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Wydanie specjalne 
na 100-lecie harcerstwa na Grochowie

Od kilku lat obchodzimy w harcerstwie 
kolejne stulecia. Najpierw w  2007 roku 
mieliśmy stulecie skautingu. 40-tysięczne 
Jamboree na Wyspach Brytyjskich, w któ-
rym wzięło udział kilkaset harcerek i har-
cerzy, w tym kilkadziesiąt z naszego hufca. 
W  Kielcach nasz harcerski zlot stulecia. 
Wspominamy lorda BP i  jego pierwszy 
obóz dla dwudziestu chłopców. Wtedy się 
to zaczęło, wtedy też powstał „Skauting dla 
chłopców”, narodził się światowy skauting. 

Później był rok 2010. Obchodziliśmy 
w  Krakowie stulecie harcerstwa. Wielki 
zlot w  mieście, gdzie powstała pierwsza 
drużyna skautowa na ziemiach polskich. 
Jeszcze przed słynnymi drużynami lwow-
skimi. Jeszcze zanim Andrzej Małkowski 
przetłumaczył tekst Baden Powella. By-
liśmy też tam – harcerki i harcerze Hufca 
ZHP Praga-Południe. 

Ale rok 2011 to też stulecie – właśnie 
wydanie rozkazu Małkowskiego, stulecie 
rozpowszechnienia idei skautowych we 
wszystkich zaborach. Na terenie polskich 
ziem powstają drużyny. W Warszawie też. 

Stulecie takiej drużyny, drużyny z  na-
szego hufca, jednego z najstarszych środo-
wisk harcerskich Rzeczpospolitej, drużyny 
im. x Józefa Poniatowskiego, minęło bez 
wielkich obchodów. Drużyna z  Gimna-
zjum Konopczyńskiego (późniejszego 
Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickie-
wicza) nosząca po I wojnie światowej nu-
mer 3 narodziła się na jesieni 1912 roku. 

Warto jej poświęcić kilka zdań. Był 
z  nią krótko związany ksiądz Kazimierz 
Lutosławski, twórca pierwszej koncepcji 
krzyża harcerskiego, w  Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza prefektem był ksiądz 
Jan Mauersberger, harcmistrz Rzeczpospo-

litej, kapelan ZHP, jego przewodniczący, 
także w  czasie okupacji. Wychowankami 
„Trójki” byli: hm. Stanisław Broniew-
ski, naczelnik Szarych Szeregów, hm. Jan 
Rossman, jeden z  najwybitniejszych in-
struktorów Szarych Szeregów, Jan Nowak-
-Jeziorański „Kurier z  Warszawy”, grupa 
wybitnych intelektualistów z  najlepszym 
polskim szekspirologiem Janem Kottem. 
Kilkunastu harcmistrzów… To członkowie 
„Trójki” tworzyli hufiec „Trzy Krzyże” Sza-
rych Szeregów…   

W roku 2015 obchodzimy kolejną set-
ną rocznicę – założenie pierwszych drużyn 
harcerskich na Grochowie. „Trójka” jest ze 
Śródmieścia. Na Saską Kępę przeniosła się 
wraz z  ówczesnym liceum w  roku 1945. 
A więc z prawobrzeżną Warszawą związa-
na jest tylko 70 lat. Grochowskie środowi-
ska „22” są dziś stuletnie. 

Sto lat to piękny jubileusz. Pamiętać 
jednak musimy, że w ciągu stu lat harcer-
stwo na Grochowie tworzyło wiele środo-
wisk. Te najstarsze „22”, ale także „20”, „31”, 
„32”, „160”, „211”, „288”, drużyny Nieprze-
tartego Szlaku. I  harcerstwo na Grocho-
wie to drużyny, które dziś nie istnieją, ale, 
w  których wychowały się setki harcerek 
i harcerzy. 

