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W  grudniu 1956 r. na Zjeździe Łódz-
kim reaktywowano Związek Harcerstwa 
Polskiego. Już w 1957 r. rozkazem Komen-
dy Chorągwi Warszawskiej L2/57 z dnia 11 
lutego powołane zostały trzy hufce: Gro-
chów (hufcowy hm. Mirosław Szypowski), 
Rembertów (hm. Władysław Szefler) i Wa-
wer (pwd. Maciej Darowski). Hufiec Gro-
chów objął działaniem osiedla: Kamionek, 
Grochów i Saska Kępa. Hufiec Rembertów 
– osiedla Stary i Nowy Rembertów. Hufiec 
Wawer – osiedla: Anin, Wawer, Międzyle-
sie, Radość i Falenicę. 

15 listopada 1957 r. Hufiec Grochów, 
na mocy rozkazu KCH L5/57  podzielił 
się na Hufiec Grochów (hm. Mirosław 
Szypowski), obejmując działaniem osiedla 
Grochów Północny i Południowy oraz  Hu-
fiec Saska Kępa (pwd. Stefan Romanowski) 
na terenie Kamionka i Saskiej Kępy.

Kolejny podział organizacyjny miał 
miejsce 12 września 1959 r., rozkazem 
KCH L2/59-60 Hufiec Wawer podzielił się 
na Hufiec Anin (phm. Jerzy Helman) i Hu-
fiec Falenica (hm. Michał Najgrakowski).

Rok 1961 przyniósł następne zmiany. 
Do Hufca Saska Kępa (hm. Stefan Roma-
nowski) 26 stycznia  (rozkaz RCH L3/60-
61) został włączony Hufiec Anin, a 15 lu-
tego (rozkaz  KCH L4/60-61) Hufiec Fale-
nica. We wrześniu zaś rozwiązane zostały 
Hufce Grochów i Saska Kępa  i powołano 
Hufiec Warszawa Praga-Południe (hm. Ste-
fan Romanowski), obejmujący działaniem 
całą dzielnicę z wyjątkiem Starego i Nowe-
go Rembertowa.

W marcu 1963 r. nastąpiły dalsze zmia-
ny organizacyjne, które zakończyły proces 
integracji harcerstwa w  dzielnicy. Rozka-
zem KCH L6/62-63 z dnia 1 marca Hufiec 
Rembertów został włączony do Hufca Pra-
ga Południe.

Przez kolejne dziesięciolecia hufiec 
działał na rzecz dzieci i  młodzieży dziel-
nicy Praga-Południe a  następnie nowo-
powstałych dzielnic: Rembertów, Wesoła 
i Wawer. 

W 1990 roku, tak jak w całym harcer-
stwie, w naszym hufcu doszło do rozłamu, 
część drużyn przeszła do ZHP’18. Hufiec 
ZHP działał nadal.

Na koniec jeszcze jedna zmiana. Jesie-
nią 2013 r. instruktorzy i  drużynowi pra-
cujący na  terenie dzielnicy Wawer, po 56 
latach powołali ponownie do życia samo-
dzielny Hufiec Wawer. Komendantką hufca 
została  phm. Katarzyna Świątek.

Za nami harcerskie akcje letnie i zimo-
we, festiwale kultury, rajdy Olszynka Gro-
chowska, obchody stulecia skautingu, stu-
lecia harcerstwa i pięćdziesięciolecia hufca. 
Przed nami kolejne lata pracy harcerskiej, 
kolejne  jubileusze i rocznice. W roku 2015 
Hufiec ZHP Warszawa Praga-Południe 
pod przewodnictwem phm. Krystyny Ma-
mak działa dalej, zapisując nowe stronice 

swojej historii. 
hm. Jacek Czajka

Pierwszy zlot hufca odbył się w  1962 
r. Na boisku przy ulicy Siennickiej został 
przekazany pierwszy sztandar. W  1966 r. 
hufiec przystąpił do zdobywania imienia. 
Przeprowadzono wtedy akcję Bohater. 
Harcerze poszukiwali imion dla swoich 
drużyn i  szczepów, poznawali też histo-
rię 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki. W  ciągu akcji prze-
prowadzali akcje zarobkowe na nowy 
sztandar hufca. Zarobione pieniądze na-
leżało przekazać w  monetach o  nominale 
10 zł z  popiersiem Kościuszki. Doszło do 
tego, że niektóre drużyny musiały jeździć 
do Śródmieścia, aby rozmienić pieniądze, 
gdyż w naszej dzielnicy po prostu zabrakło 
10-złotowych monet.

14 stycznia 1967 r. w Sali Kongresowej 
podsumowano akcję. W  obecności 3000 
harcerzy i  gości nadano hufcowi imię 1 
WDP „Tadeusza Kościuszki” i  wręczono 
nowy sztandar. Ustanowiono również trój-
stopniową plakietkę hufca, którą harcerze 
noszą do dzisiaj.

Od nadania imienia hufiec bardzo 
prężnie współpracował z  1 WDP i  1 puł-
kiem zmotoryzowanym. Organizował 
wspólne manewry i spotkania z żołnierza-
mi. Dzięki pomocy 1 pułku harcerze na-
wiązali współpracę z  kombatantami i  od-
wiedzali Izbę Pamięci w  siedzibie pułku. 
Na uwagę zasługuje V zlot hufca, a zarazem 
I zlot młodzieży szkolnej dzielnicy Praga-
-Południe w 1968 r. Odbył się na Stadionie 
Dziesięciolecia. Była to ogromna impreza 
organizowana przez nasz hufiec dla całej 
młodzieży z dzielnicy. Późniejsze zloty od-
bywały się w Parku Skaryszewskim lub na 
błoniach Stadionu Dziesięciolecia.

Mówiąc o  historii naszego hufca nie 
możemy nie wspomnieć o rajdach Olszyn-
ka Grochowska. Pierwszy odbył się w 1958 
r. Zorganizował go jeszcze Hufiec Gro-
chów. W Hufcu Warszawa Praga-Południe 
rajdy nadal odbywały się co roku. Również 
w ostatnich latach należy on do najważniej-
szych imprez hufcowych. Podczas wszyst-
kich rajdów uczestnicy realizowali zadania 
związane z  historia powstania listopado-
wego, zdobywając pamiątkowe plakietki. 
Hufiec organizował również coroczne festi-
wale kulturalne, cieszące się dużą popular-
nością, jak i nocne Rajdy Nietoperzy prze-
znaczone dla drużyn starszoharcerskich.

W 1971 r. z  inicjatywy i środków har-
cerzy z naszego hufca ufundowano pamiąt-
kową płytę na kwaterze kościuszkowców 
spoczywających na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach. W  1986 r. powołano 
Instruktorski Krąg Pokoleń, który działa 
dynamicznie do dziś. Rok później świę-
towano 70-lecie działalności harcerstwa 
w dzielnicy Praga-Południe. 

W  czerwcu 2007 r. na Wyspie OWS 
Waszyngtona odbył się zlot „Praska Wy-
spa Skautów”, na którym rozpoczęliśmy 
świętowanie stulecia skautingu. Na zlocie 
otrzymaliśmy odnowiony sztandar hufca. 
W  sierpniu 2007 r. czterdziestoosobowa 
reprezentacja hufca uczestniczyła w  XXI 
Światowym Jamboree Skautowym w  Wiel-
kiej Brytanii.

W  roku 2008 nad Zalewem Zegrzyń-
skim odbył się fabularyzowany zlot hufca 
„Fort”, zaś w roku 2009 w Centrum Edukacji 

Leśnej w Celestynowie „Uroczysko”. W ma-
ju 2010 r. spotkaliśmy się na „Święcie Flagi”. 
W  czerwcu 2011 r. Hufiec ZHP Praga-Po-
łudnie zorganizował dla 3000 zuchów i har-
cerzy Stołeczny Zlot Stulecia Harcerstwa 
„Warszawa 2011: Przygoda w sercu miasta”. 
W  roku spotkaliśmy się nad Świdrem, zaś 
w roku 2013 zlot hufca odbył się ponownie 
na wyspie w Parku Skaryszewskim.

phm. Marcin Jóźwiak

1. WBPanc jest od-
działem z  garnizonami 
położonymi w  Warsza-
wie, Siedlcach, Cheł-
mie i  Zamościu. Dzia-
ła w  składzie 16 PDZ 
w systemie obrony kraju 

przed zbrojną agresją, a  także wystawia si-
ły do polskich kontyngentów za granicą. 
Jako brygada pancerna jest przeznaczona 
do prowadzenia walki na lądzie z  każdym 
przeciwnikiem, w  dowolnych warunkach 
atmosferycznych, w  dzień i  w  nocy. Dys-
lokacja jednostki oraz macierzystej dywizji 
predysponuje 1 WBP do ewentualnej obro-
ny stolicy kraju przed agresją z kierunków 
wschodniego i południowego, choć brygada 
może zostać użyta na terenie całego kraju, 
w zależności od potrzeb.

Jednostka powstała 14 maja 1943 r. 
jako 1 pułk piechoty ze składu 1 Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Ko-
ściuszki, formowanej w obo-
zie w  Sielcach nad Oką, na 
terenie ZSRR. Pułk przeszedł 
chrzest bojowy w bitwie pod 
Lenino w  dniach 12-13 paź-
dziernika 1943 r., w  toku 
której poniósł ciężkie straty. 
Później pułk walczył pod Pu-
ławami i Dęblinem, a następnie brał udział 
w  wyzwoleniu wschodnio-brzeżnej War-
szawy we wrześniu 1944 r., za co otrzymał 
wyróżniający tytuł „praski”. 1 Praski Pułk 
Piechoty wziął też udział w  szturmie Ber-
lina w kwietniu-maju 1945 r. Po zakończe-
niu wojny pułk dyslokowano w garnizonie 
Białystok, a w 1947 r. został przeniesiony do 
Legionowa. W 1957 r. pułk po raz kolejny 
zmienił garnizon, tym razem ulokowano go 
w  Wesołej pod Warszawą, gdzie jednostka 
stacjonuje do dziś. W  1959 r. pułk został 
przeformowany w zmechanizowany, mając 
w swojej strukturze trzy bataliony piechoty 
zmechanizowanej (docelowo wyposażone 
w  transportery opancerzone /SKOT/), ba-
talion czołgów wyposażony początkowo 
w czołgi T-54A, a od końca lat 60. w czołgi 
T-55A, baterię haubic holowanych kal. 122 

mm, bateria przeciwpancerna, bateria prze-
ciwlotnicza, kompania saperów, kompa-
nia łączności i  inne. W 1973 r. pułk zaczął 
otrzymywać bojowe wozy piechoty BWP-1 
w miejsce kołowych transporterów opance-
rzonych /SKOT/. 

W latach 70. pułk otrzymał też haubice 
samobieżne 2S1 /Goździk/ w miejsce holo-
wanych oraz wyrzutnie rakiet przeciwlot-
niczych /Strzała-1M/, a na początku lat 80. 
także czołgi T-72M. W drugiej połowie lat 
80. dwa bataliony zmechanizowane pułku 
jako jedyne w  Polsce zostały wyposażone 
w  bojowe wozy piechoty BWP-2, łącznie 
60 wozów, bowiem dwa pozostałe trafiły do 
ośrodka szkoleniowego w  Braniewie. Jed-
nocześnie trzeci batalion zmechanizowany 
przeformowano w  drugi batalion czołgów, 
także wyposażony w T-72. 

