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Zespół Historyczny Hufca ZHP Warszawa Praga Południe
WIELKANOC 2015
Drodzy Druhny i Druhowie.
Dla wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów oraz ich rodzin spokojnych, cie-

Szanowna Kadro
naszego hufca na Pradze

płych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.
Niech nadchodząca wiosna zainspiruje Was do nowych, ciekawych zadań harcerskiej służby.
“Wesołego jajka i mokrego dyngusa”
życzy
Komendantka Hufca
phm. Krystyna Mamak

Drodzy harcerze i harcerki.
Czas wielkiego postu szybko mija.
W tym czasie zadumy i pracy nad sobą
towarzyszyły nam dwie uroczystości:
św. Józefa i Zwiastowanie Najświętszej
Maryi Panny. Dwa radosne dni w 40-to
dniowej pokucie. Można przypuszczać,
że Pan Bóg specjalnie na ten czas dał
nam dwoje świętych patronów: małżeństwo, opiekunów Jezusa. Józefa męża sprawiedliwego i Maryję
niepokalana posłuszną woli Bożej przyjmującą zwiastowanie
anioła. Łączy ich tak wiele, ale szczególnie dziś warto zwrócić
uwagę na wyjątkową cechę jaką jest odwaga. Odwaga jest postawą wobec niebezpieczeństwa charakteryzująca się brakiem strachu lub dużą umiejętnością przezwyciężania go. W przypadku
Józefa i Maryi odwaga czyli cnota męstwa, wypływała z zaufania
Panu Bogu i bezkompromisowej postawie wobec różnych pokus do zła.
Życzę Wam kochani harcerze byście byli w swoim życiu odważni. Odwagą wiary i wierności przyrzeczeniu harcerskiemu.
Bądźcie śmiali w bronieniu tradycyjnych harcerskich wartości.
Pozwólcie się prowadzić zmartwychwstałemu Jezusowi. Pamiętajcie, że do nieba nie idzie się z zadartym nosem, ale z podniesionym czołem.
Wasz kapelan ks. Marek

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiejnocy życzę Wam wszystkim pomyślności w pracy wychowawczej. Aby każda
zbiórka i biwak były okazją, by uczynić
życie Waszych podopiecznych ciut lepszym. Ziarno które zasiejecie na tę wiosnę, jaką jest młodość dziecka, zakiełkuje i da plon w przyszłości. A Wasi harcerze upieką z niego chleb, którym nakarmią
świat.
Dzielni Siewcy, nie poddawajcie się, gdy Wasze ziarno padnie na nieurodzajną ziemię. Wasza wytrwałość sprawi, że na
każdej glebie zakiełkuje ziarno.
Pomyślności Bożej
Wasz Namiestnik
phm. Stanisław Matysiak
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy
życzyć Wam wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, spokoju ducha, smacznego jajka
i mokrego śmigusa dyngusa. Samych radosnych chwil, serdecznych spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół, wytchnienia od codziennych trosk i obowiązków.
Redakcja „Praskiego Świerszcza”

2

5 kwietnia 2015 r.
WIELKANOC - TRZY PYTANIA

JAK WYZNACZANA JEST DATA
WIELKANOCY?
Wielkanoc to święto ruchome. Jego data przypada w zależności od roku,
najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25
kwietnia. Datę Wielkanocy ustalono na
pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni Księżyca, co miało odpowiadać dacie
14 nisan z kalendarza hebrajskiego, która
oznaczała początek żydowskiego święta
Paschy.
Niedziela Wielkanocna oraz Poniedziałek Wielkanocny to w Polsce dni ustawowo
wolne od pracy.
Z datą Wielkanocy powiązane są inne
ważne ruchome święta chrześcijańskie
i katolickie aż do Bożego Ciała. Poniższe
zestawienie zawiera listę tych świąt wraz
z datami ich obchodów w 2015 roku:
-Tłusty czwartek - 12 Lutego (Czwartek)
-Ostatnia sobota karnawału - 14 Lutego
(Sobota)
-Ostatki - 17 Lutego (Wtorek)
-Środa Popielcowa - 18 Lutego (Środa)
dokładnie 46 dni przed Wielkanocą, rozpoczyna okres Wielkiego Postu.
-Popielec - 18 Lutego (Środa)
-Niedziela Palmowa - 29 Marca (Niedziela)
-Wielki Czwartek - 2 Kwietnia (Czwartek)
-Wielki Piątek - 3 Kwietnia (Piątek)
-Wielka Sobota -4 Kwietnia (Sobota)
-Wielkanoc - 5 Kwietnia (Niedziela)
-Poniedziałek Wielkanocny - 6 Kwietnia (Poniedziałek)
-Święto Bożego Miłosierdzia - 12
Kwietnia (Niedziela)
-Wniebowstąpienie - 17 Maja (Niedziela)
-Zesłanie Ducha Świętego (Zielone
Świątki) - 24 Maja (Niedziela)
-Boże Ciało - 4 Czerwca (Czwartek)
JAKIE MAMY ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE?
Palemki na szczęście

Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego
Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież,
zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza.
Ze słomy i starych ubrań robiono wielka
kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami.
Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub
bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości stawało się zadość.
Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był
okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując
i strasząc przechodniów. Do dziś zachował
się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.
Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa
dni postu były
wielkim przygotowaniem do święta.
W te dni robiono
„pogrzeb żuru” –
potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy
więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.
Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego postu. Z wielką radością
i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano
śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.
Święconka
Wielka Sobota
była dniem radosnego oczekiwania.
Koniecznie należało
tego dnia poświęcić
koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim
zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na
znak, że kończy się post). Święcono też
chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu
– i jajka – symbol narodzenia. Święconkę
jadło się następnego dnia, po rezurekcji.
Tego dnia święcono też wodę.

Wielki Tydzień
zaczyna się Niedzielą
Palmową.
Kiedyś nazywano ją
kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi
wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem,
ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok.
Specjalnie dla dziewcząt
Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyUwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką
ło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której
lub włożone do wazonów palemki chroniły gotowały się jajka na święconkę, to znikną
mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwo- piegi i inne mankamenty urody!
ścią sąsiadów.
Wielka Niedziela – dzień radości
Świąteczne porządki
W Wielką Niedzielę poranny huk pePrzed Wielkanocą robimy wielkie świą- tard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiąteczne porządki nie tylko po to, by miesz- cych w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwarkanie lśniło czystością. Porządki mają tak- działe serca skąpców i złośliwych sąsiadów.
że symboliczne znaczenie – wymiatamy Po rezurekcji zasiadano do świątecznego
z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem.
zło i choroby.
Na stole nie mogło zabraknąć baby wielka-

nocnej i dziada, – czyli mazurka.

utrwalić, zanurzając jajka w occie lub spryskując pisanki lakierem do włosów.