Obchodzimy, więc kolejną piękną 
rocznicę, pamiętajmy o  przeszłości, lecz 
najważniejsza jest współczesność. Roz-
wój dzisiejszych środowisk. Dlatego gdy 
czytamy o „naszych” ZHP sukcesach, gdy 
dowiadujemy się o sukcesach drużyn ZHR, 
serce rośnie. Na Grochowie świetnie działa 
harcerstwo. To naprawdę cieszy.  

hm. Adam Czetwertyński
członek Komendy Hufca

Ponad sto lat, czyli z kart historii harcerstwa… 

W  głównym przedsionku kościoła 
rzymskokatolickiego p.w. Najczystszego 
Serca Maryi przy pl. Szembeka po prawej 
stronie znajduje się marmurowa tablica 
upamiętniająca poległych harcerzy z  Sza-
rych Szeregów i żołnierzy AK. Umieszczo-
no na nich nazwiska 48 praskich harcerek 
i  harcerzy. W  większości były to osoby 
wywodzące się z Grochowa. Gdy miały być 
wmurowane tablice pamiątkowe ku czci 
pułków walczących pod Olszynką Gro-
chowską oraz 21 Pułku Piechoty „Dzie-
ci Warszawy” broniącego Grochowa we 
wrześniu 1939 r. a także żołnierzy III Rejo-
nu VI Obwodu Armii Krajowej, dzięki sta-

raniom instruktora Hufca ZHP Warszawa 
Praga Południe hm. Jerzego Przyjemskiego 
umieszczono nazwiska poległych harcerek 
i  harcerzy. Uroczyste poświęcenie tablic 
nastąpiło 31 lipca 1961 r., i od tego czasu 
zawsze w  tym dniu odprawiane są msze 
święte w intencji żołnierzy i harcerzy Gro-
chowa i  Pragi. W  budynku przy ul. Sien-
nickiej 31a, w okresie okupacji niemieckiej 
mieścił się sklep kontygentowy prowadzo-
ny przez harcerską spółdzielnię Samopo-
moc Koleżeńska ESKA. 

Trudne warunki materialne, znisz-
czenie domów i  mieszkań podczas walk 
wrześniowych, utrata pracy możliwości za-
robkowanie przez wiele rodzin spowodo-

Harcerskie miejsca pamięci – Grochów

wało konieczność zdobycia dodatkowych 
źródeł zarobkowania. Phm. Jerzy Przyjem-
ski razem z phm. Henrykiem Ostrowskim 
z  konspiracyjnego hufca Grochów, zakła-
dają i  kierują spółdzielnią. Rozpoczęto 
działalność od usług szklarskich, handlu 
drobnymi przedmiotami codziennego 
użytku oraz zorganizowania na Grochowie 
składu z opałem. Spółdzielnia prosperowa-
ła bardzo dobrze i  z  czasem się rozwinęła 
zakładając stały punkt handlowy (stragan, 
później zamknięta budka, a  następnie 
wspomniany sklep kontygentowy, który był 
równocześnie dogodnym punktem kontak-
towym), dając szansę utrzymania lub doro-
bienia do pensji rodziców wielu harcerzom 
i  instruktorom. Dorobek spółdzielni SK 
ESKA (bez podania źródła) był nawet, jak 
się wydaje, prezentowany na łamach ów-
czesnej prasy harcerskiej jako żywy przy-
kład zalecanej formy gospodarowania – ru-
chu spółdzielczego i samopomocy. W skle-
pie tym miało miejsce tragiczne z skutkach 
wydarzenie. 17 lub 18 marca 1943 r. phm. 
Henryk Ostrowski wraz z żoną Walentyną 
Horn-Ostrowską „Wala” oraz Stanisławem 
Ciszewskim „Cichy” zostali aresztowani 
przez gestapo. Henryk Ostrowski został 
przypadkowo uwolniony podczas odbicia 
aresztowanego przez gestapo Janka Byt-
nara „Rudego” (akcja pod Arsenałem). 
Stanisław Ciszewski, harcerz Szarych Sze-
regów został osadzony w  obozach kon-
centracyjnych w  Oświęcimiu, a  następnie 
w Dachau, gdzie został oswobodzony przez 
wojska amerykańskie. Walentyna Horn-
-Ostrowska została wywieziona do obozu 
koncentracyjnego w  Oświęcimiu i  tam 
zamordowana 24 grudnia 1943 r. Walen-
tyna była harcerską i zastępową 33 WŻDH 
(lata 1931-1935); zastępową, przyboczną 
i  drużynową zuchenek 54 WŻDH (wrze-
sień 1935 r. - wrzesień 1938 r.); drużyno-
wą 54 WŻDH (wrzesień 1938 r. – wrzesień 
1939   r.); uczestniczką Pogotowia Harcerek; 
od października 1939  r. drużynową konspi-
racyjnej 54 WŻDH. 