W czerwcu 1994 r. na bazie 1 Praskie-
go Pułku Zmechanizowanego powstała 1 

Warszawska Brygada Pancer-
na im. Tadeusza Kościuszki, 
mająca w  swoim składzie 
dwa bataliony czołgów (je-
den skadrowany) wyposażo-
ne w czołgi T-72M i batalion 
zmechanizowany, wyposażo-
ny w  bojowe wozy piechoty 
BWP-1. Ponadto w  składzie 

brygady był dywizjon artylerii samobieżnej 
wyposażony w  haubice samobieżne 2S1 /
Goździk/ kal. 122 mm, bateria przeciwlot-
nicza z armatami samobieżnymi ZSU-23-4 /
Szyłka/ i ppzr /Strzała-2/ i kompania rozpo-
znawcza na BRDM-2. W 2001 r. 1. batalion 
czołgów brygady został wyposażony w czoł-
gi PT-91 /Twardy/, 2. batalion czołgów (ska-
drowany) nadal dysponował czołgami T-
-72M. Latem 2009 r. rozformowano 2. bata-
lion czołgów, a na jego miejsce sformowano 
drugi batalion zmechanizowany, wyposa-
żony w wozy bojowe BWP-1. W 2011 roku 
1WBPanc. przyjęła w  podporządkowanie 
garnizony Zamość i Chełm wraz z podod-
działami, które zastąpiły rozformowane ba-
taliony zmechanizowane i dywizjon artyle-
rii ( w garnizonie Wesoła). Od  marca 2013 
r.  brygadą  dowodzi płk. Stanisław Czosnek

1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza 
Kościuszki

Jak powstawał nasz hufiec?
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Decyzją nr 196/MON z  dnia 23 ma-
ja 2011 roku brygada przejęła dziedzictwo 
tradycji następujących jednostek:

 - 1.Regiment Pieszy Koronny im. Kró-
lowej Jadwigi (XVII w. - 1794)

 - Dywizja Wielkopolska (1775-1794)
 - 1.Dywizja Wielkiego Księstwa Litew-

skiego (1775-1794)
 - 1.Batalion Legionów Polskich (1797-

1801)
 - 1.Pułk Piechoty (1806-1814)
  - 1.Dywizja Księstwa Warszawskiego 

(1807-1813)
 - 1.Pułk Piechoty Liniowej (1815-1831)
 - 1.Brygada Legionów (1914-1917)
 - 1.Pułk Piechoty Legionów Józefa Pił-

sudskiego (1914-1944)
 - 1.Dywizja Piechoty Legionów (1919-

1939)
 - 1.Dywizja Piechoty Legionów Armii 

Krajowej Okręgu Wilno (1942-1944)

 - 1.Praski Pułk Piechoty (1943-1955)
 - 1.Dywizja Piechoty im. Tadeusza Ko-

ściuszki (1943-1955)
  - 1.Warszawska Dywizja Zmechani-

zowana im. Tadeusza Kościuszki (1955-
2011).

P.S.
Komendantka naszego hufca phm. 

Krystyna Mamak jest po wstępnych roz-
mowach z dowództwem brygady na temat 
przyszłej wzajemnej współpracy na linii 
harcerstwo-wojsko. Jeśli wszystko prze-
biegnie pomyślnie, to na jesień tego roku 

złożymy oficjalne pismo i podpiszemy od-
powiednie dokumenty. Współpraca rozpo-
częłaby się od 2016 roku.

Tekst ze strony Internetowej 1WBPanc. 
udostępnił hm. Jacek Czajka

1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza 
Kościuszki

W ubiegłorocznym numerze „Praskiego Świerszcza” NR.5/2014 z 7 czerwca 2014r. 
przedstawiliśmy pierwszą część patronów środowisk naszego hufca. Byli to Maciej Alek-
sy Dawidowski „Alek”, patron szczepu 31 WDHiGZ, Stanisław Sieradzki „Świst:, patron 
szczepu 32 WDHiGZ, oraz Kornel Makuszyński, patron szczepu 288WDHiGZ. 

W dzisiejszym numerze prezentujemy patrona szczepu 211WDHiGZ, Stanisława 
Jankowskiego „Agatona”, patrona szczepu 295 WDHiGZ, „Szare Szeregi” oraz Pułk AK 
„Baszta”, patron szczepu 420 WDHiGZ. 

Zapraszamy do lektury.

Patroni naszych środowisk cz.II

Stanisław Jankowski 
„Burek”, „Agaton”

Stanisław Jankowski  urodził się 29 
września 1911 r. w Warszawie. Czesław Jan-
kowski, ojciec Stanisława, był adwokatem 
i  urzędnikiem warszawskiego magistratu. 
Dzieci pieszczotliwie wołały na swojego ta-
tę „Burek”. To żartobliwe przezwisko będzie 
pierwszym pseudonimem Jankowskiego, 
kiedy w  marcu 1942 r. jako cichociemny 
wyląduje w okupowanym kraju. W 1929 r. 
Stanisław Jankowski podjął studia na Wy-
dziale Architektury Politechniki Warszaw-
skiej, gdzie poznał swoją późniejszą żonę, 
Zofię Garlicką. Po studiach odbył służbę 
w  podchorążówce na Wołyniu. W  1938 r. 
wrócił na uczelnię, gdzie został asystentem 
i  podjął pracę w  pracowni architektonicz-
nej prof. Bohdana Pniewskiego.

Zmobilizowany 3 września 1939 r., 

zostawia w  domu żonę z  kilkumiesięczną 
córeczką Magdalenką i wyrusza na wojnę. 
Kiedy 17 września wkraczają Sowieci, Jan-
kowski ze swoim oddziałem jako ostatni 
przekracza polsko-litewską granicę. Prze-
dostaje się na Łotwę i  stamtąd przez Ry-
gę, Sztokholm, Kopenhagę, Amsterdam 
i  Brukselę 10 listopada 1939 r. dociera 
do Paryża. Po klęsce Francji udaje mu się 
uniknąć niewoli. 21 czerwca 1940 r. Sta-
nisław Jankowski na pokładzie brytyjskiej 
korwety HMS „Vigilliant” wpływa do Ply-
mouth. Dokładnie w  tym samym dniu 
w  Palmirach w  Puszczy Kampinoskiej 
Niemcy rozstrzelali jego ojca i brata. Wraz 
z  innymi polskimi żołnierzami, którym 
po klęsce Francji udało się szczęśliwe do-
płynąć do brytyjskiego brzegu, Jankowski 
zostaje zakwaterowany w  Szkocji, gdzie 
dostaje przydział do 1 Dywizjonu Artylerii 
Lekkiej. Podobnie jak większość jego ko-
legów w  tamtym okresie tęskni za krajem 
i chce natychmiast walczyć z wrogiem. Bę-
dąc na urlopie w  Londynie zgłasza się do 
Sztabu, gdzie deklaruje gotowość powrotu 
do okupowanego kraju. 

Wkrótce dostaje wezwanie na Kurs Do-
skonalenia Administracji Wojskowej. W wy-
znaczonym dniu stawia się w  dowództwie 
korpusu, poirytowany tym, że ktoś zawra-

ca mu głowę administracją, z  którą nigdy 
w życiu nie miał nic do czynienia. Na miej-
scu przyjmuje go sympatyczny pułkownik 
w średnim wieku, który, jak się wkrótce oka-
zuje, jest oficerem wywiadu, a z administra-
cją wojskową ma równie mało wspólnego co 
Jankowski. Kurs Doskonalenia Administracji 
Wojskowej, to w rzeczywistości roczne szko-
lenie przyszłych agentów wywiadu, którzy 
mają być przerzuceni do okupowanego kraju. 
Jankowski przechodzi szkolenie i staje się ci-
chociemnym. Zostaje zakwaterowany w „Sie-
demnastce”, czyli stacji, gdzie cichociemni 
w pełnej gotowości oczekują na lot do kraju.

W nocy z 3 na 4 marca 1942 r. razem 
z  pięcioma innymi cichociemnymi ląduje 
na polanie pod Wyszkowem, a już następ-
nego dnia o  godzinie 8 rano wysiada na 
Dworcu Głównym w  Warszawie. Akli-
matyzuje się w  nowych warunkach, dużo 
chodzi po mieście. Nie chcąc, aby rodzina 
dowiedziała się o  jego obecności od przy-
padkowych ludzi,  kontaktuje się ze swoją 
żoną Zosią. Po kilku tygodniach aklimaty-
zacji Jankowski otrzymuje polecenie zorga-
nizowania Wydziału Legalizacji i Techniki 
II Oddziału (Wywiadu) Komendy Głównej 
AK, którym ma dowodzić. Na potrzeby 
swojej działalności Jankowski ma do dys-
pozycji konspiracyjny lokal i pomoc jednej 
łączniczki – resztę ma zorganizować sam. 
Stopniowo werbuje kolejnych ludzi.  Naj-
częściej są to znani mu sprzed wojny archi-
tekci i fotografowie. Ostatecznie w zespole 
pracuje 40 zaprzysiężonych żołnierzy kon-
spiracji, wspomaganych przez  całą rzeszę 
cywilów. Wśród nich są urzędnicy miejscy, 
pracownicy drukarni, sklepów, a nawet naj-
lepsi warszawscy kieszonkowcy, którzy „ku 
chwale ojczyzny” regularnie opróżniają kie-
szenie niemieckich oficerów, dostarczając 
najnowsze wzory legitymacji i przepustek.

Po wielu zmianach kryptonimów, bę-
dących konsekwencją aresztowań i  „wsyp”, 
w  styczniu 1944 r. Wydział otrzymuje  na-
zwę  „Agaton”, z  którą już zawsze będzie ko-
jarzony i  pod którą pójdzie do Powstania. 
Zgodnie z  konspiracyjną tradycją Jankowski 
jako dowódca przyjmuje nowy pseudonim. 
Od tego momentu aż do końca wojny będzie 
„Agatonem”. Pod kierownictwem  Jankow-
skiego Wydział Legalizacji i Techniki rozrasta 
się do rozmiarów sporego, świetnie zorgani-
zowanego przedsiębiorstwa wytwarzającego 
tysiące fałszywych dokumentów i materiałów 
wywiadowczych. W  całej okupowanej Eu-
ropie nie było dokumentu, którego nie da-
łoby się podrobić w pracowniach „Agatona”. 
Oprócz wyrobu fałszywych dokumentów do 
zadań „Agatona” należało również   projek-
towanie oraz produkcja skrytek i  opakowań 
służących do przechowywania i przenoszenia 
tajnej poczty. Zajmowała się tym  pracownia 
o kryptonimie „Bracia Pakulscy”, która zapo-
życzyła swoją nazwę od renomowanej sieci 
przedwojennych warszawskich sklepów spo-
żywczych. Działalność Wydziału Legalizacji 
i Techniki II Oddziału Komendy Głównej AK 
„Agaton” trwała nieprzerwanie do wybuchu 
Powstania.

1 sierpnia 1944 r. porucznik Stanisław 
Jankowski wyrusza do Powstania na cze-
le plutonu „Agaton” w  batalionie „Pięść”. 
Walczy na Woli i na Starym Mieście, skąd 
wraz ze swoim plutonem przedziera się na  
Żoliborz. Udaje mu się przedostać do lasów 
Kampinoskich w celu sprowadzenia stacjo-

nujących tam jednostek partyzanckich. Po 
upadku Powstania Warszawskiego dostaje 
się do niemieckiej niewoli i zostaje osadzo-
ny w obozie pod Norymbergą.

Po zakończeniu wojny Stanisław Jan-
kowski wyjeżdża do Anglii. Na Uniwersy-
tecie w Liverpoolu, gdzie znajduje się naj-
starszy w Anglii wydział urbanistyki, koń-
czy studium urbanistyczne. 8 września 
1946 r. zaopatrzony w kilkadziesiąt książek 
o architekturze i urbanistyce, które kupuje 
z  funduszy uzyskanych ze Sztabu VI Od-
działu PSZ w  Londynie, wraca do Polski 
i zgłasza się w Biurze Odbudowy Stolicy.

