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Słoneczna Republika

45 lat „Słonecznej Republiki”

W  jubileuszowym roku „Słonecznej 
Republiki” kolejnych kilkaset zuchów 
z  macierzystego Hufca Warszawa-Praga-
-Południe, hufców warszawskich: Żoli-
borza, Wawra, Ursusa, jak też z  hufców 
Kraków Nowa Huta, Szczecinek i  Sopot, 
przeżyło swą zuchową, letnią przygodę. 
Przygodę obozową przeżyli tam także har-
cerze z Wawra, Ursusa oraz Nowej Huty.

Jak do tego doszło, że przez 45 lat dzie-
siątki tysięcy zuchów odpoczywało i bawi-
ło się w Ocyplu?

W latach 1961-1970, na początku dzia-
łalności Hufca Warszawa-Praga-Południe, 
nastąpił dynamiczny rozwój ruchu zucho-
wego. 2700 dziewcząt i chłopców należało 
do 94 drużyn zuchowych, dziś zwanych 
gromadami. Ukoronowaniem rocznej 
działalności były kolonie zuchowe. Jednak 
brak własnej bazy kolonijnej nie sprzyjał 
organizacji letniej działalności drużyn zu-
chowych.

Z  2700 zuchów zaledwie 150-200 
uczestniczyło w  poszczególnych latach 
w  koloniach, organizowanych zazwyczaj 
w  szkołach znajdujących się blisko obo-
zów harcerskich. Wymagało to znacznych 
nakładów finansowych, organizacyjnych, 
utrudniało normalne funkcjonowanie ru-
chu zuchowego. Komenda hufca docenia-
jąc znaczenie zuchowych kolonii czyniła 
starania o stworzenie własnej bazy.

I stało się!
W  maju 1970 r. decyzją naczelnika 

Związku Harcerstwa Polskiego hm. Sta-
nisława Bohdanowicza hufiec przejął od 
ówczesnego Biura Usług Turystycznych 
„Harctur” 6,5-hektarowy teren położony 
w  Borach Tucholskich w  miejscowości 
Ocypel koło stacji kolejowej Ocypel i nad 
pięknym jeziorem o nazwie Ocypel. 

Teren był prowizorycznie zagospoda-
rowany: 

- ogrodzony siatką metalową,

- z 25 drewnianymi domkami campin-
gowymi (2-osobowymi),

- ze skromnym zapleczem kuchennym 
i stołówką dla 30 osób,

- z umywalnią polową (umywalka dłu-
gości 12 mb),

- z prowizoryczną siecią energetyczną,
- w  20% zalesiony bardzo piaszczysty 

teren, z  30-letnim drzewostanem sosno-
wym oraz 10-letnim zagajnikiem. 

Przejęcie wspomnianego terenu od-
ległego o  300 km od stolicy było bardzo 
korzystne dla hufca. Począwszy od 1968 r. 
liczne obozy harcerskie, obozujące w  Bo-
rach Tucholskich w odległości 20 - 30 km 
od Ocypla, realizowały służbę na rzecz 
Ziemi Kociewskiej. W  latach 1968-1970 
ponad 2 tysiące harcerek i  harcerzy oraz 
nieliczne zuchy brały udział w 40 -50 obo-
zach. Harcerze z naszego hufca wrośli już 
w tę ziemię. 

W lipcu i sierpniu 1970 r. na przejętym 
terenie zostały zorganizowane pod wodzą 
doświadczonych instruktorów: hm. Jadwi-
gi Tkaczyk i hm. Michała Najgrakowskie-
go, po cztery obozy harcerskie oraz po jed-
nej 40-osobowej kolonii zuchowej.

Wtedy też opracowaliśmy długofalo-
wy plan budowy własnego nowoczesne-
go ośrodka kolonii zuchowych. Pierwszą 
inwestycją oddaną do użytku w  czerwcu 
1971 r. był wzorowy  centralny magazyn 
sprzętu obozowego, który służył organizo-
wanym obozom, liczącym każdego roku od 
2000 do 2500 uczestników. Stworzenie cen-
tralnego magazynu sprzętu obozowego na 
terenie obozowania drużyn hufca wyelimi-
nowało coroczne wożenie na obozy wiel-

kiej ilości sprzętu, co spowodowa-
ło uzyskanie znacznych korzyści 
finansowych. Te oszczędności 
stanowiły podstawę finansowania 
poszczególnych etapów komplek-
sowego planu zagospodarowania 
uzyskanego terenu.

W  kolejnych dwóch latach 
(1971-1972) w  dwóch 26-dnio-
wych turnusach były organizowa-
ne obozy harcerskie oraz kolonie 

zuchowe dla 270 zuchów oraz kursy druży-
nowych zuchowych.

Już w  1972 r. uczestnicy dysponowali 

dwoma nowoczesnymi umywalniami z na-
tryskami i  ciepłą wodą. W  1973 r. akcja 
letnia została zorganizowana według zmie-
nionych zasad. Ze względu na dynamiczny 
rozwój drużyn zuchowych i wzrastające za-
potrzebowanie organizacji kolonii komen-
da hufca wykorzystała wydłużenie przez 
Ministerstwo Edukacji okresu wakacji 
i postanowiła zorganizować w Ocyplu trzy 
21-dniowe turnusy. 

Do użytkowania przez zuchy zostały 
oddane kolejne nowe obiekty kolonijne: 8 
pawilonów mieszkalnych dla zuchów (je-
den pawilon to 2 pokoje 6-osobowe oraz 
2-osobowy pokój kadry), szpitalik polowy 
- 2 pokoje (izolatki) dla chorych, gabinet 
lekarski i pokój dla personelu medycznego.

W trzech 21-dniowych turnusach w no-
wych lepszych warunkach przygodę zucho-
wą przeżyło 406 zuchów oraz 270 harcerek 
i harcerzy na 3 obozach harcerskich, kolo-
niach zuchowych i obozie kręgu drużyno-
wych zuchowych.

Kolejne lata 1974 -1980, to systema-
tyczna kompleksowa budowa ośrodka 
kolonijnego. Powstają dalsze 4 pawilony 
mieszkalne dla zuchów, 10 pojedynczych 
domków (6-osobowych), 7 domków dla 
kadry kolonijnej, nowe sanitariaty, kolejna 
nowoczesna umywalnia, 2 świetlice oraz bi-
blioteka obozowa.