Na ścianie budynku kościoła p.w. Matki 
Bożej Królowej Polskich Męczenników

przy al. Stanów Zjednoczonych 55 znaj-
duje się tablica upamiętniająca Danutę Sie-
dzikównę ps. Inka i phm. Jana Rodowicza 
ps. Anoda. „Inka” była sanitariuszką i łącz-
niczką V Brygady Wileńskiej AK. Areszto-
wana i  rozstrzelana przez funkcjonariuszy 

Urzędu Bezpieczeństwa w Gdańsku w 1946 
r. Miejsce jej pochówku nie jest znane.

„Anoda” - podharcmistrz, żołnierz Sza-
rych Szeregów i porucznik Armii Krajowej. 
W  czasie Powstania Warszawskiego żoł-
nierz batalionu „Zośka”. Zmarł tragicznie 
w 1949 r. podczas śledztwa w Ministerstwie 
Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. 
Według prokuratury i  UB przyczyną jego 
śmierci był skok samobójczy z  okna IV 
piętra budynku, ale być może został z niego 
wyrzucony. W latach 1935-1939 był harce-
rzem 23 WDH „Pomarańczarnia”, Tablicę 
ufundował 20 Szczep ZHR. Pomiędzy blo-
kami przy ul. Kinowej 24 znajduje się głaz 
upamiętniający poetę czasu wojny, podcho-
rążego, żołnierza Armii Krajowej, podharc-
mistrza Szarych Szeregów Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego. W okresie okupacji nie-
mieckiej wydał 4 tomiki poezji: Zamknięty 
echem (lato 1940), Dwie miłości (jesień 
1940), Wiersze wybrane (maj 1942), Arkusz 
poetycki Nr 1 (1944) i składkę Śpiew z po-
żogi (1944) oraz opublikował wiele utwo-
rów w prasie konspiracyjnej. Zachowały się 
wszystkie jego dzieła: ponad 500 wierszy, 
kilkanaście poematów i  około 20 opowia-
dań. Poległ na posterunku w pałacu Blanka 
4 sierpnia 1944 r. w godzinach popołudnio-
wych, śmiertelnie raniony przez strzelca 
wyborowego ulokowanego prawdopodob-
nie w  gmachu Teatru Wielkiego. W  Po-
wstaniu Warszawskim 1 września 1944 r. 
zginęła także żona Baczyńskiego – Barbara 
Drapczyńska. W okresie przedwojennym 
był harcerzem 23 WDH „Pomarańczarnia”. 
W maju 1975r. na ścianie budynku Szkoły 
Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3 od-
słonięto tablicę upamiętniającą 60 rocznicę 
założenia 22 WDH. Inicjatorem wmurowa-
nia tablicy była Gromada Starszoharcerska 
Koła Przyjaciół Harcerstwa „Stara Wiara” 
przy 22 WDHiZ. Gromada Starszoharcer-
ska „Stara Wiara”, której głównymi anima-
torami działania byli hm. Jerzy Przyjemski 
i HO Franciszek Kuczewski miała dwoiste 
i wzajemnie się przeplatające cele. Jeden to 
utrzymywanie więzi harcerskich, pomoc 
koleżeńską, odtwarzanie i dokumentacja 
dziejów harcerstwa na Grochowie. Drugi 
to przekazywanie przedwojennych i szaro-
szeregowych tradycji drużyny następnym 
pokoleniom. 