Jest jednym z  nielicznych cichociem-
nych, którzy po powrocie do kraju unikają 
stalinowskich represji. Sytuacja jest tak nie-
typowa, że dawni towarzysze broni przez 
dłuższy czas odnoszą się do niego z  nie-
ufnością podejrzewając, że współpracuje  
z  komunistyczną bezpieką. Jak się póź-
niej okaże, podejrzenia są bezpodstawne 
-   Jankowski jako „niepewny element” jest 
inwigilowany przez bezpiekę do końca lat 
pięćdziesiątych. Trudno się jednak dzi-
wić postawie jego kolegów z  konspiracji. 
Przypadek Jankowskiego jest  bowiem pre-
cedensowy.  W  końcu był cichociemnym 
i  oficerem wywiadu Armii Krajowej, któ-
ry  walczył w  Powstaniu Warszawskim. Lu-
dzie z  taką przeszłością, nawet jeśli udało 
im się przeżyć więzienie, byli do końca życia 
napiętnowani.  Tymczasem Jankowski, pra-
cując na eksponowanym stanowisku,  robi 
w  PRL-u  błyskotliwą karierę zawodową, 
mogąc bez przeszkód wyjeżdżać za granicę.  
Sam Jankowski nie potrafił wytłumaczyć te-
go fenomenu. Być może przed ubeckim wię-
zieniem uratowało go zaangażowanie w od-
budowę Warszawy i  uznanie, jakie dzięki 
temu zyskał u prominentnych oficjeli.

Jankowski staje się popularny. Udziela 
wywiadów, pisze artykuły o  warszawskiej 
architekturze. Zyskuje sławę budowniczego 
Warszawy.  W  latach 1960-1961 przebywa  
w  Iraku, gdzie tworzy plany urbanistyczne 
Basry, Mosulu i  Karbali. W  latach 1964-
1965 kieruje polskim zespołem pracującym 
w  zniszczonym trzęsieniem ziemi  Skopie. 
Uczestniczy w  pracach zespołu odbudo-
wy Chimbote w Peru, które również ucier-
piało w  wyniku trzęsienia ziemi. W  swojej 
karierze architekta Jankowski zdobywa kil-
kadziesiąt nagród i  honorowe członkostwo 
stowarzyszenia architektów w USA i Meksy-
ku. Przez 30 lat pracuje jako architekt-urba-
nista przy odbudowie i  rozwoju Warszawy. 
Jak napisze w swoich wspomnieniach: „Nie 
wyobrażam sobie piękniejszej roboty”. 

Stanisław Jankowski „Agaton” zmarł 5 
marca 2002 r. w Warszawie – mieście, z któ-
rym związane były zarówno najszczęśliw-
sze, jak i najbardziej tragiczne momenty je-
go życia. Mieście, w którym walczył i które 
podnosił z gruzów.

Powyższy tekst opracował phm. Stani-
sław Matysiak na podstawie strony: 

http://jonaszdrobniak.blox.pl/2011/04/
Stanislaw-Jankowski-Agaton-najlepszy-

-falszerz.html

Więcej informacji na temat „Agatona” 
można znaleźć w  jego książce: S. Jankowski  
„Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warsza-
wie”, filmach: „Dawno temu cichociemny”, oraz 
na stronie internetowej poświęconej „Agatono-
wi”: stanislawjankowskiagaton.pl.
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Szare Szeregi

Szare Szeregi to kryptonim działają-
cego w  konspiracji Związku Harcerstwa 
Polskiego. Szare Szeregi zostały powołane 
27 września 1939 r. w  Warszawie przez 
grono członków Naczelnej Rady Harcer-
skiej. W  skład Naczelnictwa wchodzili: 
ksiądz J. Mauersberger - przewodniczący, 
W. Opęchowska - wiceprzewodnicząca,  
A. Olbromski - sekretarz generalny, M. Wo-
calewska - delegatka naczelniczki harcerek, 
F. Marciniak - naczelnik harcerzy.

Nazwa Szare Szeregi została przyję-
ta w  całym 
kraju dopie-
ro w  1940 r. 
Początkowo 
k r y p t o n i m 
ten używany 
był wyłącz-
nie w Pozna-

niu. Jego geneza związana była z akcją in-
formacyjną, która została przeprowadzona 
przez poznańskich harcerzy. Polegała ona 
na tym, że roznoszono ulotki do skrzynek 
pocztowych rodzin niemieckich, które za-
jęły mieszkania po wysiedlonych rodzinach 
polskich. Niemcy, którzy otrzymywali te 
lokale, myśleli, że Polacy opuszczali je do-
browolnie. Harcerze postanowili wyprowa-
dzić ich z błędu. Owe ulotki podpisane były 
inicjałami SS. Skrót ten rozwinęli formułu-
jąc nazwę Szare Szeregi hm. dr Józef Wiza 
i hm. Roman Łuczywek. Kryptonim przyjął 
się w całej podziemnej organizacji harcerzy.

Na czele konspiracyjnej Organizacji Har-
cerzy stała Komenda 
Główna (Pasieka), jej 
ogniwami były: chorą-
gwie (ule), hufce (roje), 
drużyny (rodziny) i za-
stępy (pszczoły). 

Program Szarych 
Szeregów ujęto w  ha-
śle: „Dziś, jutro, poju-
trze”. Hasło „dziś” oznaczało okres konspi-
racji, „jutro” - otwartą walkę zbrojną z oku-
pantem, „pojutrze” - pracę w wolnej Polsce.

3 listopada 1942 r. Szare Szeregi po-
dzielone zostały na trzy kategorie wieko-
we. Pierwszą z nich byli Zawiszacy (12-14 
lat). Mieli za zadanie kontynuować podjętą 
przed wojną naukę. Byli także szkoleni do 
służby pomocniczej w czasie ewentualnego 
powstania.

Starsi (15-17 lat), czyli Bojowe Szkoły 
uczyli się już podstaw 
wojskowości. Walczyli 
też w  ramach małego 
sabotażu, prowadzili 
działania w ramach Wy-
wiadu Informacji Sza-
rych Szeregów zajmując 
się obserwacją dróg, 
ruchów nieprzyjaciela 

itp. Do najgłośniejszych akcji należy zdję-
cie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja 
Kopernika w Warszawie.

Najstarsi (powyżej 17 lat) należeli do 
Grup Szturmowych. Zajmowali się głównie 
dywersją i walką zbrojną z wrogiem. Jedno-
cześnie oczywiście uczęszczali do tajnych 
szkół, przygotowując się do życia w  przy-
szłej wolnej Polsce. Niektórzy ukończyli 
Szkołę Podchorążych Rezerwy Agricola, 
tych szczęśliwców było około 320. 

W  wyniku porozu-
mienia naczelnika Sza-
rych Szeregów Floriana 
Marciniaka z  komen-
dantem Kierownictwa 
Dywersji AK Edmun-
dem Fieldorfem GS-y 
stały się oddziałami Kedywu. Pierwszą ak-
cją bojową GS było wysadzenie torów ko-
lejowych pod Kraśnikiem w  ramach akcji 
Wieniec II w  noc sylwestrową 1942-1943 
r. Na przełomie sierpnia i  września 1943 

r. z  warszawskich GS-ów 
utworzono podległy Ke-
dywowi batalion Zośka,.
nazwany tak na cześć Ta-
deusza Zawadzkiego, za-
bitego w  czasie akcji pod 
Sieczychami dowódcy 

Grup Szturmowych. GS-y wykonały szereg 
akcji dywersyjno-sabotażowych, odbijały 
więźniów (Akcja pod Arsenałem w marcu 
1943 r, akcja pod Celestynowem w  maju 
1943 r.), przeprowadziły wiele zamachów 
na wysokich funkcjonariuszy SS i  policji. 
Wykonywaniem zamachów zajmowała się 
III kompania batalionu Zośka, nosząca 
kryptonim Agat, później Pegaz (przyszły 
batalion Parasol). Dziełem harcerzy z Aga-
tu był m.in. zamach na Franza Kutscherę - 
szefa policji i SS dystryktu warszawskiego. 

W  czasie Powstania Warszawskiego 
w  zgrupowaniu Radosław 
walczyły 3 bataliony Sza-
rych Szeregów: Zośka, Pa-
rasol i Wigry oraz plutony 
GS. Najmłodsi Zawiszacy 
zapewniali łączność wal-
czącym oddziałom oraz 
stanowili większość obsa-
dy osobowej powstańczej poczty polowej. 
Dziewczęta z Organizacji Harcerek praco-
wały w służbie sanitarnej i łączności.

Poza Warszawą Szare Szeregi aktywnie 
działały m.in. w: Radomiu, Gdyni, Krako-
wie i na Śląsku. 

Ogółem Organizacja Harcerzy przed 

sierpniem 1944 liczyła ok. 9 tys. członków. 
Obowiązki Naczelnika Kwatery Głównej 
Szarych Szeregów (Pasieki) pełnili: F. Mar-
ciniak „Szary” (27 IX 1939 - 6 V 1943), S. 
Broniewski „Orsza” (do 3 X 1944), L. Mar-
szałek „Adam” (do 17 I  1945). Komenda 
Główna i  poszczególne chorągwie wyda-
wały liczne tajne broszury, materiały szko-
leniowe i pisma, m.in.: Źródło (1940-1942), 
Drogowskaz (1942), Wigry (1942-1943), 
Pismo Młodych (1943), Brzask (1944).

Szare Szeregi zostały rozwiązane 17 
stycznia 1945.

Istniała również Organizacja Harcerek 
kierowana przez Józefinę Łapińską. OH 
przyjęła kryptonim Związek Koniczyn (od 
1943 Bądź Gotów). Zrzeszała harcerki po-
wyżej 16 roku życia, prowadziła działalność 
wychowawczą i  opiekuńczą, współdziała-
ła z  Radą Główną Opiekuńczą i  Polskim 

Czerwonym Krzyżem. Przygo-
towywała dziewczęta do pracy 
w  służbie sanitarnej i  łączności. 
Harcerki powyżej 18 lat kierowane 
były do Wojskowej Służby Kobiet 
i  oddziałów Kedywu AK. Pod ko-
niec wojny Organizacja Harcerek 
liczyła ok. 5 tys. dziewcząt.

Szare Szeregi patronują  m.in. 
Szczepowi 295 WDHiGZ z  na-
szego hufca.

Opracował  na podstawie 
Internetu ćwik Marcin Czajka

W  listopadzie 1939 r. 
z  inicjatywy ówczesnego 
kpt. dypl. Tadeusza Woj-
ciechowskiego ps. „Ry-
szard”, hm. Ludwik Berger 
ps. „Goliat”, „Hardy” i jego 
przyjaciel por. rez. Zdzi-
sław Dąbski, spośród har-
cerzy hufca żoliborskiego 
14, 16, i  71 drużyn harcerskich Szarych 
Szeregów na Żoliborzu, rekrutujących się 
przeważnie z  uczniów Gimnazjum i  Li-
ceum im. ks. Józefa Poniatowskiego, tworzą 
oddział konspiracyjny, który stał się zaląż-
kiem batalionu. 

8 grudnia 1939 r. oddział podporząd-
kował się gen. bryg. Michałowi Karasze-
wiczowi-Tokarzewskiemu, komendanto-
wi głównemu Służby Zwycięstwu Polski. 
Wiosną 1940 r. został zorganizowany 
w dwie szkieletowe jednostki: „Kotłownia” 
(później B1) pod dowództwem Ludwika 
Bergera i „Warsztaty” (później K1) pod do-
wództwem Zdzisława Dąbskiego. Całość 
zgrupowania pod dowództwem „Mrowca” 
otrzymała kryptonim „Fabryka”. 

Jesienią 1940 r. „Fabryka” została 
przekazana do sztabu Komendy Głów-
nej Związku Walki Zbrojnej  a  na wiosnę 
1941 r. została przekształcona w  batalion 
ochrony sztabu w  skrócie „Baszta” (stąd 
nazwa oddziału). Na początku 1942 r. po 
przekształceniu się Związku Walki Zbrojnej 
w Armię Krajową „Baszta” przeszła pod ko-
mendę V oddziału Komendy Głównej.