W roku 1980 zostaje oddany do użytku 
największy obiekt kuchenno-magazynowy 
ze stołówką dla 100 uczestników. Został 
zakończony ostatni etap budowy stałego 
ośrodka kolonijnego, któremu ze względu 
na szczególne warunki klimatyczne nada-

no w  latach 1975 - 1976 nazwę 
„Słoneczna Republika”.

Konsekwentnie realizowany 
przez komendę hufca w  latach 
1970-1980 plan doprowadził 
do utworzenia nowoczesnego 
ośrodka kolonii zuchowych.

Przez kolejne lata w  jed-
nym turnusie 14-, 16-dniowym 
a  czasem dłuższym przygodę 
przeżywało jednocześnie osiem 
24-osobowych drużyn kolo-
nijnych (192 zuchy oraz 24 in-

struktorów) i  dwa kilkudziesięcioosobowe 
obozy harcerskie.

Ośrodek „Słoneczna Republika” został 
zbudowany wyłącznie ze środków spo-

łecznych dzięki oszczędnościom spowo-
dowanym funkcjonowaniu centralnego 
magazynu sprzętu obozowego, dzięki pracy 
społecznej kadry instruktorskiej oraz mło-
dzieży harcerskiej i  pomocy finansowej 
Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa 
Hufca Warszawa-Praga-Południe.

I dziś po 45 latach działalności ośrodek 
jest dumą południowopraskiego harcer-
stwa, dumą harcerzy całej Warszawy. Dziś 
służy nie tylko zuchom hufca, a także licz-
nym środowiskom z  kraju oraz młodzieży 
niezorganizowanej w  ZHP. Przez 45 lat 
działalności w  Ośrodku przeżywało swą 
letnią przygodę kilkadziesiąt tysięcy dzieci 
i młodzieży. 

hm. Stefan Romanowski  
honorowy komendant 

Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe  
przewodniczący IKP „Romanosy”
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Tak, mój Ocypel!. Oczywiście mo-
wa o  „Słonecznej Republice” Hufca ZHP 
Warszawa-Praga-Południe. Dlaczego piszę 
„mój Ocypel”? Bo z  naszym zuchowym 
ośrodkiem kolonijnym związany byłem 
przez 27 lat.

Pierwszy raz byłem w  Ocyplu w  roku 
1975, kiedy wyjeżdżałem na kolonię jako 
przyboczny, a w pociągu zostałem miano-
wany drużynowym, bo ktoś z  kadry nie 
mógł pojechać. Opiekowałem się chłopca-
mi z Falenicy ze szczepów 142 i 143. Dru-
żyna nazywała się Sowy. Zakwaterowani 
byliśmy w  nowych domkach na patelni 
(oficjalnie mówiło się „na polance”). I  tak 
się zaczęło. 

Ten mój Ocypel to miejsce specyficzne 
i  chyba magiczne, gdzie w  pięknej scene-
rii przyrody Borów Tucholskich mogłem 
realizować swoje pomysły jako instruktor 
zuchowy, wymyślając, coraz to nowe zaba-
wy w Rycerzy Krzysztofa. Tak nazywały się 
kolejne drużyny, które prowadziłem. 

Ten mój Ocypel to miejsce, gdzie po-
znałem wielu ciekawych ludzi, z  którymi 
do dziś się przyjaźnię. To tu poznałem 
Małgosię – moją żonę. To tu moja cór-
ka Ania była zuchem a  później tak jak 
i  ja prowadziła drużyny kolonijne. To tu, 
w  tym moim Ocyplu, prowadziłem kursy 
drużynowych zuchowych, byłem zastępcą 
komendanta ds. programowych, aż wresz-
cie w  grudniu 1989 r. przejąłem formalnie 
ośrodek od pana Mariana Jacha i zostałem 
jego komendantem.

W  roku 1990 prowadziłem I  turnus 
kolonii zuchowej dla całego hufca. Byłem 
odpowiedzialny za wszystko: za zuchy, za 
drużynowych, za porządek, za jedzenie, 
za program i za…, za…. Było to dla mnie 
duże wyzwanie. Ośrodek miał już swoje 
lata – 20 urodziny za sobą. Kolorowy na 
zewnątrz a w środku był już nieco zużyty. 
W  trakcie turnusu zabrakło wody i  mu-
sieliśmy kopać drugą studnię. Do kolonii 
wodę dostarczano beczkowozem a  zuchy 
myły się w  jeziorze. Dużym problemem 
był fatalny stan łóżek. Musiałem niektóre 
wymienić. Tym samym podpadłem naczel-
nictwu ZHP, które zalecało ograniczenia 
finansowe. Przy wielkiej pomocy mojego 
przyjaciela - Andrzeja Winiarskiego - tur-
nus zakończył się dla mnie jako nowego 
komendanta ośrodka pomyślnie.

A potem, w następnych latach, gdy by-
łem komendantem hufca, udało mi się zro-
bić bardzo wiele. Druh Stefan Romanowski 
ośrodek budował, ja natomiast musiałem 
naprawiać, wymieniać i wprowadzać nowe 
urządzenia, tak, aby ośrodek mógł dalej 
funkcjonować – przecież przybywało mu 
lat. Zmieniała się także sytuacja Związku. 
Brak dofinansowania utrudnił prowadze-
nie ośrodka i  hufca. Postanowiłem więc 
otworzyć ośrodek dla innych – organizując 
wczasy i kolonie cywilne – z zachowaniem 
jednak naszych kolonii zuchowych.

Przez 12 lat kierowania „Słoneczną Re-
publiką” zrobiłem bardzo wiele – tak mi się 
wydaje – bo przecież:
•	wymieniłem wszystkie miejsca nocle-

gowe dla zuchów i kadry,
•	rozprowadziłem wodę po całym ośrod-

ku wraz z  punktem przyłączenia do 
gminnego wodociągu,

•	wymieniłem całą elektryczność na tere-
nie, w pawilonach i budynkach gospo-
darczych, co spowodowało bardzo duże 
oszczędności w  opłatach za energię 
elektryczną,

•	w  latrynach wprowadziłem bieżącą 
wodę, co pozwoliło na montaż misek 
klozetowych,

•	zbudowałem łazienki w części domków 
kadrowych,

•	wybiłem studnię głębinową wraz z mo-
dernizacją hydroforu,

•	doposażyłem ośrodek w  gaz; wybudo-
wanie dwóch zbiorników gazowych 
(4700 i  6700 litrów) pozwoliło na do-
prowadzenie ciepłej wody do budyn-
ków gospodarczo-kuchennych i dwóch 
łazienek,

•	zmodernizowałem kuchnię: zmywa-
ki, zastawa stołowa, dodatkowe kotły, 
osprzęt mechaniczny,

•	wygospodarowałem pomieszczenie sa-
nitarne w szpitaliku,

•	zorganizowałem kąpielisko wraz ze 
sprzętem pływającym, zdobywając wy-
różnienie Gminy Lubichowo jako naj-
ładniejsze kąpielisko gminy,

•	częściowo wymieniłem ogrodzenie 
ośrodka (front),

•	w  tym czasie dwukrotnie dokonano 
przecinki drzewostanu ośrodka i stwo-
rzono plan zagospodarowania pod ce-
le inwestycyjne oraz wydzielono dwa 
miejsca na obozy i camping (wyposaże-
nie ich w wodę i prąd),

•	stworzyłem pralnię z  całym zapleczem 
w celu obniżenia kosztów prania przez 
firmy zewnętrzne,

•	 i  chyba najważniejsze – uregulowałem 
akta własnościowe ośrodka dla ZHP.