hm. Tadeusz Mandziak
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Do momentu wybuchu wojny we wrze-
śniu 1939 r. na terenie Grochowa i Kamion-
ka działały cztery środowiska harcerskie: 
18 Wodna WDH-y działająca IV Miej-
skim Gimnazjum i  Liceum Męskim przy 
ul. Skaryszewskiej 8; 22 Szczep Harcerzy 
działający w Szkole Powszechnej nr 54 przy 
ul. Kordeckiego 54, Szkołach Powszech-
nych nr 60, 149, 181 przy ul Siennickiej 15, 
Szkołach Powszechnych nr 92 i 167 przy ul. 
Boremlowskiej 6/12 oraz Prywatnym Gim-
nazjum Męskim im. Brata Alberta (Zakład 
Wychowawczy Braci Albertynów) przy 
ul. Grochowskiej 194; 39 Wodna WDH-
-y działająca na przystani harcerskiej przy 
Wybrzeżu Saskiej Kępy 28 (obecnie Wał 
Miedzeszyński naprzeciwko Stadionu Na-
rodowego). Była to drużyna międzyszkolna 
związana ze środowiskiem praskim jedynie 
miejscem, a jej skład rekrutował się z tere-
nu całej Warszawy; oraz 98 WDH-y działa-
jąca przy Szkole Powszechnej nr 20 przy ul. 
Gocławskiej 2/4. Środowiska te wchodziły 
wówczas w skład Hufca Harcerzy Praga ja-
ko II Rejon Wizytacyjny Grochów.

Tuż po zakończeniu działań wojennych 
we wrześniu 1939 r. spontanicznie podjęto 
decyzję o kontynuowaniu działalności har-
cerskiej w  warunkach konspiracji. Bardzo 
szybko, bo już na przełomie października 
i  listopada 1939 r., powołano Hufiec Har-
cerzy Grochów, który wchodził w  skład 
Okręgu Szarych Szeregów Warszawa Praga. 
Trzon hufca stanowił wówczas Szczep 22. 
Pozostałe środowiska harcerskie podjęły 
działania w innych rejonach Warszawy - 18 
WDH z czasem została włączona w struk-
tury ZWZ-AK, a 39 WDH weszła w skład 
Pułku Baszta. O  zorganizowanej służbie 
konspiracyjnej 98 WDH nie ma danych. 

Ówczesny hufiec uformowano w  dwie 
drużyny: młodszą prowadzoną przez phm. 
Jerzego Przyjemskiego i starszą prowadzo-

na przez phm. Henryka Ostrowskiego. 
Pierwszym komendantem hufca był 

hm. Kazimierz Skorupka ps. „Dziad” . 
Funkcje tę pełnił do końca 1940 r. Następ-
nym komendantem hufca był phm. Henryk 
Ostrowski ps. „Heniek”. Funkcje tę pełnił 
do 28 lutego 1942 r. Trzecim z  kolei huf-
cowym był phm. Jerzy Przyjemski „Groch”, 
„Kijanka”. Funkcję tę pełnił od 1 marca 
1942 r. do 2 listopada 1942 r., do czasu 
reorganizacji Chorągwi Warszawskiej (Ul 
„Wisła”).

Na przełomie lat 1941/1942 hufiec li-
czył 43 osoby. Szare Szeregi obejmowały 
w pierwszym okresie konspiracji młodzież 
powyżej 15 lat, a ponadto warunki konspi-
racji nakazywały ograniczenie pracy do 
najbardziej zaufanych osób. Dlatego też 
wszystkie jednostki konspiracyjne były jed-
nostkami kadrowymi.   

W listopadzie 1942 r. nastąpiła reorga-
nizacja w  Chorągwi Warszawskiej, w  wy-
niku której hufce terytorialne, oparte na 
strukturze pionowej były dzielone pozio-
mo i podporządkowane trzem niezależnym 
szczeblom organizacyjnym: Grupy Sztur-
mowe, Bojowe Szkoły i „Zawisza”. Organi-
zacyjne zależności wewnątrz dotychczaso-
wych drużyn i hufców zostały przerwane.

Grupy Szturmowe na Grochowie 
- starsza drużyna hufca Grochów (GS 
PR-100), której dowodzenie objął HO 
Franciszek Kuczewski ps. „Synek”, wraz 
z  innymi drużynami z Bródna, Centralnej 
Pragi i Nowej Pragi tworzyła  hufiec Grup 
Szturmowych Praga. Równocześnie druży-
na utrzymywała swoje kontakty z  AK, co 
spowodowało wyłączenie jej 5 marca 1943 
r. ze struktur Szarych Szeregów i przekaza-
nia do dyspozycji VI Okręgu AK Praga jako 
poczet dowódcy harcerskiego plutonu 617. 
Pomimo przejścia w struktury AK kontakty 
z harcerzami Szarych Szeregów nie ustały.     