Żołnierze batalionu „Baszty” brali 
udział w  wielu akcjach bojowych, zdoby-
wając na wrogu broń i  inny sprzęt woj-
skowy. Na przełomie 1942 i  1943 r. zgru-
powanie składało się z  pięciu kompanii 
i liczyło ok. 1500 żołnierzy. Ze względu na 
niebezpieczeństwo dekonspiracji zmienio-
no też kryptonim na „Tatry”. Zgrupowanie 
wzmocnione zostało batalionami: „Bałtyk”, 
„Olza” i „Karpaty”. Dowodził nimi ppłk Sta-
nisław Kamiński ps. „Daniel”.

Latem 1943 r. KG AK rozbudowała 
„Basztę” do stanu pułku składającego się 
z  trzech pełnych batalionów i  oddziałów 
pomocniczych w sile ok. 2300 ludzi. Było to 
możliwe po podporządkowaniu się Armii 
Krajowej organizacji o  nazwie Powstańcze 
Oddziały Specjalne Jerzyki. Na wypadek 
wybuchu powstania terenem operacyjnym 
pułku miał być górny Mokotów. Jako rejon 
zakwaterowania KG przewidziano ul. Pi-
lecką. 

1 sierpnia 1944 r. pułk liczył 2200 żoł-
nierzy i  był jedynym oddziałem w  połu-
dniowej Warszawie, w tak zwanej „niemiec-
kiej dzielnicy mieszkaniowej”, który nie 
uległ rozsypce i utrzymał zajęty teren. Od 1 
sierpnia 1944 r. aż do momentu kapitulacji 
27 września 1944 r.  44 oddziały „Baszty” 
walczyły w  Powstaniu Warszawskim na 

Mokotowie. 
1 sierpnia o  godz. 

17.00 pułk przystąpił do 
realizacji wyznaczonych 
zadań bojowych:

Batalion „Bałtyk” 
pod dowództwem Euge-
niusza Ladenbergera, ps. 
„Burza” uderzył na „Ba-

sy” - budynek Szkoły Rękodzielniczej przy 
ul. Narbutta, broniony przez oddział SS 
w sile ok. 400 ludzi.

Kompania „B3” dowodzona przez por. 
Michała Juchnickiego, ps. „Michał” prze-
prowadziła atak na budynek „Róży” - szko-
ły powszechnej przy ul. Różanej. Po jej zdo-
byciu kompania wsparła natarcie batalionu 
„Bałtyk”. Natarcie załamało się pod silnym 
ogniem niemieckich ciężkich karabinów 
maszynowych, działek przeciwlotniczych 
i czołgów.

Kompania „O3” w sile 120 żołnierzy do-
wodzona przez por. Ludwika Kotowskiego, 
ps. „Ludwik” uderzyła na „Polę” - budynek 
przy ulicy Willowej, broniony przez 50 żan-
darmów niemieckich oraz na domy Wedla 
przy ul. Puławskiej bronione przez oddział 
gestapo liczący ok. 120 ludzi. Atak załamał 
się pod ciężkim ogniem nieprzyjaciela.

Kompania „O1” pod dowództwem por. 
Zdzisława Hecolda, ps. „Zbójnik” uderzyła 
na „Raka” - Fort Mokotowski przy ul. Ra-
cławickiej, który był obsadzony przez 450 
Niemców. Pod ciężkim ogniem kompania 
poniosła 80% strat w  ludziach i  została 
zmuszona  do wycofania się. 

Kompania „O2” dowodzona przez por. 
Juliusza Opanię, ps. „Zych” ze względu na 
spóźnioną koncentrację nie podjęła ataku 
na obiekt „Koła” - szkoły powszechnej przy 
ul. Woronicza, bronionej przez oddział SS 
w sile ok. 100 ludzi. 

Batalion „Karpaty” pod dowództwem 
mjr. Józefa Hofmana, ps. „Majster” w  sile 
kompani: „K1”  por. Mariana Ślifierza, ps. 
„Wirski”, „K2” Piotra Słowikowskiego, ps. 
„Pawłowicz” i „K3” por. Antoniego Wosz-
czyka, ps. „Tosiek” przystąpił do natarcia 
na południową część górnego Mokotowa 
i  Służewiec - miejsc obsadzonych przez 
oddział kawalerii SS, żołnierzy brygady 
RONA i  lotników - razem ok. 800 dobrze 
uzbrojonych i  wyszkolonych ludzi. Wobec 
przewagi nieprzyjaciela, dużych strat i bra-
ku łączności z dowództwem pułku kompa-
nie wycofały się do Lasów Kabackich. Po-
wróciły kilka dni później wsparte oddziała-
mi z Lasów Chojnowskich.

Ciężkie i krwawe walki trwały na Mo-
kotowie do 26 września. Przewaga sił nie-
mieckich, brak broni i amunicji spowodo-
wała, że dowodzący zgrupowaniem mjr 
Kazimierz Szternal, ps. „Zryw” podjął de-
cyzję o kapitulacji. Niemcy zobowiązali się 
traktować powstańców jako jeńców wojen-

Pułk AK „Baszta”
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Twórcy Harcerstwa

Słynne Duety
nych stosując przepisy Konwencji Genew-
skiej. Tego samego dnia Niemcy wymor-
dowali ok. 120 powstańców wychodzących 
z  kanałów na ul. Dworkowej. 27 września 
Mokotów skapitulował. W toku krwawych 
walk na Mokotowie z 4500 walczących po-
wstańców, w boju poległo ok. 1700 a ponad 
2000 zostało rannych. Za walki w Powsta-
niu Warszawskim zgrupowanie „Baszta” 
odznaczone zostało srebrnym krzyżem Or-
deru Virtuti Militari.. 

Upamiętnienie.
W  maju 1970 r. nazwę Pułku „Baszta” 

nadano jednej z ulic na Mokotowie.  
Poza tym Pułk AK „Baszta” jest patro-

nem Gimnazjum nr.6 w  Warszawie oraz 
patronem szczepów: 71 WDHiGZ z Hufca 

Warszawa Żoliborz  i 420 WDHiGZ z na-
szego hufca.

Opracował na podstawie Internetu  
phm. Piotr Piskorski

Ks. Prałat 
dr. Kazimierz 
L u t o s ł a w s k i 
(1880-1924) 

Urodził się 4.III
.1880r. w  Drozdowie 
pod Łomżą, jako syn 

Franciszka i  Pauliny Szczygielskiej. Dzie-
ciństwo spędził w  majątku rodzinnym. 
Nauki podstawowe pobierał w  domu. 
W 1898r. po ukończeniu gimnazjum w Ry-
dze wyjechał na studia lekarskie do Nie-
miec i  Szwajcarii. Podczas studiów w Zu-
rychu rozwijał ożywioną działalność wśród 
polskiej młodzieży akademickiej. 

Należał do tajnej organizacji Związku 
Młodzieży Polskiej „ZET” oraz Organi-
zacji Młodzieży Narodowej. Należał rów-
nież do Zurychowskiego Sokoła, którego 
był komendantem. Po ukończeniu stu-
diów 21.XII.1903r. otrzymał tytuł doktora 
medycyny. Przez jakiś czas praktykował 
w  szpitalach dziecięcych w  Warszawie po 
czym wyjechał do Anglii. Studiował tam 
w  Szkole Nauk Politycznych, którą ukoń-
czył w  1905r. Podczas pobytu w  Anglii 
zapoznał się z ruchem skautowym tworzo-
nym przez gen. Roberta Baden Powella.

 Po powrocie do kraju w 1905r. zacho-
rował na gruźlicę i  leczył się w  Zakopa-
nem. Na przełomie zimy i  wiosny 1908r. 
wyjechał na studia uzupełniające do Nie-
miec. Odwiedził wówczas Lipsk, Getyngę 
i  Berlin. W  tym czasie odwiedził również 
kardynała Mercier’a  i  przeszedł przełom 
w  swoim życiu wewnętrznym ostatecznie 
decydując się na obranie drogi duchow-
nego. W  roku 1909 ponownie udał się 
do Szwajcarii, gdzie na Uniwersytecie we 
Fryburgu podjął studia teologiczne i  filo-
zoficzne. Stale narastało w nim zaintereso-
wanie pracą z młodzieżą. 

W tym czasie na ziemiach polskich ro-
dził się ruch skautowy. 22.V.1911r. Andrzej 
Małkowski wydał rozkaz do dziś uważany 
za pierwszy oficjalny dokument harcer-
ski. Na mocy jego powstały we Lwowie 
pierwsze drużyny skautowe (jedna żeńska 
i trzy męskie). Latem 1911r. przebywający 
na wakacjach w  rodzinnym Drozdowie, 
kleryk Kazimierz Lutosławski założył dwa 
zastępy : „Kruki” i „Czajki”. Członkami obu 
zastępów były dzieci rodu Lutosławskich 
i ich przyjaciół (w 1916r. członkiem zastę-

pu „Czajek” był 14-letni wówczas Stefan 
Wyszyński, późniejszy kardynał i  prymas 
Polski). 

Lutosławski bardzo blisko związany był 
z  ruchem poczwórnej wstrzemięźliwości 
(od alkoholu, tytoniu, hazardu i rozpusty) 
- Eleusis. Wielu jego znajomych i  przy-
jaciół, z  którymi organizował późniejsze 
harcerstwo, wywodziło się z  tego ruchu. 
Przykładem była przyjaźń z  Olgą Draho-
nowską i Andrzejem Małkowskim, którym 
19.VI.1913r. w  Zakopanem udzielił ślu-
bu. W  odpowiedzi na ogłoszony konkurs 
( z  dnia 15.X.1911r. wysłał swój projekt 
na odznakę skautową. Projekt zajął trze-
cie miejsce. Jednak żaden z  nadesłanych 
projektów nie przyjął się. Z  początkiem 
1912r. Naczelna Komenda Skautowa dla 
Kongresówki, która otrzymała instrukcję 
od Naczelnictwa Lwowskiego powołała 
komisję mającą na celu opracowanie nowej 
odznaki. W jej skład weszli: Alfons Borkie-
wicz ps. „Mickiewicz”, Czesław Jankowski 
ps. „Trabia” i  Kazimierz Lutosławski ps. 
„Szary”. Ostatecznie został przyjęty projekt 
krzyża opracowany przez”Szarego”. 23.VI
.1912r. Kazimierz Lutosławski skończył 
studia i przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
ks. kardynała Mercier’a. Swoją pierwszą 
Mszę Świętą odprawił 25.VI. na Jasnej 
Górze, a cztery dni później 29.VI. w Droz-
dowie. Koncelebrowana była przez ks. 
Gralewskiego, ks. Karpowicza i proboszcza 
ks. Mielnickiego. Do Mszy służyli m.in. 
skauci. Dwa lata później doktoryzował się 
z teologii we Fryburgu. W tym czasie wstą-
pił, do III Zakonu Św. Dominika a  także 
rozpoczął pracę pedagogiczną jako prefekt 
szkół warszawskich. Bardzo mocno propa-
gował rozwój skautingu. 

Wybuch I  Wojny Światowej (28.
VI.1914) zastał „Szarego” na obozie skau-
tów w Karpatach. Pierwsze tygodnie wojny 
spędził w  Krakowie. Następnie przeniósł 
się do Warszawy a  od 1915 powrócił do 
Drozdowa. Przeżył bombardowanie Łom-
ży przez niemieckie zeppeliny i grozę ewa-
kuacji. Wraz z matką i rodziną brata zmu-
szony został do opuszczenia dworu. Lata 
1915 - 1918 spędził w Rosji wraz z braćmi 
Marianem, Janem i  Józefem. Był współ-
organizatorem ruchu skautowego. Stał 
na czele hufca Moskiewskiego oraz pełnił 
funkcje komendanta Moskiewskiej Chorą-
gwi. Oprócz tego był drużynowym III DH 

im. gen. Henryka Dąbrowskiego. Działał 
w  Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny. 
W  1917r. założył pismo „Polak - Katolik” 
później zmienione na „Wygnaniec”. Został 
członkiem komisji wojskowej zajmującej 
się przerzucaniem polskich żołnierzy do 
Francji. Był kapelanem polskiej Brygady 
Strzelców. 15.VII.1918r. w Moskwie przyjął 
przysięgę od gen. Józefa Hallera, który po 
dotarciu do Francji objął naczelne dowódz-
two wojsk polskich ( Błękitna Armia ). Po 
aresztowaniu braci Mariana i Józefa był śle-
dzony i prześladowany przez bolszewików. 
By uniknąć aresztowania, w przebraniu wy-
jechał do Kijowa. Tam z  gazet dowiedział 
się o  rozstrzelaniu swoich braci. Powrócił 
do Warszawy. 

