródmieście), a druga z drużyn grochowskich
stała się w tym czasie zaczątkiem nowego
hufca „Szczep Sikorszczaków”. Hufcowymi
roju „Orły Podolskie” byli: phm. Henryk
Koński (1 III – 26 IX 1943 r.) oraz phm. Leszek Skalski (26 IX 1943 r. – 23 VIII 1944
r.). Hufcowym roju „Szczep Sikorszczaków”
był phm. Stanisław Saniewski (1 IX 1943 r.
– 2 IX 1944 r.). 15 marca 1944r. phm. Henryk Koński objął prowadzenie osłabionego
liczebnie roju „Walcząca Warszawa”, który
wraz z rojami „Orły Podolskie” i „Szczep
Sikorszczaków” włączono wiosną 1944 r. do
Okręgu Szarych Szeregów Warszawa Praga
(Blok „Bazylika”). Rój „Walcząca Warszawa”
składał się początkowo z trzech, a następnie z dwóch drużyn, z których tylko jedna
działała częściowo na Saskiej Kępie. Łącznie
wszystkie roje liczyły ok. 120 harcerzy zorganizowanych w 8 drużynach.
Pisząc ten artykuł korzystałem z trzytomowej książki hm. Grzegorza Nowika
„Straż nad Wisła”. Autor, będąc harcerzem
Szczepu 22 od wielu lat zbierał relacje i fotografie od żyjących jeszcze uczestników tamtych zdarzeń i korzystając również z innych
dostępnych źródeł w sposób kompleksowy
i bardzo obszerny przedstawia działanie
Szarych Szeregów na całej ówczesnej prawobrzeżnej Warszawie.
Opracował hm. Tadeusz Mandziak
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K ą c i k po ezj i
Leopold Staff
„Wigilia w lesie”

Leopold Staff (1878-1957)
Ur.14 listopada 1878 we Lwowie, zm. 31. maja w Skarżysku
–Kamiennej – polski poeta, tłumacz i eseista. Jeden z najwybitniejszych twórców literatury XX wieku, kojarzony głównie jako przedstawiciel współczesnego klasycyzmu, prekursor poezji
codzienności. Zaliczany do czołowych poetów młodopolskich,
w okresie międzywojennym stał się duchowym przywódca
skamandrytów. Już za życia nazywany „pomnikiem polskiej
poezji”. Postrzegany jako wzór klasyka i artysty– mędrca.

I drzewa mają swą wigilię...
W najkrótszy dzień Bożego roku,
Gdy błękitnieje śnieg o zmroku:
W okiściach, jak olbrzymie lilie,
Białe smereczki, sosny, jodły,
Z zapartym tchem wsłuchane w ciszę,
Snują zadumy jakieś mnisze
Rozpamiętując święte modły.
Las niemy jest jak tajemnica,
Milczący jak oczekiwanie,
Bo coś się dzieje, coś się stanie,
Coś wyśni się, wyjawi lica.
Chat izbom posłał las choinki,
Któż jemu w darze dziw przyniesie
Śnieg jeno spadł na drzewa w lesie,
Dłoniom gałęzi w upominki.
Las drży w napięciu i nadziei,
Niekiedy srebrne sfruną puchy
I polatują jak snu duchy...
Wtem bić przestało serce kniei,
Bo z pierwszą gwiazdą niebo rozłogów,
A z gęstwiny, rozgarniając zieleń,
Wynurza głowę pyszny jeleń
Z świeczkami na rosochach rogów...
ks. Jan Twardowski

Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia?”

ks. Jan Jakub Twardowski (1915-2006)
Ur. 1 czerwca 1915 w Warszawie, zm. 18 stycznia 2006 w Warszawie – ksiądz rzymskokatolicki, prałat honorowy Jego Świątobliwości, polski poeta, przedstawiciel współczesnej liryki religijnej.
To z jego wiersza pochodzi zdanie: Śpieszmy się kochać ludzi - tak
szybko odchodzą. Liryka księdza Twardowskiego traktuje zarówno o Bogu , jak i o ludziach i ich problemach. Wiersze jego często
mają charakter modlitewny np. słowa: Boże po stokroć Święty ,
Mocny i uśmiechnięty.

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Jerzy Ludwik Kern

„Szkoda”
Kiedy choinka, leśna dama,
Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto piecze mama,
Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

A pod choinką dobry święty,
Co ma brodzisko mleczne,
Podarki składa i prezenty
Dla dzieci, tych, co grzeczne.
Dzieci radują się szalenie
Wśród pisków i podskoków…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

Śnieg za oknami leży wszędzie,
Wielki puszysty orzeł,
W domu się robi jak w kolędzie,
Że lepiej być nie może.
Z daleka słychać dzwonów brzmienie,
Płynące z głębi mroku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

A kiedy w końcu mama prosi
Do stołu, bo nakryte,
To jakby anioł się unosił
Nad nami pod sufitem.
Za gardło chwyta nas wzruszenie
I łezkę mamy w oku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

Jerzy Ludwik Kern (1920-2010)
Ur. 29 grudnia 1920 w Łodzi, zm. 29 października 2010
w Krakowie – polski poeta, satyryk, dziennikarz, tłumacz
literatury pięknej, autor tekstów piosenek, znany pod pseudonimami: Dr. Wist, Eljotka, Louis George Cern, Ludwik
Jerzy Coeuern, Ludwik Jerzy Życzliwy.
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- hm. Róża Karwecka