Hufiec Harcerzy Grochów
Bojowe Szkoły na Grochowie – młod-

sza drużyna hufca Grochów prowadzona 
wówczas przez phm. Stanisława Letkow-
skiego „Wilka” otrzymała przydział do 
hufca Bojowych Szkół Praga (BS PR-400). 
Ambicją drużynowego było przekształce-
nie jej w  samodzielny hufiec BS Grochów 
przez rozwinięcie jej do stanu trzech dru-
żyn. W  styczniu 1943 r. nastąpiło powo-
łanie hufca BS Grochów (BS-GR), jednak 
w związku z aresztowaniem phm. Henryka 
Ostrowskiego nastąpiło zawieszenie pracy 
i  kontaktów, które spowodowały odpływ 
harcerzy do AK. Wznowienie pracy na-
stąpiło w  kwietniu 1943 r. w  składzie jed-
nej drużyny „Zagończyków” im. gen. Wł. 
Sikorskiego. Tak jak w  poprzednim roku 
phm. Stanisław Letkowski starał się prze-
kształcić drużynę w  samodzielny hufiec. 
Nastąpiło to w  marcu 1944 r., gdy został 
ponownie powołany hufiec Bojowych Szkół 
Grochów w  składzie trzech, a  następnie 
czterech drużyn. Po phm. Stanisławie Let-
kowskim funkcję p.o. hufcowego objął ćw. 
Jarosław Stodulski (18 VIII – 1 IX 1944 r.). 

Przed wybuchem Powstania Warszaw-
skiego hufiec liczył ok. 70 harcerzy i  two-
rzył harcerski pluton łączności AK 605A.               

Harcerstwo Juniorów Zawiszacy na 
Grochowie 

Trzej harcerze z działającego w konspi-
racji zastępu „Jeleni” Henryk Koński „Pe-
likan”, Leszek Skalski „Brzoza” i  Stanisław 
Saniewski „Zemsta” wiosną 1942 r. skon-
taktowali się z phm. Stefanem Mirowskim 
komendantem Chorągwi Warszawskiej Za-
wiszy (Ul „Wisła”) i przystąpili do organi-
zowania pierwszych patroli. Jesienią utwo-
rzona została drużyna Zawiszaków „Orły 
Podolskie”, w skład której wchodziły przed-
wojenne zuchy Szczepu 22 oraz członkowie 
kółka ministrantów przy kościele przy pl. 

Szembeka. W marcu 1943 r. po roku pra-
cy drużyna rozrosła się do rozmiarów roju 
(hufca) „Orły Podolskie”. W hufcu działały 
początkowo cztery drużyny na Grochowie 
i jedna na Pradze. Jedna z drużyn grochow-
skich podporządkowana została jesienią 
1943 r. rojowi „Ziemie Zachodnie” (Śród-
mieście), a  druga z  drużyn grochowskich 
stała się w  tym czasie zaczątkiem nowego 
hufca „Szczep Sikorszczaków”. Hufcowymi 
roju „Orły Podolskie” byli: phm. Henryk 
Koński (1 III – 26 IX 1943 r.) oraz phm. 
Leszek Skalski (26 IX 1943 r. – 23 VIII 
1944 r.).  Hufcowym roju „Szczep Sikorsz-
czaków” był phm. Stanisław Saniewski (1 
IX 1943 r. – 2 IX 1944 r.). 15 marca 1944 
r. phm. Henryk Koński objął prowadzenie 
osłabionego liczebnie roju „Walcząca War-
szawa”, który wraz z  rojami „Orły Podol-
skie” i  „Szczep Sikorszczaków” włączono 
wiosną 1944 r. do Okręgu Szarych Szere-
gów Warszawa Praga (Blok „Bazylika”). Rój 
„Walcząca Warszawa” składał się początko-
wo z  trzech, a  następnie z  dwóch drużyn, 
z których tylko jedna działała częściowo na 
Saskiej Kępie. Łącznie wszystkie roje liczyły 
ok. 120 harcerzy zorganizowanych w 8 dru-
żynach.  