Prowadząc ośrodek doprowadziłem do 
tego, że samofinansował się – organizacja 
wypoczynku dzieci i  młodzieży, koszty 
stałe utrzymania ośrodka przez cały rok 
i  inwestycje podnoszące standard. Rów-
nież ze środków uzyskanych z  organizacji 
Akcji Letniej w  Ocyplu utrzymywany był 
częściowo hufiec i jego działalność (w tym 
cztery etaty: komendant, sekretariat, księ-
gowa i kwatermistrz). 

O tym, że moja działalność szła w do-
brym kierunku, świadczy wg ksiąg in-
wentarzowych wartość majątku trwałego 
Ocypla. Od mojego przejęcia jego wartość 
wzrosła z 7 do 12,5 miliona w chwili jego 
zdawania.

Dzięki determinacji, jak również i wie-

lu przyjaciołom, zarówno moim, jak i har-
cerstwa, zrealizowałem założony długofa-
lowy plan finansowania ośrodka w Ocyplu. 
Zawdzięczam to pomocy mojego przyja-
ciela hm. Andrzeja Winiarskiego, pomocy 
naczelnika Wydziału Oświaty Praga-Połu-
dnie i dyrektora generalnego MEN Micha-
ła Piskorza, zastępcy dyrektora Dzielnicy 
Praga Południe hm. Dariusza Matusiaka, 
zawdzięczam to radzie i  wójtowi Gminy 
Lubichowo Marianowi Jachowi i Ryszardo-
wi Alcheniczowi, hm. Adamowi Sikoniowi, 
Jolancie Dembińskiej z powiatowego Sane-
pidu, Henrykowi Jaszerskiemu i Romanowi 
Pirchowi (konserwatorzy przez 24 h na do-
bę) i Zygmuntowi Zawiszy – ukochanemu 
gospodarzowi ośrodka. Także rodzice kolo-
nistów bezinteresownie nieśli nam pomoc 
materialną. I pamiętać trzeba o pracy wielu 
instruktorów zuchowych, którzy o ośrodku 
także mówili „mój Ocypel”.

Miałem jeszcze wiele pomysłów na to, 
aby ośrodek dalej funkcjonował, takich jak: 
przebudowę umywalni, wymianę dachów, 
doposażenie miejsc noclegowych i  pokoi 
dla zuchów w łazienki i wiele, wiele innych.

Ale co zostało zrealizowane dalej przez 
następnych komendantów – niech się wy-
powiedzą inni. Bo przecież ciągle myślę 
o  Ocyplu i  wciąż myślę o  nim „mój Ocy-
pel”. Dlaczego tak się dzieje? Bo w  nim 
spędziłem najpiękniejsze lata i  zawsze był 
od samego powstania wizytówką nasze-
go hufca. Pamiętajmy przy tym, jaką rolę 
spełniał w  procesie wychowania zuchów, 
dzieci młodszych i przygotowaniu do życia 
w społeczeństwie.

Co bym chciał dla mojego Ocypla?
Żeby błyszczał jak za dawnych lat, 

brzmiał gwarem zuchowych okrzyków 
i piosenek, był czynny przez dwa miesiące 
z pełnym wykorzystaniem, żeby drużynowi 
chcieli do niego jeździć realizując najpięk-
niejsze zabawy dla swoich zuchów. I  żeby 
po latach też mogli powiedzieć: to był „mój 
Ocypel”.

hm. Krzysztof  Bąbel
komendant Ośrodka w Ocyplu

w latach 1989-2002

Mój Ocypel!

W tym roku w „Słonecznej Republice” 
w Ocyplu odbyła się czterdziesta piąta Zu-
chowa (i Harcerska) Akcja Letnia! 

Od blisko pół wieku baza służy zuchom 
naszego hufca i nie tylko im, albowiem ko-
rzystają z  niej także zuchy z  innych huf-
ców i  chorągwi naszego kraju. Na terenie 
ośrodka bardzo często swoje obozy rozbija-
ją również harcerze. Z wypoczynku w Ocy-
plu korzystają też grupy dzieci i młodzieży 
niezrzeszonej w ZHP.   

Tegoroczny wypoczynek zuchów   
w Słonecznej Republice był bardzo różno-
rodny, ale mimo to wszystkie zuchy stały 
się   POSZUKIWACZAMI ZAPOMNIA-
NYCH BAŚNI i  w  tym duchu wspólnie 
przeżyły swoją zuchową przygodę.

Jako pierwsi w  naszym ośrodku po-
jawili się harcerze ze 161 WDH NS, któ-
rzy przez dwa tygodnie poznawali uroki 
kociewskich lasów. Zamieszkali w  swojej 
Letniej Bazie Namiestnictwa Nieprzetar-
tego Szlaku, która jest częścią „Słonecznej 

Republiki”.
1 lipca do ośrodka przyjechały zuchy ze 

Szczepu 305 WDHiGZ z Hufca ZHP War-
szawa Żoliborz. W czasie kolonii przemie-
niły się w piratów i wielokrotnie korzystali 
z  atrakcji wodnych, które czekały na nich 
na naszym kąpielisku.