Lany poniedziałek
Śmigus-dyngus,
święto lejka
– to zabawa,
którą wszyscy doskonałe znamy.
Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały
większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania
pisanką – stąd każda panna starała się, by
jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak,
wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał
jej do zrozumienia, że mu się podoba.

Barwniki z natury
Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując naturalne barwniki roślinne.
Świeżo wyciśnięty, lekko zakwaszony sok
z buraka barwi pisankę na różne odcienie
różu i czerwieni, sok z jagód – na fioletowo, wywar z suchych łusek cebuli – na
wszystkie odcienie cieplej żółci aż do rudawego brązu, zaś woda, w której gotował się
szczypiorek lub świeża zielona trawa – na
zielono.

Woskowanie
Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy
wzór z roztopionego wosku, a następnie
zanurzymy jajo w roztworze barwnika, to
zabarwią się tylko odsłonięte fragmenty
Szukanie zajączka
skorupki. Części ukryte pod woskiem nie
Wyrazem wielkanocnej radości rodzi- zmienią koloru. Po wyjęciu jajka z kąpieli
ny może być po zakończeniu śniadania, wystarczy zetrzeć wosk miękką ściereczką.
wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każKoronkowe wzory
dego.
Zabarwione na intensywny kolor skorupki można ozdobić misternymi wzorkaWielkanocne jajo
mi. Metoda jest prosta: wystarczy szpilką
lub ostro zakończonym nożem „wydrapać”
dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób
wzór jest tak subtelny, że przypomina delikatną koronkę. To metoda dla wytrwałych.
Jajo – króluje na wielkanocnym stole,
jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja
pisanek i dzielenia się święconym jajkiem
sięga daleko w przeszłość. Już starożytni
Persowie wiosną darowali swoim bliskim
czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie
przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na
czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”.
Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem
serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej
doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne
dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma
około 100 kalorii.

Pisanki – oklejanki
Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy zwłaszcza dzieciom. Mogą
one z barwnego papieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub kolorowej
samoprzylepnej folii wyciąć fantazyjne elementy, a potem nakleić je na skorupkę tak,
jak podpowiada im wyobraźnia.

Malowanie lakierem do paznokci
W sklepach można kupić lakier do
paznokci we wszystkich niemal kolorach
tęczy. Mając do wyboru taką paletą barw,
nawet małe dziecko będzie mogło bez problemu namalować na pisance żółtego kurczaczka, błękitne niebo czy zieloną trawkę.
Lakier należy nanosić na skorupkę cienkim
pędzelkiem, dołączonym do buteleczki
z lakierem. Uwaga: małe dzieci nie lubią
JAK ZROBIĆ PISANKI?
długo czekać na efekt swojej pracy. Ucieszą
się, jeśli będą mogły użyć lakieru szybko
Pięknie zdobione jaja, które są sym- schnącego.
bolem odradzającego się życia, od wieków
zdobią polskie stoły podczas świąt wielkanocnych. Nie powinno ich zabraknąć w kowyszukał w internecie i dodał swoją
szyku ze święconką. Wprawdzie przez lata autopsję
sposoby barwienia i dekorowania jaj zmiehm.Jacek Czajka
niły się, ale tradycja pozostała.
Najszybszą metodą barwienia jajek jest
zanurzanie ich w gorącej wodzie, w której
rozpuszczony został barwnik. Intensywność koloru zależy od tego, ile czasu jajo
jest zanurzone w kąpieli oraz od koloru
skorupki. Tą metodą można również barwić tylko fragmenty skorupki, kładąc jajo
w naczyniu wypełnionym taką ilością rozpuszczonego barwnika, by skorupka była
w nim zanurzona tylko do pewnego poziomu. Warto też pamiętać, że kolor możemy
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Dobre rady druha Acz (6)
A gdzie wow?
Siedzimy sobie z zacnym gronem instruktorskim, rozmawiamy o pracy drużyn. Wszystko dzieje się w tych drużynach
dobrze. Zbiórki się odbywają, współpraca
ze szkołą jest jaka taka, rodzice harcerstwo kochają. Nawet metoda harcerska i jej
stosowanie jest widoczne. Czyli wszystko
powinno się układać dobrze, drużyny powinny się rozwijać, powiększać i poprawiać swą jakość. A kadra szczepu i hufca
zachwycona od czasu do czasu mogłaby
wpadać na zbiórki, by chwalić drużyny
i drużynowych.
A jednak coś jest nie tak. A nowi harcerze nie napływają, a kadra chodzi ze
smutnymi minami (wierzcie mi, że można
tę ekipę chwalić, naprawdę można) i nie
wie, jak sytuację zmienić. Porozmawialiśmy, będzie lepiej. Ale pozwólcie, że przy
tej okazji udzielę kilku dobrych rad, które
przecież kierowane są nie tylko do kilkorga
instruktorów.
1. Musicie uwierzyć w siebie – uwierzyć, że w ciągu roku, góra półtora, ze słabego (to fakt) środowiska można utworzyć
mocny szczep. Bo chcieć, to móc. Naprawdę (popatrzmy na doświadczenie „160” Daria i Hebel zaczynali od zera, dziś środowisko działa normalnie a czasem najlepiej
w hufcu).Pokazujcie szkole, uczniom dobre
harcerstwo, pokazujcie stale – plakatami,
zaproszeniami, akcjami organizowanymi
w klasach i przez klasy. To ważne, aby każde nasze działanie miało konkretny cel.
2. Nie jedziemy na wycieczkę rowerową, aby pojeździć na rowerach – może coś
interesującego zobaczymy, może kogoś

w czasie wycieczki poznamy. Popatrzmy
ma „147” - czy rajdem historycznym na
mało atrakcyjny temat (nikt mi nie powie,
że zbrodnia wawerska jest tematem atrakcyjnym) można przyciągnąć do drużyny
dzieciaki? Okazuje się, że można.
Ten cel – wychowawczy, poznawczy jest ważny na każdej zbiórce. Nie spotykamy się po to, aby było miło. Nie od tego jest
harcerstwo. U nas ma być trudno. To jest
owo stawianie wyzwań z misji ZHP. Jeszcze
raz – celowe stawianie wyzwań. A może
być ich wiele. Popatrzmy na wymagania
na stopnie – ileż tam właśnie wyzwań. I jak
indywidualne zdobywanie stopni może
wzbogacić pracę drużyny! Ale w drużynie
musi być raz na jakiś czas zbiórka – waw!
Zbiórka, przygotowana nie tylko przez
kadrę, ale i przez harcerzy (to ważne!!!),
zbiórka, która będzie największym przeżyciem w ich życiu. Ile drużyn bierze udział
w imprezach poza hufcem? W zawodach,
turniejach, rajdach... Ile drużyn zorganizowało dla dwóch sąsiednich zaprzyjaźnionych drużyn nocną imprezę – i to jest
wszystko jedno o jakim charakterze. Niech
to będzie nocny turniej gier planszowych.
Oczywiście harcerskich. A może prawdziwy biwak pod namiotami. Bo te „biwaki”
w szkołach przecież biwakami nie są. Ile
mamy zbiórek waw?
Bo w drużynie takie zbiórki być muszą,
o harcerstwie (patrz p. 2) w szkole musi być
głośno. Głośno wśród uczniów i rodziców.
I w tych chórze pochwał niech wszyscy
patrzą na uśmiechniętych drużynowych
i przybocznych. Takich, którzy z radością
prowadzą swe jednostki. Takie na waw
hm. Adam Czetwertyński