Pisząc ten artykuł korzystałem z trzyto-
mowej książki prof. hm. Grzegorza Nowika 
„Straż nad Wisła”. Autor, będąc harcerzem 
Szczepu 22 od wielu lat zbierał relacje i fo-
tografie od żyjących jeszcze uczestników 
tamtych zdarzeń i korzystając również z in-
nych dostępnych źródeł w sposób komplek-
sowy i  bardzo obszerny przedstawia dzia-
łanie Szarych Szeregów na całej ówczesnej 
prawobrzeżnej Warszawie.  

Opracował hm. Tadeusz Mandziak

Hufiec Praga
1945-1947   hm. Roman Modrzejewski

Hufiec Grochów
1947-1948   hm. Jerzy Przyjemski
1948-1949   hm. Sylwester Rakowski
          1949   phm. Jadwiga Kowalczyk
1949-1950   hm. Mirosław Szypowski

1957-1961   hm. Mirosław Szypowski

Hufiec Saska Kępa
hm. Stefan Romanowski

Hufiec Warszawa Praga-Południe
1961-1983   hm. Stefan Romanowski
1983-1988   hm. Andrzej Sadłowski
1988-1989   hm. Andrzej Banasik
1989-1990   phm. Paweł Lech
          1990   hm. Adam Sikoń
1991-1993   hm. Waldemar Kowalczyk
1993-2001   hm. Krzysztof Bąbel
2001-2009   hm. Piotr Olejniczak
2009            phm. Krystyna Mamak

Poczet komendantów hufców ZHP na Grochowie
po II wojnie światowej
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Szczepy ZHP działające na Grochowie

Szczep 31 WDHiGZ istnieje od 77 lat.  
Jego szeregi opuściło już kilkanaście poko-
leń dzieci i młodzieży. 

Bohaterem szczepu jest phm. Maciej 
Aleksy Dawidowski „Alek” - jeden z trzech 
głównych bohaterów „Kamieni na szaniec” 
Aleksandra Kamińskiego. Barwy szczepu 
to czarne chusty. Dawniej obszyte białymi 
frędzlami.

Do 2004 r. szczep działał w Szkole Pod-
stawowej nr 71 (obecnie Gimnazjum nr 22) 
przy ul. Boremlowskiej 6/12 na warszaw-
skim Grochowie. Od września 2004 r. swo-
ją działalnością obejmuje dzieci i młodzież 

z Rembertowa. Szczep posiada własną 
stanicę obozową w najpiękniejszej części 
Polski - na Kaszubach, w Stężycy. Kadra 
szczepu pracuje w dwóch zespołach, jeden 
bezpośrednio pracuje z zuchami i harcerza-
mi i drugi, mniejszy, zajmuje się stanicą.

W szczepie działają trzy jednostki: 31 
WGZ „Narnia”, 31 WDH „Larkwei” i Krąg 
Instruktorów i Starszyzny Szczepu „Ostoja”. 

Komendantem  szczepu jest phm. Mar-
cin Jóźwiak. Dh Marcin jest także członkiem 
komendy hufca i rady Chorągwi Stołecznej.

Strona internetowa: http://szczep31.
pragapoludnie.zhp.pl

Szczep 31 WDHiGZ im. Alka Dawidowskiego

Obecnie Szczep 32 WDHiGZ jest naj-
większym środowiskiem w  hufcu. Składa 
się z pięciu jednostek: 32 WGZ „Bajkolan-
dia”, 32 WGZ „Villgxo”, 32 WGZ „Zatoka 
Księżycowa”, 32 WDH „Wanta” i 32 WDSH. 

Szczep działa przy Szkole Podstawowej 
nr 163 im. Batalionu AK „Zośka”. 

Posiada chusty w kolorze bordo z biały-
mi obszyciami. 

Od czasu, kiedy szczep przyjął imię no-
wego bohatera – hm. Stanisława Sieradz-
kiego „Śwista”, zaczął się rozwijać w błyska-
wicznym tempie. Charakteryzuje się dużą 
liczbą członków oraz młodą kadrą. Już dziś 
szczep zaprasza na 50-lecie, które będzie 
świętować za rok!

Komendantką  szczepu jest z phm. Kin-
ga Żelechowska.