Od poniedziałku 6 lipca w  Słonecznej 
Republice trwała hufcowa kolonia zucho-
wa. Poszczególne gromady zuchowe stały 

Ocypel po raz 45-ty! się innymi światami. 32 WGZ „Vilaxgo” 
i  32 WGZ „Zatoka Księżycowa”  przeisto-
czyły się w  Indian, 32 WGZ „Bajkolan-
dia”  odnalazła się w Nibylandii, 160 WGZ 
„Wolni Ciutludzie”, 160 WGZ „Uczniowie 
Czarodzieja” oraz 211 WGZ „Baśniogród” 
sprawdzali jak płynie życie w  Wiosce Ga-
lów, 211 WGZ „Wędrowcy do świtu” byli 
kosmicznymi astronautami, 295 WGZ 
„Sajszoni” i 295 WGZ „Obieżyświaty” spe-
netrowali świat Hogwartu, 297 WGZ ZK 
„Księżycowych Elfów” i  297 WGZ „Dru-
ga Strona Księżyca” przenieśli się  w świat 
starożytnych Greków, a zuchy z 420 WGZ 
„Zaczarowani Podróżnicy” podobnie jak 

zuchy z Żoliborza, zostały piratami. 
8 lipca do ośrodka dotarły jeszcze zu-

chy i  harcerze z  anińskiego  Szczepu 147 
WDHiGZ, Hufca ZHP Warszawa-Wawer.

Tego dnia w Ocyplu zapłonęło pierwsze 
wspólne obrzędowe ognisko, zapowiadają-
ce wspaniałą zabawę i wypoczynek w nie-
powtarzalnej atmosferze.

Wszystkim, którzy spędzili wakacje 
w  naszym ośrodku,  serdecznie dziękuję 
i zapraszam ponownie za rok. 

phm. Krystyna Mamak  
komendantka hufca i „Słonecznej Republi-

ki” w Ocyplu
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13 i 14 czerwca na terenie ośrodka 
TPD „Helenów” odbył się kolejny zlot 
hufca „Superbohaterowie 2015”.

Jak było? O  to najlepiej zapytać 
tych, dla których to wydarzenie było 
organizowane, czyli zuchy i harcerzy. 
Wiem, że ludziom z  mojego szczepu 
zlot bardzo się podobał, Bardzo faj-
na była sobotnia gra. Zawierała wiele 
możliwości grania, pojedynki między 
zastępami w „kamień papier nożyce”, 
zrobienie kart postaci z  bohaterami 
szczepów naszego hufca. Duży plus za 
obiad - pierogi to był świetny pomysł, 
starczyło dla każdego i  można było 
brać dokładki. Pogoda też dopisała. 
Nawet burza, która w  nocy przeszła 
nad naszymi głowami, była dla harce-
rzy nie lada atrakcją. 

Bardzo trafnym pomysł, m było 
nagrodzenie szczepów za terminowe 
wpłaty i największą frekwencje (zno-
wu nas było najwięcej). Szczepy te 
dostały po namiocie, ten sposób na-
gradzania zmobilizuje być może resz-
tę szczepów do działania. Nagrody za 
gry i festiwal były atrakcyjne i podo-
bały się harcerzom, zobaczyli, że war-
to było się starać. 

Szkoda tylko, że na tej największej 
imprezie hufca w roku zabrakło dele-
gacji tak wielu środowisk. A  tłuma-
czenie drużynowych i  komendantów 
usprawiedliwiające ich nieobecność 
mnie osobiście nie przekonuje. Wy-
baczcie, ale nie jestem w stanie uwie-
rzyć, że szczep liczący kilkadziesiąt 
osób nie jest w stanie wystawić na zlot 
jednego choćby patrolu. Najgorzej by-
ło z  harcerzami starszymi, z  których 
tylko jedna jedyna drużyna z mojego 
szczepu wzięła udział w zlocie. 

Czy naprawdę nie wstyd wam, 
druhny i  druhowie, że z  hufca liczą-
cego ponad tysiąc osób na zlocie było 
nas sto czterdzieści?  Mnie jest wstyd 
za Was, za drużynowych i  komen-
dantów szczepów, którzy nie potrafi-
li wystawić choćby jednego patrolu. 
Stojąc na apelu odniosłem wrażenie, 
że jesteśmy małym wiejskim hufcem, 
a nie potężną wspólnotą, jedną z kilku 
największych w kraju. Warto uderzyć 
się w pierś i nie dopuścić więcej do ta-
kiej sytuacji, nie możemy pokazywać 
naszym wychowankom, że zlot hufca 

to tylko kolejna impreza, którą właści-
wie można sobie „olać”. Albo jesteśmy 
wszyscy razem i się z hufcem utożsa-
miamy, albo on nic dla nas nie znaczy 
i dajmy sobie spokój z taką wspólnotą.

I  na koniec słowo do organiza-
torów, może warto pomyśleć nad 
zmniejszeniem biurokracji przy oka-
zji kolejnych imprez. Dlaczego szczep 
nie może rejestrować drużyn na jed-
nym formularzu zgłoszeniowym, tyl-
ko musi to robić na osobnych. Zamiast 
drukować dwie kartki trzeba druko-
wać ich sześć spotkać się z  każdym 
drużynowym żeby je podpisać. Po co 
harcerzom zgody na udział w impre-
zie skoro (z  tego, co wiem) rodzice 
wypełniają na początku roku zgodę 
na udział w imprezach przez cały rok. 
To byłoby w przypadku mojego szcze-
pu kolejne czterdzieści kartek, które 
trzeba wydrukować i o których trze-
ba pamiętać. To właściwie jedyne za-
strzeżenia, jakie mam do formalności 
związanych ze zgłoszeniami. 

Rzucał się też w  oczy brak oboź-
nego zlotu, osoby, która pilnowałaby 
wszystkich zbiórek, odpraw, pobudki 
itp. Jasne - kadra szczepów i  drużyn 
jest już w tym wieku, że mogłaby tego 
pilnować sama, ale jak mogliśmy się 
przekonać w praktyce, nie zawsze się 
to udaje. Dlatego jedna osoba, która 
ogarniałaby to wszystko, byłaby ideal-
nym rozwiązaniem. 

Czego jeszcze zabrakło mi na zlo-
cie? Ogniska, czyli tego, co harcerze 
lubią najbardziej. Warto było siąść 
razem w  kręgu, wspólnie pośpiewać, 
pobawić się, może podsumować rok 
harcerski. Dać możliwość wypowie-
dzenia się dzieciakom, jak z  ich per-
spektywy wyglądał ten rok hufcowy. 

Słowa, które piszę na łamach „Pra-
skiego Świerszcza”, są zawsze moim 
osobistym zdaniem, moimi własny-
mi przemyśleniami. Wiem, ile pracy 
organizatorzy włożyli w  organizację 
tego zlotu, i za to należy im się szacu-
nek. A  wam wielcy nieobecni na tej 
imprezie życzę, żebyście kiedyś stali 
się instruktorami – superbohatermi 
tak jak my, którzy na zlocie byliśmy.

phm. Jan Korkosz „Hebel”

Nasz Związek idzie z duchem cza-
su, wykorzystujemy, gdzie się da, no-
we technologie, robimy to odważnie 
i  dynamicznie. Z  jakim skutkiem? 
Mogliśmy się przekonać ostatnio aż 
dwa razy przy okazji internetowych 
debat na temat Prawa i Przyrzeczenia 
Harcerskiego. 