HEBLOWANIE
Młode potrafią pływać
O co chodzi?? Pewnie zastanawiacie
się, co ukryłem pod tym zagadkowym tytułem. Żeby się tego dowiedzieć, nie pozostaje nic innego, jak tylko przeczytać mój
felieton, miłej lektury.
Ostatnio w moim szczepie nastąpiło
dużo zmian personalnych, przyszła nowa
fala, „starzy” wyjadacze oddali miejsce
młodym. W dwóch drużynach harcerskich
zmienili się drużynowi - po rządach mężczyzn ster przejęły druhny. Zaś w nowej
gromadzie zuchowej drużynową została
dotychczasowa przyboczna starej gromady (trochę to zagmatwane, wiem). Nie bez
znaczenia jest fakt, że owe druhny są po
kursie drużynowych, mają doświadczenie
w pracy jako kadra a dwie z nich mają nawet otwarte próby przewodnikowskie. I na
dodatek wszystkie są licealistkami.
Czyli co? Okazuje się, że chcieć, to
móc. Mam naoczny dowód, że wszystkie
argumenty ostatnio używane, np. o braku
czasu, motywacji itp. nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Drużynowe
zostały rzucone na głęboką wodę i to bez
rękawków i koła ratunkowego. Niby jest ra-

townik, który w każdej chwili może im pomóc, ale one na szczęście go nie potrzebują.
Okazało się, że wszystkie świetnie umieją
pływać i to nawet w zimnej wodzie.
Mają tym trudniej, że ja jako komendant szczepu jestem wymagający i upierdliwy. Jeśli o coś proszę, to musi być zrobione
jak należy i w ustalonym czasie. Początkowo bałem się, że wymagam za dużo, że
ilość spraw do ogarnięcia najzwyczajniej je
przerośnie i zdemotywuje. Tymczasem one
ciągle płyną przez wysokie fale i często przy
dużym wietrze bywa tak, że na pełnym morzu złapie je sztorm. Jednak i z tym sobie
radzą, zawsze dopływając na drugi brzeg.
Czasem styl, w którym to robią, nie zawsze
jest perfekcyjny, ale summa summarum
efekt zostaje osiągnięty. Zdarza się, że muszą założyć okularki lub znosi je na mieliznę. Owszem - czasem ratownik jednak
musi wyciągać je z wody, ale robi to zawsze
w ostateczności.
Czasami porównuję rządy druhen z
okresem, kiedy w ich drużynach (nota bene nie tak dawno) rządzili mężczyźni (w
tym ja sam). Bardzo często w wielu sytuacjach wypadają one lepiej od nas, wiele
spraw załatwiają szybciej i sprawniej, są

ŚWIAT OKIEM KAMIENIA, czyli dwa słowa
namiestnika harcerskiego.
Cisza...
Dawno, dawno temu, kiedy przez lasy
nie przebiegały jeszcze szare wstęgi szos,
gdy list doszedł po dwóch miesiącach, gdy
nie było satelity, internetu, telefonu, radia,
wszystko opierało się na człowieku. Tylko
i wyłącznie jego zdolności pozwalały mu
wykonać zadanie, a nawet przetrwać. Dziś
zdobyć byt dla rodziny, znaczy pracować i
zarabiać. Kiedyś trzeba było wyjść z domu,
wziąć łuk na plecy i ruszyć w las. Tak zrodzili się tropiciele – ludzie, którzy tropili
zwierzynę.
Zmysły takiego tropiciela nie raz ratowały mu skórę. Węch pozwalał na wywęszenie wrogich ognisk, czy zagrożenia pożaru. Wzrok dawał możliwość wypatrzenia
zwierzyny. Dotyk pozwalał na badanie
tropów, a słuch ostrzegał przed niebezpieczeństwem. Ale nie tylko tropiciela – zwierzyna też słyszała…
Z biegiem lat tropienie ewoluowało.
Ludzie zaczęli bardziej poczynać sobie w
lesie, tropili nie tylko zwierzęta, ale i siebie
nawzajem. Gdy wielkie armie ruszały na
siebie nawzajem, trzeba było wysłać kogoś
przed armią, kto wybada sytuację. Warto wspomnieć też o miastach – potrzeba
dużo zdolności by tropić w nim i nie być
zauważonym. Z biegiem rozwoju cywilizacji informacja zaczęła rządzić światem,
jednak by ją zdobyć wciąż potrzeba było
łowieckich zdolności. Informacja stała się
zwierzyną, a tropiciele stali się zwiadowcami. Byli wysyłani tam, gdzie nikt nie dotarł,
nie było dla nich rzeczy niemożliwych. Ale
sztuka tropienia pozostała ta sama.
Kiedyś, pewien pan wpadł na pomysł
by uczyć dzieci na zwiadowców. Ale nie po
to, by wysyłać ich do armii! Styl zwiadowców uczył dzieciaki sztuki puszczaństwa
i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Nadano tym zwiadowcom kodeks honorowy i tak powstali skauci. Wysyłani tam,
gdzie nikt nie dotrze – ku szczytom ideałów. Oni też tropili.
Później, inny pan pomyślał, że skauci
to świetni patrioci i dzięki nim odbuduje
zniewolony kraj. Tak zrodziło się harcerstwo. Czyż nie ma magii w harcerskim, leśnym stylu? Czy nie ten, kto potrafił zjawić
się niezauważony przy harcerskim ognisku
był zawsze największym kozakiem? Ten kto
potrafił zniknąć i pojawić się z powrotem?
A kto lepiej wykradnie chustę, niż skaut.
Nawet w życiu poza harcerskim, ta bezszelestność daje plony, „mowa jest srebrem, a
milczenie złotem”. Czego się dowiem gadając o sobie na prawo i lewo? Lepiej posłuchać innych.
Czy wiecie że połowa naszych dzieciaków-podopiecznych, przynajmniej tych co