Po wojnie rozpoczął działalność poli-
tyczną. 26.I.1919r. startując w  wyborach 
do sejmu z  listy Związku Ludowo - Naro-
dowego -  został posłem ziem Mazowiecko 
- Podlaskich. W  roku 1920 został kapela-
nem wojskowym garnizonu warszawskiego 
i  za całokształt dotychczasowej pracy na 
rzecz wojska otrzymał Krzyż Walecznych.  
3.VII.1921r. rozkazem Naczelnictwa ZHP 
przyznana mu została Odznaka Wdzięcz-
ności. W 1922r podniesiono go do godno-
ści prałata. W tym samym roku opracował 
Ordynacje Wyborczą do Sejmu i  Senatu 
i  5.XI. ponownie reprezentując ZLN zo-
stał posłem na sejm. 5.I.1924r. po ciężkiej 
szkarlatynie odszedł na Wieczną Wartę. 

Ciało jego spoczęło w rodzinnym grobow-
cu w  Drozdowie. W  uznaniu jego zasług 
dla harcerstwa „Szary” 6.XI.1924r. otrzy-
mał pośmiertnie honorowy tytuł Harcerza 
Rzeczypospolitej.

Napisał m.in. :
 - „Wychowawcze znaczenie scoutingu” 

Kraków 1911r. 
- „Skauting jako system wychowania 

moralnego” Prąd 1912
- „Gawęda obozowa” Skaut 1912r.
- „Młodzież a  polityka” Warszawa 

1913r.
- „Czem jest skauting polski” Warszawa 

1913r.
- „Skauting a  wychowanie dziewcząt” 

Czas 1913r. 
- „Przyrzeczenie skautowe” Kraków 

1913r.
- „Śpiewnik polskiego skauta” Kraków 

1914r.
- „Jak prowadzić pracę skautową” Kra-

ków 1914r.
-- „Próba legalizacji polskiego skautin-

gu” Kijów 1918r.
- „Wychowanie młodzieży wobec 

współczesnych potrzeb i  zadań kościoła” 
Lublin 1923r.

Współredagował „Gazetę Warszawską”, 
tygodnik „Sprawa” i wiele innych pism.

hm Jacek Czajka

W dzisiejszym numerze kolejne obozowe zdjęcie. Tym razem przedstawiamy parę, 
która ma się ku sobie, co widać na pierwszy rzut oka po splecionych palcach rąk. Para 
zapewne udaje się na kąpielisko. Świadczy o tym strój kąpielowy młodzieńca oraz dmu-
chane koło służące do pływania, założone na jego głowę. 

Towarzyszka trzyma w ręku torbę z tzw. przyborami do mycia. Zdjęcie w tle uzupeł-
niają przepiękne sosny i brzozy oraz harcerskie namioty.

Czy ktoś z Was wie, kogo przedstawia to zdjęcie? Gdzie i kiedy 
je zrobiono i w jakich okolicznościach? 

Bardzo prosimy o  odpowiedzi. Na pierwszą osobę czeka jak 
zwykle nagroda - SHN (stara harcerska niespodzianka).

redaktor naczelny
hm. Jacek Czajka

Weekend majowy to zwykle czas odpo-
czynku, czasem nauki (przed maturami), 
jednak nie dla wszystkich. Zwarta i gotowa 
do pracy grupa śmiałków (instruktorów, 
wędrowników, harcerzy starszych, przyja-
ciół hufca) w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 
dotarła do naszego ośrodka kolonijnego, 
żeby przygotować go przed sezonem.

Mimo, że pierwszego dnia Słonecz-
na Republika powitała nas deszczem, nie 
zniechęciliśmy się! W ruch poszły szpa-
chle, szczotki i pędzle! Z drzwi znikała 

stara farba, uzupełniano ubytki, by po paru 
godzinach nanieść zupełnie nowe warstwy 
kolorów. W tym czasie także komendantka 
ciężko pracowała. Cały dzień porządkowa-
ła swój domek. Zdziwicie się, jak teraz tam 
ładnie!

Drugi dzień przyniósł o wiele lepszą 
pogodę. Kontynuowaliśmy pracę przy 
drzwiach, pomalowane zostały również 
latarnie i kosze na śmieci. Oczywiście był 
też czas na przerwę poobiednią, którą spę-
dziliśmy na plaży. A wieczorem czekał na 

Pracowita majówka w Ocyplu
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Obozy harcerskie i  kolonie 
zuchowe już za pasem. Przed wyjazdem 
nie zapomnijcie o   zebraniu z  rodzicami.  
W ogóle spotkania i zebrania z rodzicami 
powinny być częścią pracy każdego dru-
żynowego. Jednak drużynowi często boją 
się kontaktu z rodzicami, gdyż są niepewni 
siebie, obawiają się niewygodnych pytań 
i  uważają, że lepiej żeby rodzice nie do 
końca wiedzieli, co dzieje się na obozie czy 
w harcerstwie w ogóle. A to niedobrze, po-
nieważ - po pierwsze, rodzice mają prawo 
wiedzieć, co będzie działo się na obozie, na 
który wysyłają własne dzieci. Nie wolno 
przed nimi niczego ukrywać. Po drugie, 
jeśli rodzic z  własnej ciekawości poszuka 
informacji w  Internecie czy u  innych ro-
dziców na temat np. „pionierki” – może 
się przestraszyć, że jego dziecko ma biegać 
po lesie z  siekierą  –- i nie wyrazić zgody 
na wyjazd. Spotkanie przed obozowe  ma  
budować zaufanie rodziców do drużyno-
wego i  obozu jako dobrego miejsca spę-
dzenia wakacji. Unikamy w  ten sposób 
negatywnego zaskoczenia i panicznej reak-
cji rodziców na skargi z obozu. Jeśli przed 
wyjazdem wyjaśnimy rodzicom, że obóz 
harcerski różni się od wakacji pod palmą, 
i wytłumaczymy, dlaczego zmęczenie, brak 
snu, wyzwania – są dobrym sposobem spę-
dzenia letnich tygodni – będziemy mieć 
rodziców po swojej stronie

Niezależnie od tego jak dobre macie re-
lacje z rodzicami swoich zuchów czy harce-
rzy – podejdźcie do tematu bardzo profe-
sjonalnie. Zadbajcie o salę (najlepiej nadaje 
się harcówka) i  wcześniejszą informację 
(ok. dwóch tygodni przed planowanym 
zebraniem). Koniecznie bądźcie w  mun-
durze. Warto, aby na zebraniu był również 
komendant zgrupowania. Jeśli jedziecie na 
obóz w kilka drużyn – najłatwiej zorgani-
zować jedno zebranie dla wszystkich. Oto 
kilka wskazówek i podpowiedzi jak prowa-
dzić zebranie:

- przygotujcie prezentacje ze zdjęcia-
mi z  poprzednich obozów. Gdy rodzice 
zobaczą uśmiechnięte twarze harcerzy 
oraz elementy pionierki – uwierzą, że na 
pryczach da się spać a na obozie może być 
fajnie.

- pokażcie i  mówcie o  wydarzeniach 
i „atrakcjach”, jakie planujecie. Dla rodzi-
ców ważne jest, aby na wakacjach ich dzieci 
dużo się działo. Opowiedzcie, więc o  raj-
dach, wycieczkach, festiwalu obozowym, 
turnieju drużyn, konkursie na najlepszą 
pionierkę itd.

- wytłumaczcie, na czym polegają 
specyficzne dla harcerstwa działania: 
warty dzienne i  nocne (dbanie o  własne 
bezpieczeństwo, ćwiczenie czujności), 
„chatki”, służba w  kuchni (kształtowanie 
samodzielności, nauka zadbania o  siebie, 
integracja w grupie, przygoda), rajd (próba 
wytrzymałości, nauka pakowania plecaka, 
rozkładu własnych sił itd.), „neptunalia” 
(przygoda, obrzędowy sposób przyjęcia 
do grupy itd.). Stopniowo wprowadzajcie 
typowo obozowe nazewnictwo: latryna, 
kombajn, totem, pionierka, piguła, lazaret 
itd. 

- wspomnijcie, że obóz harcerski 
to nie są wakacje polegające na leżeniu 

plackiem. Rodzice często zarzucają nam, 
że po ciężkim roku szkolnym zabieramy 
ich dzieci na jeszcze cięższy wyjazd. Trzeba 
wytłumaczyć im, iż w  harcerstwie propa-
gujemy aktywny sposób spędzania czasu. 
Metoda harcerska zakłada nie tylko kształ-
towanie nowych umiejętności, ale też cha-
rakteru, a  to wymaga czasem zmęczenia, 
otarcia nóg, przygody. Jednak Wy – jako 
drużynowi rozumiejący potrzebę wypo-
czynku – zapewnicie przecież harcerzom 
odpowiednią ilość snu, kąpiele w  rzece, 
jeziorze czy morzu. 

- opowiedzcie o  rytmie obozowego 
życia; początek jest trudny – wyjeżdżamy 
z domu, w lesie trzeba wszystko zbudować. 
Zmęczenie, brak własnego miejsca i  po-
lowe warunki rodzą frustracje – harcerze 
mogą dzwonić do domu i  skarżyć się na 
warunku. Uspokójcie rodziców, – że to mi-
ja, że gdy obóz już stoi, zazwyczaj harcerze 
dobrze się w nim czują i bardzo się do nie-
go przyzwyczajają. W połowie obozu cza-
sami dochodzi do drugiego kryzysu; rajdy 
i  „chatki” męczą, ludzie męczą się sobą 
i może dojść do kłótni, – ale później morale 
znowu wzrasta, wszyscy czekają na festiwa-
le, watrę itd. A kiedy w końcu przychodzi 
czas powrotu, harcerze są ze sobą tak zżyci, 
że nie chcą wracać do domu.

Na koniec zebrania warto wręczyć 
rodzicom kartkę ze wszystkimi danymi 
obozu (wbrew pozorom rodzice czasem 
nie wiedzą gdzie i  w  jakim terminie ich 
dziecko wyjeżdża oraz jak ma na nazwisko 
komendant).

Pamiętajcie, że trzeba wysłuchać rów-
nież rodziców. Najczęściej pytają nas o:

 - bezpieczeństwo; „Używacie pił i sie-
kier?!” Warto odpowiedzieć, że obóz ma 
niezbędne zezwolenia. Na terenie obozu 
jest lekarz, ratownik lub pielęgniarka, a po-
bliski ośrodek zdrowia wie, że w pobliskich 
lasach znajduję się obóz harcerski. Uspoka-
jająca jest informacja, że na obozach  rzad-
ko zdarzają się wypadki. To bezpieczna 
forma spędzania wypoczynku.

- „na co idą moje pieniądze skoro 
mieszkacie w  lesie?!”. W  tym miejscu 
nadmieńcie, że instruktorzy  pracują spo-
łecznie, ale już wszystkie inne koszty roz-
kładają się na wszystkich uczestników obo-
zu. Możecie wymienić, że na koszty obozu 
składa się wyżywienie, ubezpieczenie, do-
jazd, amortyzacja sprzętu, plakietka itp.