Debaty dostępne były za pośred-
nictwem kanału youtube, na skype, 
gdzie każdy mógł zabrać głos w  dys-
kusji, a  także na tweeterze oraz face-
booku. 

Zainteresowanie było bardzo duże. 
Ponad pięć tysięcy osób uczestniczyło 
w obu debatach. Ogólne podekscyto-
wanie i napięcie dało się odczuć już na 
godzinę przed rozpoczęciem. Ja przy 
obu wydarzeniach brałem aktywnie 
udział w dyskusji na czacie YouTube, 
często podsycając atmosferę. Najpięk-
niejsze jest to, że byli tam harcerze 
z całej Polski i nie tylko instruktorzy, 
ale też młodzi drużynowi. Ponieważ 
byli tam ludzie w  różnym wieku, to 
dyskusja była wielopłaszczyznowa 
i niezwykle gorąca. Śmiem twierdzić, 
że działo się więcej i było ciekawiej niż 
w studiu w Głównej Kwaterze. 

Po pierwszej debacie internauci 
byli zawiedzeni poziomem i ogólniko-
wością dyskusji. Większość spodzie-
wała się jakiejś wymiany zdań i śmiel-
szych wniosków. Dodatkowo frustra-
cji dopełniały problemy techniczne, 
przez które rozpoczęcie opóźniło się 
o  piętnaście minut a  połączenie się 
przez skype było nie możliwe.

Ale co nie udało się za pierwszym 
razem, nie miało miejsca przy okazji 
drugiej debaty. 

Mieszane uczucia można mieć 
w stosunku do prowadzących. Druh-
na, która zadawała pytania gościom 
w  studiu, bała się pytać o  rzeczy 
trudne, unikała kontrowersji. Jak na 
tak ważną dyskusję, była ona zbyt 
grzeczna. Dodatkowo jeden z druhów 
prowadzących nie wiedział, co to jest 

ZHPpgk (ZHP poza granicami kraju), 
wstyd druhu!!. W  pierwszej debacie 
źle napisano nazwisko byłej naczelnik 
ZHP, napisane było Hermig, a nazywa 
się ona Hernik – to znaczący błąd. 

Na Facebooku była sonda z  dwo-
ma pytaniami: czy jesteś za pozosta-
wieniem dziesiątego punktu Prawa 
Harcerskiego w obecnym brzmieniu? 
I  czy jesteś za wprowadzeniem alter-
natywnej roty Przyrzeczenia Harcer-
skiego (gdzie słowo Bóg byłoby zastą-
pione innymi słowami). Na pierwsze 
pytanie siedemdziesiąt trzy procent 
internautów opowiedziało się za zmia-
ną. Ta decyzja nie dziwi, bo punkt ten 
w  obecnym brzmieniu według mnie 
nie ma racji bytu. Jeśli chodzi o drugie 
pytanie, większość była za tym, żeby 
nie wprowadzać drugiej roty Przyrze-
czenia, instruktorzy pomyśleli o sobie 
a  nie o  dużej grupie niewierzących 
członków naszego związku. Odnio-
słem trochę wrażenie, że ZHP boi się 
radykalnych zmian. 

Jak skończy się ta ogólnopolska 
dyskusja? Czy Związek ma odwagę iść 
pod prąd, jeśli wymaga tego sytuacja? 
Czy proponowane zmiany zostaną 
wprowadzone?. Odpowiedzi na te py-
tania poznamy na zjeździe ZHP. Żału-
ję, że nie mogę być delegatem na ten 
zjazd, nie boję się zadawać trudnych 
i niewygodnych pytań, potrafię drążyć 
temat, jeśli wymaga tego sytuacja. 

Nasz hufiec też wypracował sta-
nowisko na temat proponowanych 
zmian, liczę głęboko, że nasi delegaci 
na zjeździe będą o tym pamiętać. 

A  co do debaty - świetna sprawa 
móc śledzić, co dzieje się w  Związku 
z  każdego miejsca w  Polsce siedząc 
w  domu w  kapciach. To niełatwe 
przedsięwzięcie było Zadziwiającym 
Harcerskim Posunięciem, życzę wię-
cej takich posunięć. 

phm. Jan Korkosz „Hebel”

HEBLOWANIE

Instruktor Superbohater, czyli refleksje po zlocie hufca ZHP – Zadziwiające Harcerskie Posunięcie
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Gdy przeglądamy serwisy społeczno-
ściowe, takie jak Facebook, Tweeter, Insta-
gram, często natrafiamy przy wpisach krzy-
żyk #. Są to tak zwane hashtagi i ich funkcją 
jest oznaczanie informacji i  mediów oraz 
grupowanie pod konkretnym tematem lub 
tworzenie z serii wpisów dyskusję. Są często 
też używane do promowania konkretnych 
marek. 

Taką marką jest harcerskie lato - wpro-
wadzone rok temu określenie na wszelkie 
aktywności gromad i  drużyn w  wakacje. 
Harcerska Akcja Letnia jest raczej zbyt 
patetyczna, sformalizowana i  raczej nie 
pojawi się w żadnej fali mody na PRL obok 
mebli i  elementów propagandy wykorzy-
stanych jako elementy dekoracji. 

Hashtag #harcerskielato pozwala na ze-
branie wpisów, zdjęć, filmów z całego kraju 
i przedstawienie jako wspólnego przeżycia 
dziesiątków tysięcy harcerzy. Efekt tagowa-
nia można zobaczyć na stronie haliz.zhp.pl, 
gdzie znajdują się również informacje na 
temat przeprowadzania obozów. 