byli na Olszynce, chodzi na piętach? Wiecie, że większość nie ma pojęcia jak wspaniale niesie się dźwięk
w murowanej szkole? Oh dźwięku, jak
cudownie roznosisz się po ścianach i podłodze, po czym trafiasz do mego ucha pisał
poeta. Wspaniale się tego słucha, leżąc na
karimacie z uchem do podłogi.
Nadszedł ten czas, gdy jako Namiestnik
będę marudził i stawiam tezę: Generalizując nasi harcerze i my sami, bo przykład
idzie z góry, nie potrafimy zachować ciszy. Nie uczymy harcerzy bezszelestnego
zachowania. I nie mówię tu o grach typu
podkradnij się do punktowego, tylko o
praktycznym wykorzystaniu tych umiejętności. Po co napisałem taki wstęp? Żeby
pokazać ciąg naszego ruchu, przypomnieć
jakie mamy korzenie. A naszymi protoplastami są ludzie, którzy potrafili sprawić, że
ich nie ma. W czasie rozmów rajdowych,
gdy marudziłem komuś o drugiej w nocy
o moim problemie, powiedziałem to, co
napisałem. I dodałem, że chyba większość
z nas nie pamięta korzeni. Usłyszałem:
„Trudno pamiętać czegoś, co się nie wie”.
Drodzy Drużynowi, drodzy Przyboczni – uczmy swoje dzieci podstaw cichego
życia. Nie chodzi mi oczywiście o zabieranie dzieciom radości, one muszą się
wykrzyczeć. Pokażmy im, że czasem warto przemknąć z boku. Czy to, gdy obok
ktoś chce się wyspać, czy może gdy będą
świadkiem bójki dużo starszych wandali i będą musieli umknąć by ratować swój
dobytek lub zdrowie. Ale też dla samych
siebie. Więcej dowiedzą się o świecie, gdy
będą go obserwować. Gdy zdejmą z uszu
słuchawki, wyłączą muzykę. Gdy w drodze
do szkoły zostaną sami ze swoimi myślami.
Jak w górach – z nich każdy wraca inny,
lepszy. Dlaczego? Bo miał czas nad sobą
pomyśleć. Dlaczego droga do szkoły nie
może skłaniać do refleksji?
Pozostaje pytanie – jak? Bardzo prosto,
przez zabawę. Pokażcie dzieciom, że to jest
fajne, że to jest „cool”. Że tak właśnie robią
super goście, tajni agenci, prawdziwi rycerze… Cokolwiek, byleby harcerz zajarał się
nowym stylem bycia. Ale pamiętajmy, że
sami też musimy przestrzegać tych reguł.
Wasz Namiestnik
phm. Stanisław Matysiak
PS. Dziękuję M., który latał ze mną po
szkole i położył ją spać.
PS.2 Dziękuję D., za przepiękną audycję: Moje problemy, które muszę wygłosić
podniesionym tonem tuż przy klatce schodowej, akurat gdy autor tego tekstu i M., przeszli się po raz n-ty po całej szkole prosząc o
ciszę. Godzina audycji: druga w nocy.
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Twórcy Harcerstwa

Park Znicza

ks. Jan Paweł
kowi Państwa - Józefowi Piłsudskiemu.
M a u e r s b e r g e r W dniach 30 czerwca - 2 lipca 1921 roku,
(1877-1942)
we Lwowie odbył się Zlot z okazji 10-lecia
Harcerstwa na którym to podczas mszy
Pseudonim
ks. polowej ks. Mauersberger wygłosił kazanie
Longin (ur. 4 września pod hasłem „Bóg i Ojczyzna”.
1877roku w WarszaW latach 1920-1921 działał na rzecz
wie, zm. 12 sierpnia 1942 roku w Konstan- zjednoczenia organizacji harcerskich
cinie) – ksiądz, doktor teologii, instruktor i skautowych w jeden Związek Harcerstwa
harcerski i społecznik, harcmistrz Rzeczy- Polskiego. W latach 1923 oraz 1927-1929
pospolitej, dziekan Wojska Polskiego.
pełnił funkcję Przewodniczącego ZHP,
Był synem Wiktora i Marii Kazimie- a w latach 1920-1924 i 1931-1939 - Vice
ry z Reinhardtów. Ojciec prawnik, sędzia Przewodniczącego. W latach 1924-1925 był
i działacz społeczny. Jan uczył sie w szko- naczelnym kapelanem ZHP.
łach Babińskiego, Zienkowskiego, PankieW Kościelisku na zboczaczach Gubawicza i Zgromadzenia Kupców w Warsza- łówki założył prewentorium dla młodzieży
wie. W związku z podejrzeniem choroby harcerskiej, a w Buczu na Śląsku wystawił
płuc wyjechał z matką do Algieru. Po wy- piekny dom dla akademiczek. 7 grudnia
zdrowieniu studiował teologię i filozofię 1927 roku został mianowany Harcmistrzem
w Rzymie. Otrzymał tam doktorat z teolo- Rzeczypospolitej. W czasie akcji letniej 1928
gii i prawa kanonicznego. Ukończył semi- roku wizytował II Narodowy Zlot Harcerek
narium duchowne a mszę prymicyjną od- w Rybienku Leśnym nad Bugiem. W lutym
prawił w kaplicy św. Stanisława w Rzymie, 1932 roku ks. Mauersberger uczestniczył
8 grudnia 1902 roku. Do Warszawy wrócił w święcie zuchów w Warszawie.
w 1903 roku.
27 grudnia 1933 został powołany z poW szkole Konopczyńskiego (póżniej- spolitego ruszenia do służby czynnej i miasze Gimnazjum im. Adama Mickiewicza nowany zawodowym duchownym wojsko) w 1912 roku po raz pierwszy zetknął się wym w stopniu dziekana ze starszeństwem
z tajnym skautingiem (16 WDH). Już la- z 1 stycznia 1934 i pierwszą lokatą w dutem 1914 roku pełnił funkcje kapelana chowieństwie wojskowym wyznania rzymobozu na pierwszym skautowym kursie sko-katolickiego. Następnie w latach 1935instruktorskim w Skolem. W latach 1915- 1939 był kanclerzem Kurii Polowej Wojska
1916 był członkiem Naczelnej Komendy Polskiego. W latach 1939-1942 przewodSkautowej w Warszawie, jako oddany pe- niczący Szarych Szeregów. Poszukiwany
owiak i piłsudczyk oraz „ojciec duchowy” przez Gestapo ukrywał się w Konstancinie.
Warszawskiego Związku Skautek Polskich
Zmarł 12 sierpnia 1942 roku w Konpo usunięciu z niej ks. Kazimierza Luto- stancinie, pochowany na Starych Powązsławskiego. Następnie po zjednoczeniu kach w Warszawie (kwatera C-3, rząd 22,
czterech działających w Kongresówce grup grób 23).
skautowych na Zjeździe w Warszawie i po
utworzeniu Związku Harcerstwa Polskiego
Ordery i odznaczenia:
z dniem 1 listopada 1916 roku został pierwKrzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polszym komendantem (ZHP) w Królestwie ski (pośmiertnie, 2009)
Polskim.
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu
W 1917 roku napisał i wydał drukiem Odrodzenia Polski (1938)
„Katechizm harcerski, czyli co każdy harKrzyż Komandorski Orderu Odrodzecerz wiedzieć powinien” oraz „Katechizm nia Polski (1929)
harcerski, czyli co każda harcerka wieKrzyż Niepodległości
dzieć powinna”. Współpracował wówczas
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
z czasopismami „Harcerz” i ‚Harcmistrz”. Polski
Latem 1918 roku brał udział w organizaHarcerska Odznaka „Wdzięczności”
cji i kierownictwie kursu instruktorskiego (1921)
w Staszowie, gdzie pełnił funkcję kapelaHonorowy Krzyż Harcerzy z czasów
na. Na poczatku 1919 roku napisał i wydał Walk o Niepodległość (1938)
„Związek zuchów czyli młodych skautów”.
20 grudnia 1920 roku będąc przewodnifragmenty biografii opracowanej do
czącym delegacji Naczelnej Rady wręczył
Biuletynu Chorągwianego
w Belwederze krzyż harcerski Naczelnihm. Róża Karwecka