- „dlaczego na obozie nie ma prądu, 
i  jak w związku z  tym dziecko ma łado-
wać telefon?” - specyfiką metody harcer-
skiej jest bliskość przyrody  i  co za tym 
idzie, rezygnacja ze zdobyczy cywilizacji. 
Życie na obozie pokazuje nam, co dawała 
ludziom surowa przyroda oraz co daje po-
stęp technologiczny. Chcemy się wypróbo-
wać i zobaczyć jak sobie radzimy bez kom-
putera czy prądu. Rezygnacja z elektroniki 
przywraca świadomość ile, na co dzień po-
chłania nam czasu. Telefon będzie można 
naładować np. na rajdzie. W pilnych spra-
wach można zadzwonić z telefonu komen-
danta, ale gdy bateria w telefonie padnie – 
trudno. Radzimy sobie bez niego. 

-„dla mojej córki ważny jest sen, czy 
może być zwolniona z wart nocnych?” Na 
obozie dbamy o  to, aby podział obowiąz-

ków i przyjemności był sprawiedliwy. Jeśli 
ktoś nie bierze udziału w  wartach – ktoś 
inny musi wartować za niego, czyli dwa 
razy dłużej. Dlatego dzielimy się pracą 
po równo. Warty nocne nie są sztuką dla 
sztuki. Wartownik zapewnia w  nocy bez-
pieczny sen całej drużynie i  jego rola jest 
bardzo ważna.

W  niektórych środowiskach zrezy-
gnowano z zebrań z rodzicami, ponieważ 
frekwencja na nich była bardzo niska. Jest 
to błąd, bo jeśli rodzic ma po obozie pre-
tensje, że był niedoinformowany, zawsze 
możemy zwrócić mu uwagę, iż było ze-
branie, a  jeśli nie mógł być obecny, mógł 
się dowiedzieć co na nim było. Poza tym 

fakt organizowania zebrań daje rodzicom 
poczucie, że traktujemy ich poważnie i nie 
odsuwamy od spraw drużyny. Takie zaufa-
nie zawsze procentuje. Dlatego warto robić 
zebrania z rodzicami i nie tylko przedobo-
zowe ale również i  inne np. na początek 
nowego roku szkolnego czy z  okazji róż-
nych świąt. Taka forma kontaktów na pew-
no poprawi wzajemne relacje.

Na podstawie artykułu pisma in-
struktorów ZHR „Pobudka”, nr.25 z dnia 

21.04.2011r., autorstwa phm. Agnieszki 
Leśny z Mazowieckiej Chorągwi Harcerek 

ZHR, opracował hm. Jacek Czajka  

Przed obozowe zebranie z rodzicami

Obozowo

Niby dopiero maj, do akcji letniej zo-
stały jeszcze dwa miesiące, ale wiadomo, że 
przygotowania do tego najważniejszego w 
roku harcerskim wydarzenia zaczynają się 
dużo wcześniej. 

Jak zwykle w tym roku mieliśmy spo-
ry dylemat, gdzie wyjechać? Ostatnie dwa 
lata spędzaliśmy w stanicy na Kaszubach, 
w Stężycy. Miejsce jest super, (kto był, ten 
wie), baza ma wysoki standard i harcerze 
świetnie się tam czują. Jak dla mnie, to 
moglibyśmy co roku jechać tam na obóz. 
Ale przecież nie mnie, tylko harcerzom 
ma się lokalizacja podobać, bo to dla nich 
ten obóz jest organizowany. A ponieważ 
w naszym szczepie jest demokracja (kon-
trolowana, ale jest), to porozmawiałem z 
harcerzami i kadrą, i w tym roku postano-
wiliśmy pojechać gdzie indziej. Szukałem 
różnych stanic, w całej Polsce (nawet nie 
przypuszczałem, że jest ich tak dużo), wy-
słałem kilkadziesiąt maili, odbyłem kilka 
rozmów. Generalnie - dość intensywnie 
poszukiwałem odpowiedniego dla nas 
miejsca. Nie wiedziałem, że to jest tak 
trudne, bo zawsze gdzieś coś nam nie pa-
sowało. 

W pewnej chwili wykiełkowała mi 
myśl, żeby zapytać o obóz u nas w hufcu. 
Powoli, ostrożnie badałem, kto gdzie je-
dzie i z kim, czy tworzy się jakieś hufcowe 
zgrupowanie. Na szczęście okazało się, że 
mamy możliwość pojechać nad jezioro 
Zdrójno (dziękuję organizatorom, że nam 
to umożliwili). Rok temu byłem w miejscu 
tego obozu podczas „majówki” w Ocyplu, 
od razu ono mi się spodobało, jednak nie 
za bardzo je zapamiętałem. Gdy podczas 
mojej tegorocznej „majówki” pojechałem 
tam znowu, zakochałem się w tym miej-
scu. Piękna przyroda, czyste i duże jezioro, 
idealne warunki na akcję letnią. Zrobiłem 

na miejscu kilka zdjęć i od razu wrzuciłem 
do sieci. Nie było żadnego negatywnego 
głosu od ludzi z mojego szczepu. Mało 
tego, wszyscy nie mogą się już doczekać 
obozu. 

Nie będziemy tam sami. W zgrupo-
waniu będą obozy czterech szczepów, po-
nad sto dwadzieścia osób. I cieszy mnie 
najbardziej, że mimo pewnych różnic w 
postrzeganiu harcerstwa, w sposobach wy-
chowania, programie obozu itp. jedziemy 
razem wszyscy ponad podziałami. Mało 
tego - bardzo szybko i sprawnie przebiegło 
nasze spotkanie, gdy wszystko ustalaliśmy, 
była przyjazna atmosfera, dużo śmiechu i 
to utwierdziło mnie w tym, że podjęliśmy 
właściwą decyzję.

Mój wkład w tworzenie obrzędowości 
obozu praktycznie ograniczyłem do mi-
nimum, oddałem wszystko w ręce młodej 
kadry. Zadanie wykonali na szóstkę, plan 
pracy jest już gotowy (ciekawa i atrakcyj-
na obrzędowość). Bardzo się cieszę, że 
będziemy razem w naszym zespole kadro-
wym. Nadchodzi czas, w którym pewnie 
mniej będzie mnie w harcerstwie, dlatego 
chcę mieć pewność, że moi harcerze są w 
dobrych rękach. 

I jeszcze dwa zdania o organizatorach - 
Szczepie 420 WDHiGZ. Życzyłbym sobie, 
żeby przy każdym wydarzeniu kontakt był 
tak sprawny i bezproblemowy. 

Cóż, mimo mojego kilkunastoletniego 
harcerskiego stażu, dwóch kolonii zucho-
wych, ponad dziesięciu obozów (na kilku 
byłem jeszcze w ZHR), po siedmiu zimo-
wiskach wciąż czuję podekscytowanie. 
Chciałbym, żeby wyjazd był już jutro, bo 
czas niemiłosiernie mi się dłuży, a ja tak 
samo jak pięćdziesiąt osób z mojego szcze-
pu, kadry i harcerzy czekam na ten najlep-
szy dzień w roku - na ósmego lipca. 

phm. Jan Korkosz „Hebel”

HEBLOWANIE
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A to ciekawe!

Nowożytne czasy kopernikańskie, czyli 
wiele nowego we współczesnej astronomii

Większość z nas zapewne uważa, iż na-
uki astronomiczne są odległe i nie przekła-
dają się na codzienne doświadczenia prze-
ciętnego człowieka. Jednak rozwój astro-

nomii tak dawniej, jak i dziś ma ogromny 
wpływ na inne dziedziny, takie jak geologia, 
archeologia, fizyka, meteorologia i oczywi-
ście cała gama nauk inżynierskich związa-
nych z nowymi technologiami komunikacji, 
konstrukcji, materiałoznawstwa. Lista jest 
znacznie dłuższa, ale na potrzeby tego arty-
kułu skupimy się na oddziaływaniu modelu 
astronomicznego opisującego powstanie 
układu słonecznego i jego związki z bieżą-
cymi problemami naukowo-technicznymi.  
Zjawisko grawitacyjnego zapadnięcia się 
obszaru kosmosu wypełnionego gazem 
i  pyłem jest powszechnie akceptowalną 
historią powstania gwiazd i  układów pla-
netarnych przez praktycznie każdą organi-
zację kosmiczną oraz szeroko pojętą opinię 
publiczną. Wedle tej historii obszar mię-
dzygwiezdnego pyłu i  gazu w  wyniku ru-
chów okolicznych gwiazd i własnej grawi-
tacji zaczyna się zapadać, co skutkuje wzro-
stem gęstości i temperatury. Słońce powsta-
je po osiągnięciu warunków krytycznych 
ciśnienia i  temperatury skutkującymi 
rozpoczęciem reakcji fuzji wodoru w  hel, 
następnie powstają skaliste asteroidy [bli-
żej gwiazdy], lodowe komety [odległe ob-
szary układu]. Planety powstają w wyniku 
zderzeń największych komet i  asteroidów 
powodujących wzrost masy obiektu i inten-
syfikację procesu. Szacowany czas procesu 
tworzenia naszego układu to ok 4,8 mld lat.  
Z tej dość uproszczonej historyjki wynika, 
że powinniśmy między innymi obserwo-
wać:

Zdecydowaną przewagę kraterów elip-
tycznych nad okrągłymi, jako że zderzenia 

prostopadłe do powierzchni globu powin-
ny być zdecydowanie mniej oczekiwane 
niż ukośne [doświadczenie: strzelanie pod 
różnymi kątami w błoto/glinę z procy, wia-
trówki; analiza geometrii uzyskanego kra-
teru].

Znikomą liczbę kraterów na kometach, 
jako że im dalej od gwiazdy, tym prędkości 
orbitalne są niższe i gęstość materii zdecy-
dowanie spada [doświadczenie: machanie 
ciężarkiem na sznurku o  różnej długości; 
porównanie prędkości i potrzebnej siły dla 
różnych długości sznurka]. 

Brak struktur geologicznych na po-
wierzchni komet, jako że komety większość 
czasu spędzają w zimnych obszarach ukła-
du, jedyne dozwolone procesy geologicz-
ne to sublimacje lodów, na oraz pod po-
wierzchnią komety w pobliżu Słońca.

Rozkład termiczny gwiazdy zgodny 
z  termodynamiką, im dalej od paleniska, 
tym chłodniej.

Newtonowskie przyspieszenia dla 
wszystkich obiektów w obszarze oddziały-
wania gwiazdy.

Pierwszy punkt można w  dość prosty 
sposób zweryfikować korzystając z lornetki 
i  spoglądając na Księżyc. Natychmiast za-
uważymy zdecydowaną przewagą kraterów 
okrągłych i praktycznie brak eliptycznych. 
Co uważniejszy obserwator zauważy na-
wet kratery sześciokątne… okazuje się, że 
ten rozkład geometrii kraterów dotyczy 
każdego skalistego/lodowego ciała obser-
wowanego przez dostępne instrumenty. 
Z  obserwacjami komet jest nieco większy 
problem, na szczęście dzięki kosmicznej 
misji Rosetta podążającej za kometą 67P/
Czuriumow-Gierasimienko docierają do 
Ziemi fenomenalne zdjęcia tego obiek-
tu. Zdjęcia ukazują obiekt naszpikowany 
kraterami, wąwozami, klifami a nawet wi-
doczne są formacje górskie. Jak te obser-
wacje wpływają na model powstania ko-
met/układu słonecznego? Otóż naukowcy 
z  europejskiej agencji kosmicznej, będącej 
fundatorem tej misji dalej siedzą i drapią się 
w głowę, jak lodowa śnieżka może tak wy-
glądać. Poza typową problematyką astro-
nomiczną możemy zadać dość niewygodne 
pytanie. Skoro taki mały obiekt jak kometa 
wykazuje taką złożoność powierzchni, to 
jak to się przekłada na geologiczne modele 
opisujące kształtowanie terenu naszej pla-
nety? Poza strukturą powierzchni, śledzona 
jest aktywność 67P. I znów ku zaskoczeniu 
zespołu badawczego warkocze komety 
emanują z  zacienionych obszarów, gdzie 