Oprócz ogólnopolskiego harcerskiego 
lata hufcowy zespół promocji i  informacji 
zaproponował stosowanie hashtagów #ocy-
pel i  #slonecznarepublika do oznaczania 
materiałów z naszego ośrodka. Zachęcamy 
inne stanice i zgrupowania do wykorzysta-
nia tej technologii. 

pwd. Bogdan Ciechomski

#harcerskielato

Moja komendantka szczepu zawsze po-
wtarza mi, że drużyna, którą obecnie prowa-
dzę, powstała w wyniku szantażu. ,,Drużyna 
wodna, albo żadna” - miał postawić sprawę 
mój poprzednik. Ostatecznie przeforsował 
swoje stanowisko – i dobrze się stało, bo tak 
odrodziła się specjalność żeglarska w hufcu 
Warszawa-Praga-Południe. Drużyny spe-
cjalnościowe często muszą zmagać się z nie-
zrozumieniem reszty kadry Związku. Prze-
cież o  wiele prościej jest dać ,,zielonemu” 
harcerzowi miejsce na korytarzu w  szkole 
na zbiórkę, dać kompas, mapę i  puscić go 
na grę po okolicy. Natomiast pomyślmy 
o takich ,,żeglarzach” – potrzebują hangaru, 
żaglowni, przyczepy, uprawnień, mnóstwa 
pracy przy sprzęcie – a to wszystko kosztuje! 
I  tu nasza komenda hufca nie jest typowa, 
gdyż od samego początku bardzo aktywnie 
wspiera naszą drużynę w jej rozwoju.

 Dlaczego wodna?
Żeglarze słodkich wód – tak brzmiał 

tytuł pierwszego artykułu o naszej drużynie 
w  ,,Wiadomościach Sąsiedzkich”. Żeglar-
stwo ma coś takiego w sobie, co przyciąga. 
Tworzy charaktery, wymaga od osób które 
je uprawiają niesamowitego opanowania, 
odpowiedzialności, wiedzy. Chyba to wła-
śnie przyciąga do naszej drużyny harcerzy, 
nie tylko z  Saskiej Kępy. Do dzisiaj pa-
miętam historię harcerza, którego mama 
szukała dla swojego syna drużyny wodnej 
na Pradze-Południe – napisała w  tym ce-
lu Głównej Kwatery ZHP, ta odesłała ją do 
Chorągwi Stołecznej ZHP, ta do Hufca Pra-
ga-Południe, ten do 296 Szczepu WDHiGZ, 
a dopiero ten do nas. Mama przeszła przez 
całą strukturę ZHP, aby znaleźć dla swoje-
go syna drużynę o tej właśnie specjalności! 
Dziś harcerz ten jest wachtowym (w druży-
nie wodnej wachty to odpowiedniki zastę-
pów), najlepszej wachty roku harcerskiego 
2014/15!

Czym różni się drużyna wodna, od zwy-
kłej drużyny harcerskiej?

Na pewno drużyna wodna wymaga 
dużej odpowiedzialności od jej członków. 
Zarówno od kadry, jak i od harcerzy. Tu po-
myłka popełniona na wodzie może skutko-
wać zagrożeniem życia, a  błąd popełniony 
przy remoncie jachtu może oznaczać utra-
tę sprzętu, którego cenę liczy się tysiącach 
złotych. Tego zazwyczaj nie uświadczymy 
w drużynach lądowych. Dlatego też druży-
ny wodne działają zazwyczaj jako drużyny 
wielopoziome, gdzie harcerze starsi pełnią 
role wachtowych (m.in. dlatego, że dopiero 
od 14 lat można mieć patent żeglarza jach-
towego), daje to też o wiele lepsze efekty wy-
chowawcze. Prowadzenie drużyny wodnej 
przypomina więc prowadzenie małej firmy: 
trzeba pozyskiwać sprzęt, zdobywać środki 
na jego renowację, przeprowadzać niezbęd-
ne prace przy jachtach. I przede wszystkim 
bezpiecznie użytkować sprzęt. Nasza druży-
na „Wir” dopiero z tym rusza, ale już wiemy, 
że nie będzie to łatwe. 

A teraz troszkę historii.
Zaczynaliśmy jako mała trzyosobowa 

grupka pod komendą pwd. Jakuba Kowal-
skiego. Potem nieoficjalnie została przejęta 
przeze mnie (styczeñ 2014 r.), a  oficjalnie 
dopiero w  czerwcu 2014 r. W  tym roku 
harcerskim udało nam się zrobić naprawdę 
wiele – zdobyliśmy zaczątek swojego sprzę-
tu żeglarskiego (starą, zdezelowaną Omegę), 
harcówkę przy parafii na Ateńskiej, maga-
zyn przy ulicy Grochowskiej, promowali-
śmy się na Saskiej Kępie publikując artykuły 
w  ,,Wiadomościach Sąsiedzkich” oraz bio-
rąc udział w licznych piknikach i festynach, 
nawiązaliśmy współpracę z drużyną wodną 
ZHR-u na Saskiej Kępie. To naprawdę wiele, 
jak na dwuletnią naszą wspólną pracę. Ma-
my nadzieję, że w przyszłym roku uda nam 
się osiągnąć jeszcze więcej!

pwd. Piotr Michalak

Z cyklu „Nasze Drużyny”

Zawirowani

Lada chwila czeka nas w  hufcu pod-
sumowanie minionej czteroletniej pracy 
i zaplanowanie kolejnej kadencji lat. Zapla-
nowanie kolejnych lat pracy. Powinniśmy 
sobie powiedzieć, co nam się udało, z jaki-
mi problemami mamy kłopoty, co zmienić, 
co kontynuować. Trudne zadanie. Ja koń-
czyć będą moją około dziesięcioletnią pracę 
w komendzie hufca, sumować także własne 
osiągnięcia i klęski. 

Ale w tym miejscu chciałbym zapropo-
nować krótką refleksję o nas samych, o huf-
cu. Gdy zastanawiam się, co w naszym śro-
dowisku jest najbardziej kłopotliwą sprawą, 
wydaje mi się, że są takie dwie. 

Po pierwsze nie wszyscy – kadra hufca 
– chcemy być wspólnotą hufca. Jesteśmy 
znakomitym ruchem, ale bardzo słabą 
organizacją. I  wspólnotą się niestety nie 
czujemy. Iluż z  nas jest najmądrzejszych, 
najważniejszych, do których powinni do-
stosować się inni? Polecenia naszych władz 
i  wspólne ustalenia organizacyjne nas nie 
dotyczą. Dlaczego? Na zdrowy rozum tego 
się nie da zrozumieć. 

Cóż to za szczep, z  którego na star-
tówkę nie jedzie ani jeden drużynowy. Na 
startówkę, której termin został ustalony 
w  czerwcu a  miejsce przed rokiem. Nie 
jest nam potrzebna? Integracja naszych in-
struktorów jest zbędna? Przecież nie jest to 
prawda. 