Heblowania cd.
bardziej sprawiedliwe i empatyczne.
Widzę, jak działają drużyny pod ich
rządami, wiele zmieniło się na lepsze, wiele kwestii zostało usprawnionych i usystematyzowanych. Drużyny są coraz lepsze
i chociaż zmienia się styl i woda, to ich
konsekwencja, upór i motywacja pozostają
niezmienne.
Ostatnio zapytałem moją kadrę, czy pomogą mi w organizacji jednej z hufcowych
imprez, od razu od czterech druhen (w tym

W naszym cyklu o parkach przedstawiamy kolejne „zielone” miejsce gdzie możecie wybrać się ze swoją gromadą zuchową
lub harcerską drużyną i miło spędzić czas
na zbiórce. Wiosna już w pełni więc zapraszamy do Parku Znicza.
Znajduje się on na Grochowie – terenie
naszej dzielnicy Pragi-Południe. Jest niedużym parkiem zajmującym powierzchnię
około 1,8 hektara.
Powstał po II wojnie światowej w latach
pięćdziesiątych XX wieku jako publiczny
park osiedlowy o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej i kameralnym charakterze.
Nie wiadomo jednak kto i w jakich okolicznościach go zaprojektował. Powstał w rejonie północnej krawędzi obszaru pozostałego po forcie XI (Grochów Duży), należącym do twierdzy Warszawa. Fort rozciągał
się po obu stronach ulicy Ostrobramskiej.
Po 1909 roku, w ramach likwidacji twierdzy, umocnienia zostały wysadzone, a fosy
zasypane. Ostatecznie ślady po forcie zatarto w latach trzydziestych XX wieku.
Na terenie tym osiedlili się potem wileńscy wojskowi, budując osiedle Górki
Grochowskie o wileńskich nazwach. Reszta
okolicy miała charakter małomiasteczkowy
o częściowo drewnianej zabudowie i ulicach bez jezdni.
W kwartale ulic: Znicza (stąd pochodzi
nazwa parku), Filomatów (nazwa dzielnicy
czasem w formie Górki Mickiewiczowskie),
Zagójska (obecnie Bełżecka) i Łukiska (od
rynku Łukiskiego w Wilnie) utworzono
park o kształcie latawca z owalną alejką
i główną aleją topolową.
Na terenie parku
znajduje się miejsce
pamięci narodowej.
Jest to Pomnik Poległych za Ojczyznę
podczas II wojny
światowej. Został odsłonięty w 1961 roku.
Powstał z inicjatywy
mieszkańców kolonii Górka Grochowska
dla oddania hołdu poległym za ojczyznę
i ofiarom barbarzyństwa niemieckiego
w latach 1939–1945. W tym miejscu ginęli żołnierze Września 1939 roku, walczący
w obronie Warszawy, jak i żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, którzy w 1944 roku
zdobywali stolicę. Pomnik poświęcony jest
także ofiarom pomordowanym w czasie
okupacji hitlerowskiej, tym, którzy zginęli
na Pawiaku i w obozach. Według informacji długoletniego mieszkańca pochowano
tu powstańców warszawskich. Po wojnie
ekshumowano grób lecz podobno tylko
częściowo. Jednak przynajmniej do chwili remontu parku nie znaleziono żadnych
dokumentów potwierdzających istnienie
wspomnianych wcześniej dwóch drużyno- na terenie obecnego parku miejsc pochówwych) dostałem pozytywną odpowiedź.
ku żołnierzy poległych w czasie II wojny
Nie muszą przecież mi pomagać, mają światowej.
wiele innych swoich spraw na głowie, a jednak po raz kolejny wejdą ze mną do oceanu, żeby wspólnie płynąć na drugi brzeg
nie zważając na fale i palące słońce. Bardzo
się cieszę, że na własne oczy mogłem się
przekonać, iż młode potrafią pływać.
phm. Jan Korkosz „Hebel”

W okresie od sierpnia 2007 do jesieni
2008 roku miała miejsce rewitalizacja parku, w trakcie której usunięto część starych
topoli i wprowadzono nowe nasadzenia.
W drzewostanie parku dominują klony
pospolite, jawory, srebrzyste i jesionolistne
oraz topole.
Ozdobą
parku jest fontanna-wodotrysk w kształcie talerza o 20
dyszach, z wodą podświetlaną wszystkimi kolorami tęczy,
będącą zegarem wodnym. Na terenie parku
powstały też dwa place zabaw – oddzielnie dla maluchów i dzieci starszych oraz
nowoczesne ławki, alejki, kosze na śmieci,
latarnie i inne elementy, które harmonijnie
dopełniają geometrycznej formy założenia.

Na teren parku można można wprowadzać psy, ale wyłącznie na smyczy.
W związku z tym w parku są dostępne kosze na psie odchody.
Park jest ogrodzony oraz posiada całodobową ochronę.