termiczne oddziaływanie Słońca jest zni-
kome. Owe struktury bardziej przypomi-
nają filamenty zorzy polarnej niż erupcje 
gejzerów czy sublimację jak sądzą badacze. 
Skoro jesteśmy przy kometach i  sondach 
badających odległe fragmenty naszej ko-
smicznej okolicy, zajmijmy się pokrótce 
problemem przyspieszeń poruszających 
się obiektów. Obserwowane są obiek-
ty przemierzające nasz układ słoneczny 
niezgodnie z  przewidywaniami modelu 
grawitacyjnego Newtona. Te zjawiska ob-
serwowane są dla obiektów poruszających 
się po eliptycznych lub hiperbolicznych 
orbitach, ciała obdarzone orbitami koli-
stymi nie wykazuję tego efektu. Analizując 
dostępne oddziaływania fizyczne możemy 
poza grawitacją rozważyć jeszcze elektro-
magnetyzm, który tak jak grawitacja jest 
oddziaływaniem o nieograniczonym zasię-
gu oraz jest jakieś 1039 razy intensywniejszy 
od niej. Zakładając, że Słońce jest obda-
rzone ładunkiem, to okalające je pole elek-
tryczne natychmiast wyjaśni zachowanie 
obiektów o  niekołowych orbitach. Sonda 
czy też kometa przemierzając radialne pole 
elektryczne gwiazdy będzie stopniowo ku-
mulować ładunek na sobie [problem aku-
mulacji ładunku elektrycznego w obszarze 

plazmy o  danym gradiencie potencjału]. 
Ponieważ elektromagnetyzm przytłacza in-
tensywnością grawitację, niewielka kumu-
lacja ładunku będzie skutkować mierzal-
nym efektem. Nie ma potrzeby dodawania 
poprawek do grawitacyjnego konceptu, 
takich jak czarne materie, czarne energie, 
dziwne gwiazdy czy inne modyfikacje. 
Przenalizujmy teraz problem rozkładu 
termicznego w pobliżu Słońca. Model gra-
wicentryczny zakłada, że energia słonecz-
na powstaje głęboko w  jądrze w  wyniku 
nuklearnego ‘spalania’ wodoru w  cięższe 
pierwiastki. Każdy zuch czy harcerz dosko-
nale wie, że cieplej jest w pobliżu ogniska 
czy świeczki, niż gdy się stoi daleko od 

źródła. Wyznaczona temperatura fotosfery 
[obszar widoczny w  świetle widzialnym] 
to około 6000 K, podczas gdy temperatura 
korony słonecznej [obszar położony ponad 
fotosferą] wynosi ok 2  000  000 K. Żaden 
piec nie działa w  ten sposób, co wynika 
jasno z  praw termodynamiki. Nasuwa się 
oczywisty wniosek: jeżeli obserwowany 
profil termiczny jest prawdziwy, to ener-
gia jest dostarczana z  zewnątrz do Słońca 
a  nie jest generowana wewnątrz gwiazdy! 
Oczywiście to stwierdzenie jest herezją 
pośród profesjonalnych astronomów, ko-
smologów a  nawet i  niektórych typowych 
fizyków. Również możemy tu zastanowić 
się nad zasadnością takich pomysłów, 
jak ‘reaktor termonuklearny’, który to ma 
zapewnić ludzkości tanią energię gene-
rowaną, tak jak robi to Słońce, pierwszą 
taką maszynę typu ‘tokamak’ zbudowano 
w  1956 r. i  po dziś dzień doświadczenia 
nie przynoszą żadnych zysków, topi się 
niewyobrażalne ilości zasobów na koncept 
opierający się na błędnych założeniach. 
Analizując zachowania prądu elektryczne-
go w różnych warunkach otoczenia zauwa-
żymy pewne podobieństwa. Wyładowanie 
atmosferyczne uderzając w grunt utworzy 
okrągły krater, przy odpowiednich warun-
kach uzyskamy nawet krater sześciokątny 
[niestabilność diokotronowa plazmy; sze-
ściokąt Saturna, sześciokątne galaktyki]. 
Energia dostarczana do Słońca jest, ana-
logicznie jak ma to miejsce w  miastach, 
z odległej stacji energetycznej i przesyłana 
w mało widowiskowy sposób kosmicznymi 
liniami zwanymi prądami Birkelanda. Osią-
gając wystarczającą gęstość prądu, obszar 
zaczyna emitować światło widzialne [w za-
leżności od energii emitowane jest światło 
z  różnych obszarów spektrum], np. zorzę, 
piorun, ognie świętego Elma [znane bar-
dziej żeglarzom], galaktyczne dżety, obsza-
ry mgławicowe. Przy całkowitym zaćmie-
niu Słońca widoczna jest struktura gorącej 
korony słonecznej, geometrycznie iden-
tyczna z  filamentami emanującymi z  ko-
mety 67P czy strukturami zórz polarnych 
widzianych nie tylko na naszej planecie. 
Przedstawiłem tu tylko kilka najprost-
szych i najbardziej oczywistych problemów 
współczesnej nauki oraz przełożenia na 
kilka bardziej przyziemnych problemów. 
Zachęcam do zgłębiania problemu, naj-
większy postęp naukowy zawsze był osią-
gany przez ludzi spoza głównego nurtu 
naukowego, przy wykorzystaniu metod 
garażowych i niskim budżecie.

HO Krzysztof Krajewski 
Przyboczny 420 WDH Wagabunda

Z Astronomią za pan brat

Corona vangorp big.jpg – normalnie nie widoczna korona 
słoneczna podczas całkowitego zaćmienia Słońca, prawa 
autorskie NASA

Rosetta Comet on 9 February 2015 NavCam - pióropusz 
komety 67P, prawa autorskie ESA

Matisse crater on Mercury - liczne kratery sześciokątne 
na Merkurym, źródło wikipedia

nas grill! Szkoda tylko, że nikt nie wziął ze 
sobą gitary.

Ostatni dzień pobytu to już tylko po-
prawki kosmetyczne. Zmęczeni, ale i zado-
woleni wróciliśmy do Warszawy. Kolejne 
prace w Boże Ciało. W wyjeździe udział 
wzięli przedstawiciele szczepów: 160 
WDHiGZ - Adam Wieczorek, Piotr Wie-
czorek, Karol Mamak, phm. Jan Korkosz; 
211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława Jankow-
skiego „Agatona” - Paulina Kłosiewicz, Ju-
lia Powierża, Stefan Matysiak, phm. Piotr 
Piskorski. Nad wszystkim czuwała i dziel-
nie zarządzała oczywiście komendantka! 

phm. Piotr Piskorski

Majówki cd.
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Zapraszamy was na spacer do kolej-
nego ogrodu znajdującego się w  bardzo 
ciekawym otoczeniu, gdzie można delek-
tować się pięknem i poznawać historię na-
szego miasta. 

Ogród Krasińskich obecnie Park Miej-
ski w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, 
na osiedlu Muranów, położony jest w gra-
nicach ulic: Andersa, Świętojerskiej, Dłu-
giej, Bohaterów Getta (dawniej Nalewki) 
i  Placu. Krasińskich. Zajmuje powierzch-
nię 11,8 ha.

 Został założony w  stylu barokowym, 
w  latach 1667-1683, za czasów króla Jana 
III Sobieskiego przez Tylmana z Gameren, 
przy współpracy Józefa Szymona Bellottie-
go, Jakuba Solarnego, Izydora Affaita dla 
starosty warszawskiego Jana Dobrogosta 
Krasińskiego. Ogród zajmował wówczas 
powierzchnię 3,8 ha i  był największym 
ogrodem w Warszawie do czasu założenia 
Ogrodu Saskiego. W jego projekcie zasto-
sowano układ przestrzenny z pałacem jako 
dominantą oraz dziedzińcem. Kompozycja 
ogrodu zaplanowana została na osi głów-
nej przechodzącej od dziedzińca, poprzez 
pałac, do bramy głównej.

Wcześniej w tym miejscu także istniał 
ogród przy podmiejskim dworze Mikołaja 
Konstantego Gizy bogatego mieszczanina. 
Pałac Krasińskich z ogrodem uznany był za 
najwspanialszą świecką budowlę barokową 
w Warszawie. Już w 1732r. był zaznaczony 
na pierwszym planie samorządowym mia-
sta Warszawy, przez kapitana Wenecka.. 
Przez prawie kolejne sto lat, pozostawał 
w  rękach rodu Krasińskich. W  tym cza-
sie przeszedł wiele zmian i  aranżacji, co 
zostało naniesione w  kolejnych planach 
miejskich.

Następne lata, to niestety okres upadku 
pięknej budowli i ogrodu. Zrujnowany te-
ren nabył w 1767r. Stanisław August i prze-
znaczył dla czterech władz samorządowych 
oraz Komisji Skarbu Koronnego. Pałac 
uzyskał miano pałacu Rzeczypospolitej 
a  ogród udostępniono publiczności i  stał 
się najważniejszym parkiem Warszawy. 

W  roku 1782 wybuchł pożar, który 

doszczętnie zniszczył pałac i  spustoszył 
ogród. Archiwa sądowe zostały jednak 
uratowane. Król Stanisław August posta-
nowił go odbudować a ogród uporządko-
wać. Nastąpiło to w roku 1783. Następnie 
w roku 1786 król przekazał go jako dar dla 
Warszawy. I  tak od 1792r. wszystkie pu-
bliczne uroczystości i zabawy dla ludności 
były organizowane w ogrodzie. Za czasów 
Księstwa Warszawskiego odbył się w nim 
obrzęd poświęcenia znaków wojennych 
dla wojska. Wkrótce ogród stał się letnim 
salonem miasta.

Powiększono go dwukrotnie w  sto-
sunku do pierwotnych rozmiarów. Kolej-
ne lata przyniosły dalszą ewolucję układu 
kompozycji ogrodu. W 1824r. w ogrodzie 
założono pierwszy w mieście Instytut Wód 
Mineralnych Sztucznych. W  latach 1891-
1895 przeprowadzono zmiany wg Głów-
nego Ogrodnika Warszawy, Franciszka 
Szaniora nadając mu zachowany do dzisiaj 
styl krajobrazowy.

W  okresie II wojny światowej, teren 
ogrodu znalazł się poza granicami żydow-
skiego Getta. Bardzo ucierpiał w Powstaniu 
Warszawskim. Walczył tu m.in. Batalion 
Chrobry I, a w piwnicach pałacu mieścił się 
szpital Batalionu Harcerskiego „Parasol”.

Po wojnie obszar parku powiększono 
do obecnej powierzchni. W  1965r. ogród 
wraz z barokową bramą został wpisany do 
rejestru zabytków Warszawy. 

Obecnie na terenie ogrodu znajduje 
się zabytkowy drzewostan. Wśród najstar-
szych drzew na uwagę zasługują: miłorząb 
dwuklapowy, orzech czarny, leszczyna tu-
recka i skrzydłorzech kaukaski. Na terenie 
ogrodu gniazduje 27 gatunków ptaków 
a podobna liczba – zimuje.

Historycznymi Obiektami architektury 
są: barokowa brama, poidełko z piaskowca 
ustawione w  roku 1936, z  okazji 50-lecia 
Warszawskich Wodociągów, oraz zabytko-
we ławki.

Na uwagę zasługuje również staw ze 
sztuczną kaskadą, klomb na osi pałacu. 

W  2011 zorganizowano konkurs na 
rewitalizację ogrodu. Zdecydowano się na 
odtworzenie koncepcji z XIX w., choć wi-
zja ponownego ogrodzenia parku i wycin-
ki części drzew wzbudziła kontrowersje. 
W  2012 odnowiono zabytkową bramę, 
pod koniec roku wycięto 337 drzew, (co 
stanowiło mniej więcej ⅓ dotychczasowej 
ich liczby). W to miejsce posadzono nowe 
gatunki: klon srebrzysty, korkowiec amur-
ski, morwa biała, wierzba płacząca, jesion 
wyniosły, kasztanowiec biały i  krzewy de-
renia jadalnego. Zbudowano plac wodny 
składający się z nowoczesnych dwudziestu 

czterech fontann, plac zabaw dla dzieci 
oraz wybieg dla psów zaopatrzony w kosze 
na psie odchody. Ustawiono również nowe 
tablice informacyjne. Z ogrodu można ko-

rzystać w godzinach: 6.00-22.00. 
W  trakcie prac rewitalizacyjnych od-

kryto ceglane elementy, prawdopodobnie 
pozostałości XIX-wiecznego pałacu Bade-
nich. 