Nie tak dawno usłyszałem, że któryś 
z  naszych ze szczepów jest w  opozycji do 
hufca. Ot, prowadzi z hufcem wojnę pod-
jazdową. W  rzeczywistości znaczy to, że 
szczep walczy sam z  sobą. Bo szczep to 
cząstka hufca. Gdzieś sobie ktoś wymyślił, 
że jest szczep i komenda, którą trzeba zwal-
czać. Jaki ma to sens?  

A jaki sens ma brak aktywności na fo-
rum hufca instruktorów NS? Środowisko 
Nieprzetartego Szlaku od lat uznaje, że in-
tegracja z pozostałą kadrą całego hufca jest 
mu zbędna (i od lat się dziwi, że nie istnieje 
współpraca między NS a pozostałymi dru-
żynami; nie istnieje, bo instruktorzy NS jej 
po prostu nie chcą). Po co więc mieliby jeź-
dzić na jakąś hufcową startówkę? Po co być 
cząstką wspólnoty? 

Nie zmienia to faktu, że jesteśmy 
świetnym ruchem, że prowadzimy dobre 
zbiórki, poświęcamy naszym zuchom i har-
cerzom dużo czasu. Ale to mało, aby być 
dobrym hufcem. 

No i  ten drugi kłopot, wiążący się 
z pierwszym. Za mało w sytuacjach kryzy-
sowych ze sobą rozmawiamy. I  nie każdy 
z nas zawsze mówi szczerze. I mamy za ma-
ło w hufcu ludzi, którzy są dla nas autoryte-
tami. I za często sądzimy, że nasz rozmówca 
chce nam zrobić przykrość. To nam tworzy 
czasami nie najlepszą atmosferę, doprowa-
dza czasami do łez, czasami do zbytniego 
zdenerwowania. A przecież wszyscy chce-
my, aby nasze harcerstwo pracowało jak 
najlepiej. 

Nowa komenda hufca będzie od 3 paź-
dziernika miała ważne zadanie: stać się dla 
całego hufca autorytetami, tworzyć hufiec 
jako wspólnotę drużyn i szczepów, rozma-
wiać ze wszystkimi, doprowadzić, by nie 
było w hufcu „nas” i „ich”. A poza tym nowa 
komenda będzie miała tysiąc innych zadań. 
Ale wszystkich przecież tu nie opiszę. 

Hm. Adam Czetwertyński 

Dobre rady druha ACz

Jaki hufiec?

Właśnie jestem świeżo po lektu-
rze 13 numeru „Praskiego Świerszcza” 
(26.05.2015  r.). Świetna robota! Bardzo cie-
kawy numer. I przywołał tyle wspomnień... 
Twórczynię „Nieprzetartego Szlaku”, hm. 
Marię Łyczko poznałam w Krakowie na 
festiwalu zuchów i harcerzy niepełnospraw-
nych i do dziś mam ciarki na wspomnienie 
tej cudownej grupy dzieci głuchoniemych, 

które dały taki popis na parkiecie, że nie by-
ło suchych oczu wśród wielkiej widowni... 
Ech, wspomnienia, wspomnienia... Zresztą 
nie tylko te. Jest ich o wiele więcej. Uciekam, 
bo trudno się robi. Pozdrawiam raz jeszcze 
bardzo ciepło. Życzę redakcji i wszystkim 
czytelnikom wspaniałych artykułów. 

Dusia - Wanda Stańczak

Napisali do nas.
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Wieś kociewska w Borach Tucholskich 
położona w  województwie pomorskim, 
w powiecie starogardzkim, w gminie Lubi-
chowo nad jeziorem Wielki Ocypel.

Od 1772 r. miejscowość znajdowała 
się po administracją zaboru pruskiego na 
terenie tzw. Prus Zachodnich. Po I wojnie 
światowej Ocypel znalazł się ponownie na 
terenie Polski. W 1922 r. uzyskał połączenie 
kolejowe ze Skórczem i Szlachtą. W 1944 r. 
żołnierze podziemia zastrzelili w  Ocyplu 
szefa Gestapo z  Tczewa. W  ramach nie-
mieckiego odwetu rozstrzelano publicznie 
ponad dwudziestu Polaków (mieszkańców 
Ocypla i  okolic, a  także przywiezionych 
z obozu koncentracyjnego Stutthof, człon-
ków sieci wywiadu AK z  Pomorza). Pod-

czas okupacji niemieckiej w  1944 r. w  la-
sach otaczających Ocypel doszło do starcia 
pomorskich oddziałów AK z  wojskami 
niemieckimi. Po II wojnie światowej obsza-
ry leśne Borów Tucholskich wokół Ocypla 
stały się terenem operacyjnym partyzantki 
antykomunistycznej.

Dzięki malowniczemu położeniu i czy-
stości okolicznych terenów Ocypel prze-
kształcił się w  miejscowość wypoczynko-
wo-letniskową. W Ocyplu, w szczególności 
bezpośredniej bliskości jeziora Ocypel 
Wielki znajduje się wiele ośrodków wypo-
czynkowych. Największy z nich to Ośrodek 
Kolonijny Hufca ZHP Warszawa Praga-Po-
łudnie.

Ocypel

Tego lata podążając tropami znanych 
i wielkich Polaków odwiedziłem Ogródek. 
Jest to wieś leżąca w  południowej części 
Mazur, nieco na północ od drogi z Orzysza 
do Ełku. Położona malowniczo nad jezio-
rami Kraksztyn i Drumlin. 

Znajduje się tutaj Muzeum Michała 
Kajki (1858–1940) – poety, gospodarza, 
cieśli, murarza i  działacza mazurskiego, 
piszącego swoje wiersze w języku polskim. 
Mieści się w murowanym domu, wybudo-
wanym przez Michała Kajkę i  zamieszki-
wanym przez niego i jego najbliższą rodzi-
nę a także w budynku gospodarczym znaj-
dującym się w obrębie jego posesji. Swoją 
działalność muzeum rozpoczęło w 1968 r. 
Większość wystawy ma charakter biogra-
ficzny. W  sposób chronologiczny przed-
stawia koleje życia, działalność i twórczość 
poety. Wyeksponowano egzemplarze 
kalendarzy i  czasopism, które Kajka czy-
tał i  w  których drukował swoje utwory. 
Znajdują się tu ponadto kopie rękopisów 
i  książkowe wydania jego wierszy. Całość 
wystawy uzupełniają oryginalne meble 
i eksponaty sztuki ludowej.

Jest tam również sporo miejsca poświę-
conego historii i  geografii Mazur oraz ca-
łych Prus Wschodnich. Sporo miejsca zaj-
muje temat mazurskiego piśmiennictwa, 
w  którym widać wymieszanie wpływów 
kultury niemieckiej, pruskiej i polskiej. 