W 2014 roku pojawiła się propozycja,
aby park otrzymał imię gen. Stanisława Sosabowskiego – obrońcy Grochowa w 1939
roku.
opracował na podstawie informacji
internetowych
hm. Jacek Czajka
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Stefan Melak
Pseudonimy:
Jan
Ostrogski, Lida A., Wilno
Z. (ur. 13 sierpnia 1946
roku w Warszawie, zm. 10
kwietnia 2010 roku w Smoleńsku)
Działacz opozycyjny okresu PRL, przewodniczący Komitetu Katyńskiego, dziennikarz. Z wykształcenia technik ekonomista.
Syn Józefa Melaka i Donaty z domu
Mazińskiej. Miał trzech braci: Andrzeja,
Arkadiusza i Sławomira. W latach 19651974 studiował prawo na Uniwersytecie
Warszawskim. W 1968 roku uczestniczył
w wydarzeniach marcowych. W 1974 roku, razem z braćmi założyli Krąg Pamięci
Narodowej. W 1979 roku z inspiracji jego
i ks. Wacława Karłowicza powstał Konspiracyjny Komitet Katyński. W 1979 roku
został członkiem KonfederacjI Polski Niepodległej. W latach 1980 - 81 był członkiem
redakcji pism KPN: „Niepodległość” i „Gazeta Polska”.
31 lipca 1981 roku kierował akcją
ustawienia w tzw. Dolince Katyńskiej na
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
pierwszego w Polsce „Pomnika Katyńskiego”. Wykonany był on z granitu przez Arkadiusza Melaka i ważył kilka ton. Pomnik ten
po kilku godzinach został usunięty po interwencji ambasady radzieckiej. W obronie
zrabowanego pomnika występował I Zjazd
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Oliwie.
Pomnik odzyskano dopiero w lipcu 1989
roku. Ponowne postawienie i odsłonięcie
monumentu nastąpiło 8 września 1995 roku.
Był internowany za działalność an-

tykomunistyczną oraz udział w zjazdach
Solidarności. Po zwolnieniu aktywnie
uczestniczył w działalności podziemnej
Solidarności, min. zajmując się wydawaniem książek o tematyce katyńskiej, w tzw.
drugim obiegu. Był wydawcą i redaktorem
konspiracyjnego Wydawnictwa Polskiego,
w którym w latach 1983-1989 wydał kilkanaście pozycji książkowych oraz liczne
plakaty, ulotki, broszury itp. Organizował
też druk i kolportaż wielu tytułów prasy
podziemnej Solidarności.
Jako członek KPN uczestniczył w II
Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej, 22 grudnia 1984 roku.
Z jego inspiracji w 1991 roku w Miednoje i Charkowie postawiono krzyże upamiętniające Polaków zamordowanych
przez NKWD w 1940 roku.
W wyborach parlamentarnych 1993 roku z ramienia KPN bezskutecznie ubiegał
się o mandat posła na Sejm RP II kadencji.
W 2007roku został członkiem Komitetu
Honorowego Poparcia partii Prawo i Sprawiedliwość. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa i działaczem Stowarzyszenia Olszynka Grochowska. Swoje
artykuły publikował na łamach „Gazety
Polskiej” i „Naszego Dziennika”.
Stefan Melak był również wielkim przyjacielem harcerzy. Miał zawsze dobre i wyrobione zdanie o harcerstwie. My harcerze
południowoprascy zapraszaliśmy go na nasze coroczne Rajdy Olszynka Grochowska.
Bardzo często korzystał z zaproszenia i odwiedzał nas. Wówczas na uroczystym apelu
wygłaszał gawędy tematyczne dotyczące bitwy pod Olszynka Grochowską i Powstania
Listopadowego. Wielokrotnie mówił nam

o patriotyzmie, wyjaśniał co to jest i uczył
jak być dobrym patriotą. Ostatni raz gościliśmy go na 46 Rajdzie Olszynka Grochowska w 2008 roku, na dwa lata przed tragiczną śmiercią.
cono tablicę jego pamięci.

Ze Stefanem Melakiem łączą mnie również osobiste wspomnienia. Wielokrotnie
z nim rozmawiałem i pamiętam go, jako
miłego, życzliwego i uśmiechniętego człowieka, a jego serdeczny uścisk ręki czuję
do dzisiaj. Był mi bliski ponieważ zawsze
ciepło i rzeczowo, a także z ogromną troską
wyrażał się o miejscu, w którym ja przyszedłem na świat, a mianowicie o polu bitwy
grochowskiej.
Stefan Melak zginął w katastrofie polskiego samolotu rządowego Tu-154M
w Smoleńsku, 10 kwietnia 2010 roku
w drodze na obchody 70 rocznicy zbrodni
katyńskiej.
24 kwietnia 2010 roku został pochowany w Kwaterze Smoleńskiej na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach.
28 listopada 2010 roku w Alei Chwały
Pomnika Bitwy pod Olszynką Grochowską
przy ul. Traczy w warszawskiej dzielnicy
Rembertów, odsłonięto głaz pamięci ks.
Wacława Karłowicza i Stefana Melaka, a 13
kwietnia 2011roku w Bazylice Świętego
Krzyża w Warszawie, odsłonięto i poświę-

Odznaczenia i wyróżnienia:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2006)
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis” (2007)
Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (2008)
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski - pośmiertnie (2010)
Napisał:
„Katyń- Kozielsk - Starobielsk - Ostaszków”, Archikonfraternia Literacka, Warszawa 1989.
„Krzyk o świcie. Katyń w poezji”, wspólnie z Alicją Patey-Grabowską, „Królowa
Apostołów”, Warszawa 1989.
„Powstanie Listopadowe - 170 rocznica”, Zamek Królewski, sesja naukowa, materiały red. wspólnie z Wacławem Karłowiczem, Krąg Pamięci Narodowej, Warszawa
2000.
„Witaj Gaju Grochowa! - polskie Termopile”, wybór poezji o powstaniu listopadowym, wspólnie z Gabrielą Melak, Krąg
Pamięci Narodowej, Warszawa 2005.
opracował na podstawie Wikipedii
i własnych wspomnień
hm. Jacek Czajka

K OMUN IKA T
Poszukujemy informacji o sztandarach
Zespół Historyczny Hufca zwraca się z wielką prośbą o pomoc w sprawie sztandarów naszego hufca i jego środowisk. Interesują nas wszelkie informacje dotyczące tego
tematu. W szczególności zdjęcia i rysunki sztandarów, wszelka dokumentacja z wręczenia
sztandaru, np. rozkazy związane ze sztandarami, informacje o fundatorach, relacje ustne,
pisemne itp.
Bardzo zależy nam, aby pamięć o naszych sztandarach nie zaginęła. Chcemy w niedalekiej przyszłości wydać publikację poświęconą sztandarom Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe. Aby była ona rzetelnym źródłem, potrzeba nam jeszcze wielu informacji. Liczymy na Waszą pomoc. Dlatego prosimy o kontakt ze szystkich środowisk hufca. Także
interesują nas informacje o nieistnieniu sztadaru w konkretnym środowisku.
Piszcie pod adresem: jacek288@poczta.onet.pl

Słynne Duety
I wreszcie się doczekaliśmy!!! Oto ćwik
Michał Janiec ze szczepu 211 WDHiZ odpowiedział na pytanie z poprzedniego miesiąca i
w dodatku odpowiedział prawidlowo.
Na zdjęciu znajduje się Monika Rosłaniec
ze swoim bratem Michałem ps.Łysy. Tym samym Michał otworzył listę szczęśliwych posiadaczy starych harcerskich niespodzianek druha naczelnego.