W pobliżu znajduje się wiele obiektów 
godnych uwagi: Pałac Krasińskich z Biblio-
teką Narodową, Stare Miasto, Plac Krasiń-
skich z  pomnikiem Powstania Warszaw-
skiego, Arsenał Królewski z  Państwowym 
Muzeum Archeologicznym, pomnik Bo-
haterów Walk pod Monte Cassino, pomnik 
Batalionu „Chrobry I” w miejscu, gdzie do 
dzisiaj spoczywają obrońcy zniszczonego 
bombami Pasażu Simonsa .

hm Róża Karwecka

Ogród Krasińskich
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Scenariusz i Rezyseria 
na podstawie filmu Romana Polanskiego

„Nieustraszeni pogromcy wampirów”

MAREK  MEDYNSKI

Choreografia:

Barbara Niewiadomska, Magdalena Chrzanowska,

Marta Potocka

Kostiumy:

Joanna Stefaniak, Katarzyna Gzyl Realizacja – Janusz Gzyl

ZAPROSZENIE

Muzyczny Teatr „Paradox” zaprasza w dniu 13 czerwca 2015 r. 
na koncert Wieczór z Wampirem

Karczma na oścież otwarta! Uwaga na wampiry! Wchodzicie 
na własną odpowiedzialność. Wejście 10 zł, ale naprawdę 
warto. Wejściówki do nabycia w dniu spektaklu przed  
wejściem do sali widowiskowej. Widowisko trwa trzy godziny. 
Ponad 20 artystów na scenie. 
Zapraszamy!

Zespół Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1, godz. 19.00
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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

Serce granatu

W roku trzydziestym dziewiątym, niegdyś, 
odłamek muru skroń ci znieczulił, 
ktoś cię pochowa! tam, gdzie poległeś, 
w sercu śródmieścia, w załomie ulic. 

Wiosną kiełkuje spod rumowiska 
twojego domu zbłąkana trawa; 
grób bez ojczyzny, proch bez nazwiska 
i mury stoją rzewne - Warszawa. 

Przyjdę do ciebie pod załom ulic - 
drogą najkrótsza, marszem z daleka, 
tam gdzie pod kamień grób twój się wtulił, 
przyjdę, wstydliwy prochu człowieka. 

Na to, byś w mieście żyjącym leżał 
i w ziemi swojej, wiadomy światu - 
i na to właśnie trzykroć uderza 
w rzucie na Zachód serce granatu. 

Oka

Szumi dokoła las, czy to jawa, czy sen
Co ci przypomina, co ci przypomina
Widok znajomy ten

Żółty, wiślany piach, wioski słomiany dach
Płynie, płynie Oka jak Wisła szeroka
Jak Wisła głęboka

Był już niejeden las, wiele przeszliśmy rzek
Ale najpiękniejszy, ale najpiękniejszy
Jest naszej Wisły brzeg

Piękny jest Wisły brzeg, piękny jest Oki bieg
Jak szarża ułańska od Wisły do Gdańska
Pójdziemy, dojdziemy

Leon Pasternak (1910-1969)

Polski poeta, satyryk, działacz polityczny żydowskiego pocho-
dzenia. Urodził się 12 sierpnia 1910r. we Lwowie.

Debiutował jako poeta na łamach „Kuriera Literacko-Na-
ukowego” we Lwowie. W  1931 r. przeniósł się do Warszawy. Był 
założycielem pisma społeczno-literackiego „Lewar”, reprezentują-
cego ideę antyfaszystowskiego frontu ludowego. W 1935 r. wydał 
pierwszy tomik wierszy ‚Naprzeciw”, a w  rok później „Dzień po-
chmurny”.

Pierwsze lata wojny spędził w rodzinnym Lwowie, gdzie reda-
gował pismo „Czerwony Sztandar”. Od 1941 r. przebywał na tery-
torium ZSRR. W tym czasie pisał  teksty piosenek do znanych mu 

melodii. 
W maju 1943r. zgłosił się ochotniczo do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, jako oficer 

oświatowy. Po miesiącu został kierownikiem teatru 1 Dywizji.W późniejszych latach pełnił funkcję 
kierownika literackiego. Prowadził również dywizyjny satyryczny teatrzyk kukiełkowy. Dla potrzeb 
wojska napisał ok.300 tekstów piosenek, z których trwałą popularność zyskała sobie „Oka” - nieofi-
cjalny hymn 1 Dywizji (muzyka - Stefan Turski).  

W Moskwie w 1944r. wydał zbiorek poezji „Słowa z daleka”. 
Po wyzwoleniu przebywał w  Lublinie, redagując pismo satyryczne „Stańczyk”. Nastepnie za-

mieszkał w Łodzi, gdzie był redaktorem tygodnika „Szpilki”.  Po powrocie do Warszawy wydał po-
nad 25 książek. 

Był mężem aktorki Ryszardy Hanin. Zmarł 14 pażdziernika 1969r. w Warszawie.

Adam Ważyk (1905-1982)

Właściwie Adam Wagman, poeta, prozaik, eseista. Urodził sie 17 li-
stopada 1905r. w Warszawie. 

Jeden z  głównych twórców awangardy. W  latach 1924-1925 redak-
tor „Almanachu Nowej Sztuki”, współpracownik „Zwrotnicy”. W latach 
1939-1941 przebywał we Lwowie a następnie na terenie ZSRR. W latach 
1942-1945 był oficerem Ludowego Wojska Polskiego, kierownikiem lite-
rackim Teatru I Korpusu. Napisał słowa słynnej pieśni „Marsz Pierwszego 
Korpusu” (muzyka - Aleksander Barchacz).

Po wojnie mieszkał w Łodzi, pracował w redakcji lewicowego tygo-
dnika „Kuźnica”. W  latach 1950-1954 był redaktorem naczelnym mie-

sięcznika „Twórczość”. Pisał wiersze publicystyczne w duchu socrealizmu, który popierał w wystą-
pieniach publicystycznych.W 1955r. opublikował głośny „Poemat dla dorosłych”, w którym wyraził 
rozczarowanie wobec swej dotychczasowej postawy i rzeczywistości społecznej PRL. 

Wybitny tłumacz literatury francuskiej i rosyjskiej. Zmarł 13 sierpnia 1982r.  w Warszawie.

Marsz Pierwszego Korpusu 
(fragmenty)

Spoza gór i rzek
Wyszliśmy na brzeg.
Czy stąd niedaleko już
Do grających wierzb, malowanych zbóż? 

Wczoraj łach, mundur dziś,
Sciśnij pas, pora iść.
Ruszaj! Pierwszy Korpus nasz,
Spoza gór i rzek, na zachód marsz! 

Będzie wielka rzecz,
Pospolita Rzecz,
Potęga wyrośnie z nas
Na pochwałę wsi, na pochwałę miast.

Na spotkanie dniom
Szklany stanie dom.
Ruszaj! Pierwszy Korpus nasz,
Po tę Wielką Rzecz, na zachód marsz

„Ballada o Pierwszym Batalionie”.
(fragmenty)

To byli ci sami, co żaru odpryski
Na dłoń brali w hutach Uralu.
A czoła opalił im wiatr syberyjski,
A piersi zgorzały od żalu.
Ich ręce, spękane od prac, nie zawiodły,
Ich kark dźwigał cedry śnieżyste i jodły.

...Na wzgórzach są Niemcy! Na prawo w tej chwili
przez szkła wymacują noc mgławą,
A może chorągiew zwinąwszy stchórzyli
Przed tą, co poprzedza nas, sławą?
Wybadać, co kryją tumanne rozstaje!
I Pierwszy Batalion z okopów powstaje.

Przed nimi wyżyna- wtem ogniem w trzy warstwy
Bluznęły wyloty strzelnicze,
Szarpnęły skłębienia wybuchów i trzasły
Przez mózg cekaemy jak bicze.
I dym tyralierę ze wszystkich stron owiał,
Nitkami krwi szyły ten dym igły ognia,

Generał pozornie spokojny, lecz łowi
Bez tchu każdy trzask w telefonie.
„Odwody na odsiecz pierwszemu pułkowi!
Pchnąć czołgi do walki” – I Słonie
Pancerne wyłażą z krętego parowu,
I Pierwszy Batalion podnosi się znowu…

Do Polski
 
Znad spienionej Syrdarii i z aułów Kirgizji
Jadą chłopcy do armii walczyć w polskiej dywizji
Twarz z tęsknoty wychudła tylko błyszczą się oczy
Żegnaj – niebo południa! Żegnaj – mroźna północy!
...
Chociaż marsz będzie ciężki, chociaż cel nie od razu
Broń dostaniesz do ręki, polski mundur ci dadzą.
...
Ale z puszczy tobolskiej i śnieżnego Irkucka,
Z ziem radzieckich do Polski tędy droga najkrótsza
Do skrawionej Warszawy, aby rzucić na metę
Wolność, pokój i sławę wyrąbane bagnetem

„Niech żyje wojna”

Ojczyzna bez żołnierzy 
To jak bez miecza kat, 
więc bierze kwiat młodzieży 
od wielu , wielu lat 
A gdy spod ciężkich tanków 
robocza tryska krew 
w salonach giełd i banków 
wesoły słychać śpiew 

Niech żyje wojna , muzyczka marsza rżnie 
Wojna, pieniążki sypią się. 
Wroga bij w imię Boga! 
Za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe 

Po śmierci Ci wykopią 
wygodny wspólny grób 
wesoło jest tam chłopie, 
co krok to inny trup. 
A gdy cię uczuć fala 

w miłosny wprawi szał, 
to z siostrą ze szpitala 
zabitą będziesz spał 

Na placu Piłsudskiego 
trębacze w trąby dmą 
to wódz państwa polskiego 
przegląda armię swą 
A kiedy kwiatki głupie 
na grobie złoży twym 
to ty nieznany trupie 
zawołaj razem z nim 

Fabrykant w gabinecie 
kolację smaczną pcha 
w humorze jest bo przecie 
waleczną armię ma 
A kiedy żołnierz marnie 
w okopach będzie gnił 
on grubą forsę zgarnie 
i brzuch mu będzie tył 

Lucjan Szenwald (1909-1944) 
Polski poeta. Przy-

szedł na świat 13 marca 
1909 r. w Warszawie. 

Debiutował w wie-
ku 16 lat, publikując 
na łamach grupy po-
etyckiej „Skamander”, 
wierszem „Przybierają-
cy księżyc”. Nie należał 
jednak do tej grupy lecz 
do „Kwadrygi”.  Reda-

gował tygodnik „Na przełaj”, czasopismo partyjne 
„Lewar” oraz dwutygodnik „Oblicze dnia”.

Gdy wybuchła II wojna światowa, trafił 
najpierw do Kowla, a  jeszcze tego samego roku 

z rodziną do Lwowa.  W 1941 r. wstąpił do Armii 
Czerwonej. Do lipca 1943 r. przebywał na Syberii. 
Tam pracował w Batalionach Roboczych.

 Był współorganizatorem 1Dywizji Piecho-
ty im. Tadeusza Kościuszki w Sielcach nad Oką,  
jako łącznik sztabowy a od 1943 r. jako jej kroni-
karz. Uczestniczył w  bitwie pod Lenino.

 W poematach i wierszach nawiązywał do tra-
dycji klasycznej i romantycznej; dokonywał także 
przekładów z  literatury angielskiej i  rosyjskiej. 
Autor (m.in.) znanego wiersza z  frontu „Ballada 
o pierwszym batalionie” napisanego w paździer-
niku 1943r.

Zginął przypadkowo w  wypadku samocho-
dowym, 22 sierpnia 1944 r. w Kurowie.