W budynku gospodarczym znajduje się 
obszerna sala z  kominkiem, w  której pre-
zentowane są wystawy obrazów malarzy 
i twórców ludowych oraz niewielkie zbiory 
etnograficzne. Można zobaczyć, jakie prace 
wykonywano w  gospodarstwach mazur-
skich i  jakim sprzętem się posługiwano. 
Ważną część stanowią narzędzia ciesielskie 
będące niegdyś własnością Michała Kajki. 

Na podwórzu stoi mała scena-alta-
na przeznaczona na koncerty, spotkania 
z ludźmi kultury i wieczory z poezją. Dom 
i całe obejście położone jest na stoku wzgó-
rza, opadającego w  kierunku jeziora. Od 
linii brzegowej oddziela je wąska droga 
piaszczysto-brukowa. 

Muzeum Michała Kajki w Ogródku jest 
oddziałem Muzeum K. I. Gałczyńskiego 
w  Praniu. Zachęcam do zwiedzenia tego 
ciekawego i mało znanego miejsca.

hm. Jacek Czajka

U Kajki w Ogródku

Jezioro Ocypel

Pomnik pomordowanych przez hitlerowców patriotów 
gdańskich

Odbudowana kapliczka przy ul. Kociewskiej

Grób zamordowanych w 1944 r. w odwecie za przepro-
wadzoną akcję partyzancką
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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

Michał Kajka
***
Podnieś się ludu 
Z kałuży brudu. 
A choć terror wciąż w nas bije  
Twórzmy organizacyje. 
By polskie słowo, 
Kwitło na nowo...

         *** 
Póki słońce żarem grzeje,  
Póki wiatr po wydmach wieje, 
Gdzie mazurski naród słynie 
Polska mowa nie zaginie...

***
Wy prześliczne jezior wody, 

Wysrebrzone w swej ozdobie, 
Podczas ciszy i pogody 
Malujecie tedy w sobie 
Łany, lasy i też wioski.

           ***
Wdzięczna lata ozdobo, 

przyjemna wszej osobie 
Słyniesz życiem, swobodą 
Jak wdzięczny powab ku tobie...

          ***
Czyli my ojczyste hymny, 

Z różnemi pieśniami, 
Mamy rzucić w strumień zimny 
I zdeptać nogami?  
Lub polskie kancjonały, 
Albo też Biblije, 
Wszelkie księgi Boskiej chwały 
Kwitnące jak lilije?  
Takie nasze skarby drogie, 
Droższe nad złoto, 
Mamy wyrzucić na drogę 
I zagrzebać w błoto?  
Choć nauki apostolskie, 
Niech wiatr je rozwiewa, 
Bo dlatego, że to polskie, 
Bóg się na nie gniewa?  
Bóg nie słucha, co polskiego 
Nawet miły kumie?  
‘Boże, wybaw nas od złego, 
Bóg to nie zrozumie?  
Nie zrozumie, więc 
Dlatego nawet karać będzie,  
Bowiem pacierza polskiego  
Zakazuje wszędzie?  
Nie tak ma być kochaneczku, 
Radzę co dobrego, 
Mów z władzami po niemiecku, 
Gdy żądają tego. 
Kiedy zwierzchność nami włada, 
Pilnie nas dogląda. 
Wtedy niech z nią każdy gada 
Tak, jak ona żąda. 
Boć to Pan Bóg. Ten, co w niebie, 
Na polskie pacierze, 
Ten nie gniewa się na ciebie, 
Gdy je mówisz szczerze. 
Ślijcie Bogu wszelkie dźwięki, 
Wasze prośby ziści. 
A tak starzy lub też młodzi, 
Kto ma tylko dowcip w głowie,

              ***

Na mazurskiej ziemicy 
Jezior zgoła nie zliczy, 
Blaskiem z dala odbijają, 
Bardzo pięknie wyglądają. 
  
A gdy spojrzy na nie wzrokiem 
Albo we dnie, albo zmrokiem, 
Radość w sercu się uczuwa, 
Tu i ówdzie łódka suwa. 
  
Jedna panna wodę bierze 
Lub druga bieliznę pierze. 
Tamój znów się człowiek kąpie 
Lub tu pluskają się karpie. 

             ***

O szczęśliwym dla tego, że nam osobliwie 
ten dar Boga wielkiego łaska miłościwie 
do tych czas daruie, że każdy między nami 
chwałę Boską piosnkami mnożyć usiłuje. 
Że nie tylko śpiewamy, lecz i zrozumiemy, 
co w piosneczkach żądamy, i o co prosiemy: 
Tych pociech nie maią, którzy obcym językiem 
nie wiedząc, o co, krzykiem do Pana wołają.

Michał Kajka 
Ur. 27 września 1858r.  w Skomacku Wielkim, zm. 22 września 1940r.  w Orzyszu. 

Polski poeta ludowy, artysta, działacz mazurski. 
Żonaty z Wilhelminą z Karasiów . Od siedemnastego roku życia pisał wiersze w ję-

zyku polskim, które ukazywały się w gazetach mazurskich:”Mazur”, „Gazecie Ludowej”, 
„Mazurskim Przyjacielu Ludu” a także na Śląsku, w „Nowinach Śląskich”. Prowadził dzia-
łalność społeczną i polityczną. Zajmował się biblioteką Towarzystwa Czytelni Ludowych. 
Był założycielem Mazurskiej Partii Ludowej. Uczestniczył w spotkaniu polskich działaczy 
z Mazur i Wielkopolski w Szczytnie. Działał także na rzecz sprawy polskiej w okresie ple-
biscytu, a w kolejnych latach w Zjednoczeniu Mazurskim i Związku Polskich Towarzystw 
Szkolnych. Na licznych spotkaniach narodowych deklamował swoje wiersze.

Określany przez Niemców mianem „zatwardziałego Polaka”, od lat trzydziestych aż do 
śmierci znajdował się pod stałą obserwacją nazistów. Pochowany na miejscowym cmen-
tarzu w Ogródku.

Czy wiecie, że…

W latach 1964-1989, w naszym hufcu działały dwa szczepy imienia Michała Kajki: 
Szczep 24 WDH-Z (powołany do życia 10.10.1965 r., imię otrzymał 10.10.1966 r., sztandar 
wręczono 14.05.1968r) i Szczep 101 WDH-Z (powołany w marcu 1964 r., imię otrzymał 
15.01.1966 r., sztandar wręczono 15.06.1967 r.).