Dzisiaj kolejne zdjęcie. Tym razem przedstawiamy plenerowe zdjęcie Agentów z Uroszef zespołu historycznego czyska. Czy ktoś z Was doda więcej informacji na ten temat? Bardzo prosimy. Na pierwhm. Jacek Czajka szą osobę czeka nagroda - SHN (stara harcerska niespodzianka).
redaktor naczelny
hm. Jacek Czajka
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Człowiek twórczy czyli gen. Mariusz Zaruski.

Zamieszczamy kolejny artykuł prosto z Kielc, napisany przez naszego wiernego czytelnika Bogumiła Wtorkiewicza. Tym razem kilka cennych uwag poświęcił recenzji
biografii gen. Mariusza Zaruskiego. Tekst przytaczamy w oryginale. Życzymy miłej
lektury.
redaktor naczelny
hm. Jacek Czajka

Człowiek twórczy czyli
Gen. Mariusz Zaruski
W „Praskim Świerszczu” nr 8/2014
z listopada 2014r., ukazał się artykuł pt.
„Twórcy harcerstwa” hm. Jacka Czajki
o fascynującej postaci Gen. Mariuszu Zaruskim /1867-1941/. Czytam ten artykuł
po stokroć i nigdy nie mam dość nasycenia
intelektualnego tą postacią. Z odwagą mogę napisać, że taki człowiek powinien być
wzorem, wyznacznikiem celu duchowego
z którego należy czerpać siłę. Co to za postać i moje fascynacje z nią związane?
Hm. Jacek Czajka precyzyjnie opisuje
jego wykształcenie, zainteresowania, wielostronne talenty i umiejętność działania
na wielu polach aktywności społecznej.
Wykształcenie np. Gimnazjum w Kamieniu Podolskim, wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu w Odessie. W okresie
wakacji na statkach odbywał podróże na
Daleki Wschód, do Japonii, Chin i Indii.

Po ukończeniu studiów uniwersyteckich
wstąpił do szkoły marynarki handlowej. Po
przyjeździe do kraju, już z żoną, zamieszkali w Krakowie. Zaruski rozpoczął studia
na Akademii Sztuk Pięknych. Profesorami
jego byli tak znakomici artyści jak: Julian
Fałat, Józef Mehoffer, Leon Wyczółkowski,
Stanisław Wyspiański. Zaruski ukończył
Akademię z wynikiem bardzo dobrym. Od
1914. związany był z wojskiem pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji. Walczył na
wielu frontach. Dosłużył się stopnia generała brygady. Od 1929 r. związany był z harcerstwem i żeglarstwem. Hm. Jacek Czajka
wymienia jeszcze wiele innych zainteresowań, funkcji i pól działalności Zaruskiego.
Po przeczytaniu tej fascynującej biografii, jego postać wpłynęła pozytywnie na
mnie. Działam też na wielu polach artystycznych, społecznych i innych. To dobrze,
że są ludzie na świecie którzy swoim bogatym duchem i intelektem mogą wspierać
innych podobnych do nich. Składam gratulacje h. Jackowi Czajce, że tym esejem przybliżył nam tak piękną postać. Zaruski dla
kraju zasłużył się działalnością, Czajka, że
zainteresował się Zaruskim a ja dzięki ich
obojgu nie zwątpiłem w taką wielostronną
możliwość intelektualną.
Bogumił Wtorkiewicz
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70 Rocznica Akcji pod Arsenałem

Pro memoria

Jerzy Bednarkiewicz
(1938 - 2015)
Z grona naszych wypróbowanych
i niezawodnych Przyjaciół 5 marca 2015
r. w wieku 77 lat odszedł na wieczną wartę
Jerzy Bednarkiewicz, w latach 1997-2013
przewodniczący Rady Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski. Do ostatnich chwil był
razem z nami.
Nazwa rady mówi sama za siebie. Pracują w niej społecznie osoby niezwyczajne.
Takim właśnie był pan Jerzy. Sprawdzonym, niezawodnym i życzliwym Przyjacielem zuchów i harcerzy z drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga-Południe.

Zawsze uśmiechnięty i serdeczny. Lubiany
przez naszych harcerzy, zuchy i instruktorów. Swoim ciepłem i życzliwością potrafił
sobie zjednać wiele osób, które zachęcił do
społecznego działania w radzie. Pomimo
wielu funkcji, które pełnił, m.in. zastępcy
przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Naczelnej Rady Spółdzielczej, przewodniczącego Rady Rewizyjnej Krajowego
Związku Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, zawsze znajdował czas na
wspólną pracę z nami.
W uznaniu Jego pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Przewodniczący
ZHP wyróżnił Go Srebrnym Krzyżem „Za
zasługi dla ZHP”, Naczelnik ZHP Złotą
Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa,
a nasze namiestnictwo Honorową plakietą
Niezastąpionego Przyjaciela.
Pan Jerzy zostanie w naszych sercach
i życzliwej pamięci jako wielki Przyjaciel
Nieprzetartego Szlaku oraz koleżanek i kolegów z Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe.
Nieprzetarty Szlak

71 lat temu przeprowadzono Akcję pod
Arsenałem. Było to jedno z najważniejszych
działań zbrojnych zorganizowanych przez
Grupy Szturmowe Szarych Szeregów. 26
marca 1943 roku uwolniono harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” i 20 innych więźniów
politycznych, przewożonych z siedziby
Gestapo przy Alei
Szucha na Pawiak.
W akcji brało udział
28 harcerzy. Dowodzili nią - całością
Stanisław Broniewski
„Orsza”, a bezpośrednio - Tadeusz Zawadzki „Zośka”.
Niewiele wydarzeń z czasów okupacji
obrosło taką legendą, jak Akcja pod Arsenałem, która otrzymała kryptonim „Meksyk II”. Została przeprowadzona brawurowo w biały dzień, na skrzyżowaniu ulic
Bielańskiej i Długiej. Harcerze zaatakowali
furgonetkę przewożącą więźniów na Pawiak. „Rudego” przenieśli do oczekującego w pobliżu samochodu, który odjechał
z miejsca akcji. Zniszczyli jedną niemiecką
ciężarówkę i zdobyli dwa auta, z których
jedno potem porzucili.
Podczas akcji dwóch AK-owców zostało ciężko rannych, a jeden schwytany
i później rozstrzelany. Zginęło czterech
Niemców, w tym załoga spalonej więźniarki gestapo i policjant z ulicy, a dziewięciu
odniosło rany. Z powodu obrażeń odniesionych w akcji zmarli Aleksy Dawidowski,
pseudonim „Alek”
i Tadeusz Krzyżewicz „Buzdygan”.
Po czterech dniach
zmarł również Jan
Bytnar
‚Rudy”,
śmiertelnie
wyczerpany po przesłuchaniach na gestapo. W odwecie
za Akcję pod Arsenałem, następnego dnia

- 27 marca 1943 roku Niemcy zamordowali
140 więźniów Pawiaka.
Akcja pod Arsenałem jest uznawana za
jeden z największych wyczynów Polskiego
Państwa Podziemnego. Miała duże znaczenie psychologiczne. Wcześniej zbrojne
podziemie ograniczało się do pojedynczych potyczek zbrojnych oraz wykonywania wyroków na szczególnie uciążliwych
funkcjonariuszach niemieckiego aparatu
władzy. Niespodziewany i skuteczny atak
dodał otuchy mieszkańcom miasta, Niemcy natomiast stracili poczucie bezpieczeństwa.
Końca drugiej wojny światowej dożyło
11 uczestników akcji. Jan Rodowicz „Anoda” i drugi harcerz zostali zamordowani
przez bezpiekę już po wojnie, w Polsce Ludowej. Dowódca grupy Tadeusz Zawadzki,
zginął 20 sierpnia
1943 roku podczas
rozbicia posterunku
strażnicy granicznej
w miejscowości Sieczychy. Z kolei dwaj
niemieccy oprawcy
„Rudego”
zostali później straceni
przez Szare Szeregi.
Wyczyn Szarych Szeregów został opisany w książkach: „Kamienie na szaniec”
Aleksandra Kamińskiego oraz „Akcja pod
Arsenałem” Stanisława Broniewskiego.
W 1977 roku powstał film fabularny pod
tym samym tytułem, w reżyserii Jana Łomnickiego. Akcja została również pokazana
w najnowszym obrazie z 2014 roku, w reżyserii Roberta Glińskiego - „Kamienie na
szaniec”. W celu upamiętnienia Akcji pod
Arsenałem i uczczenia jej uczestników, od
lat 70., co roku w Warszawie Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej organizują rajdy „Arsenał” oraz „Meksyk”.
historia.wp.pl na Facebooku
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K ą c i k po ezj i
przedcieple

Wiosennowość

Wierszyk z jajem

jeszcze mgłami ziemię przerosną
zatwardziałe przymrozki
a w piwnicach zamróz pozostał
bo ospały nie nadąża przed upałem
wybiec z wioski
ale już śniegu kopczyki czernieją
a promienie dni długie i proste
już zielenio-błękitem dnieje
z jaskółką pierwszą nadzieją
która nie czyni wiosny

Kiedy wiosna nowokwietna wyszaleje
drzewa płatków białośnieżnych, łąki woni,
ptasich ballad świeżolistne błoto-knieje,
brzegi jezior w żabo-zimnej ciemnotoni,

Świat zanurzony jako tako w wiośnie,
czasami słońce zasiada na sośnie,
coraz cieplejsza knieja i zawieja.
Niedługo stół w przysmakach utonie.
Godnie spaceruje pstra kura na błoniu,
a w niej już jajko, jajko ciepłe rośnie! radość i nadzieja.

prowadź mnie przez polaninę lodowatą
po rosicznej trawo-grudzie w dzikie chaszcze,
bo już nie chcę tam samotnieć jak duch kwiatów,
bo chcę dzielić z kimś to wszystko raz na zawsze.

(pantum)

Ale wiem, że nagła pora wielkich kwitnięć –
to marzenia tylko mgławe i ulotność,
i że trzeba także zimą iść przez życie,
i że wraca zawsze do mnie ta samotność.

W zieliścieniach, szeleściach, lesiściach,
świdrzy rzeczka zakolne meandry,
wirnie krąży piaskami dowiśla,
posrebrzyszcza bluszczane girlandy.

Więc gdy wwiedziesz mnie za rękę przedradośnie
do wiosennej marzenicy rozanielnej,
to zamarzę się, zatańczę się, zawiośnię
i zawierzę, że już zawsze, że niezmiennie!

Świdrzy rzeczka zakolne meandry,
jakby chciała rozlewnić się wszędzie,
posrebrzyszcza bluszczane girlandy,
wwija się pod gęstwinne gałęzie.

Dam ci łąki zielowonne, niebotyczne,
dam ci nieba głębogwiezdne, chmur powodzie,
siebie dam ci z wiarą głupią i prześliczną...
i z bezgwieździem, kiedy będziesz już odchodzić.

Jakby chciała rozlewnić się wszędzie,
w bujnorośli, pod miętą, roszponką,
wwija się pod gęstwinne gałęzie,
marząc, ruśląc, że jest Amazonką.

11 maja 2012

Rzeczka Świder

Upojenie
Znów wiosna. Wonność białych odcieni
w koronie lasu. I my odurzeni.
Ciepły klimat powrócił zza morza
i pulsuje od nieba do korzeni.
Dalej, dalej. Jeszcze tamtą drogą.
Chodźmy zobaczyć, co jest tam, nad wodą.
Za tym pagórkiem. Za łanem zboża.
Szybciej, prędzej, nim nogi zawiodą.
Oglądać życie zachłannie, pięknie!
Zmienność za każdą wiosną i zakrętem.
Ścigać horyzont, zachody zorzy.
Aż po nieznaną, ostateczną puentę.

W bujnorośli, pod miętą, roszponką,
w zieliścieniach, szeleściach, lesiściach,
marząc, ruśląc, że jest Amazonką,
wirnie krąży piaskami dowiśla.

Ulubiony spacer
Frunę piechotą do Wisły,
ponieważ przyszła wiosna.
Biegnę od Falenicy.
Droga Bysławska wrosła
ścieżką w gąszcz.
Od żółto-rubinowych
owoców mirabelli
zaczynam pyszną podróż
od świtu do jesieni,
od wiosny w noc.

Joanna Oxyvia Jankowska ur. 1959 r.
Korektorka, redaktorka, nauczycielka języka polskiego, bibliotekarka.
Pisze wiersze, prozę, utwory sceniczne, baśnie dla dorosłych.
Wydała powieść fantastyczno-poetycką Poszukiwacz luster wraz z poetą Markiem Sztarbowskim, jest też współautorką zbioru opowiadań i wierszy pt. Miasto wraz z dwiema autorkami z grupy Terra Poetica, a także zbioru wspomnień i wierszy o II wojnie światowej
pt. Ostatni Świadkowie. Jej wiersze ukazały się w kilku antologiach, m. in. w almanachu pt.
Odbicia grupy Terra Poetica. Publikuje też w czasopismach artystycznych.
Przez rok prowadziła cykl audycji literackich pt. Terra Poetica w internetowym Radio
Liryka.
Liderka grupy literacko-muzycznej Terra Poetica, inicjatorka i współzałożycielka II Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, do którego też należy.

Nigdzie nie jest jak wtedy.
Rzeki rozlane przestrzenie,
na wskroś wiślane brzegi,
diable rokity tajemnic,
złote mimozia łąk.
Róże w aurorze różanej,
głogi na łęgów rozłogach,
żabi blues pod olchami,
nad mokradłami pogoda
aż po mrok.
Zmierzam urwiskiem niezwykłym,
ujściem Świdra przebiegnę,
po Otwock z orłami Wisły
dojdę i zawsze iść będę,
aż po ostatni rok.

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