Szczep 32 WDHiGZ „Knieja” im. Stanisława Sieradzkiego „Śwista”

Historia szczepu 160 WDHiGZ, a wła-
ściwie szczepu „Wiatraczna”, (tak nazywał 
się w ostatnich latach swojego istnienia) 
ma już 50 lat. Jego reaktywacja nastąpiła 
ponad trzy lata temu, 3 kwietnia 2012 r. 
Szczep miał idealne warunki, dwie szkoły 
z dużymi harcówkami i przyjaźnie nasta-
wioną dyrekcje, właściwie wystarczyło tyl-
ko wejść i działać. Podjęli się tego zadania 
Daria Smenda i Jan Korkosz oraz kadra, 
która była zbieraniną z różnych środo-
wisk harcerskich. Nazwali się „Banitami”, 
bo właśnie tacy w pewnym sensie byli. W 
szczepie zaczęli  działać ludzie z 32, Błękit-
nych, hufców Wołomin i Pragi Północ, 288 
i Szczepu Wawer.

 Z takiej zbieraniny udało się w dwa lata 
stworzyć w dwóch szkołach trzy drużyny: 
160 WGZ „Wolni Ciutludzie”, 160 WDH 
„Desertum” i 160 WDSH „Silva”, trzy pręż-
nie działające i odnoszące sukcesy jednost-
ki z ponad 60 młodych charakterów. Ostat-

nio powstała kolejna jednostka – 160 WGZ 
„Uczniowie Czarodzieja”.

Szczep może pochwalić się wieloma 
sukcesami. Do największych zaliczyć moż-
na wystawianie własnego obozu w czasie 
Harcerskiej Akcji Letniej w latach 2012-
2015. Ponadto członkowie szczepu wygra-
li wiele rajdów i turniejów harcerskich na 
każdym poziomie metodycznym, włącznie 
z kadrą.

Szczep działa przy Szkole Podstawo-
wej nr 72 im. Przyjaciół Grochowa przy ul. 
Paca 44 Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra 
Szembeka przy ul. Boremlowskiej.

Barwy szczepu w kolorze zielonym. 
Komendantem szczepu jest phm. Jan 

Korkosz.
Strona szczepu na Facebooku 

https://www.facebook.com/pages/160-
-WDHiGZ/371540402

Szczep 160 WDHiGZ

Szczep 211 Warszawskich Drużyn Har-
cerskich i Gromad Zuchowych od prawie 
50 lat (z drobnymi przerwami) działa przy 
Szkole Podstawowej nr 246 im. I Warszaw-
skiej Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki 
przy ul. Białowieskiej.  

W 2010 r. środowisko zostało reakty-
wowane i szczepową została pwd. Agniesz-
ka Budecka.  W szczepie działają dwie 
gromady zuchowe: młodsza „Wędrowcy 
do świtu” i starsza „Baśniogród”, drużyna 
harcerska „Kaskada” i drużyna starszohar-
cerska „Potok”. 

Środowisko współpracuje zarówno ze 

szkołą (współpraca z biblioteką, stoisko 
podczas święta szkoły itp.), jak i z para-
fią Najczystszego Serca Maryi przy placu 
Szembeka, na terenie której znajduje się 
magazyn szczepu oraz odbywają się zbiórki 
„Potoku”. 

W kwietniu 2015 roku szczep zakoń-
czył Kampanię Bohater i przyjął imię Sta-
nisława Jankowskiego „Agatona”. 

Barwami szczepu sa czarne chusty z ob-
szyciami w kolorze khaki.

Komendantem szczepu jest phm. Piotr 
Piskorski (piotr.piskorski@pragapoludnie.
zhp.pl).

Szczep 211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława Jankowskiego „Agatona”

Szczep 288 Warszawskich Drużyn Har-
cerskich i Gromad Zuchowych działa od 
50 lat przy Szkole Podstawowej nr 215 przy 
ul. Kwatery Głównej na Grochowie., a od 
niedawna także przy Szkole nr 154 w lesie 
na Wydmie Nowodworskiej. Od dwóch lat 
szczep opiekuje się jednostkami środowi-
ska „112” ze Szkoły Podstawowej nr 141 
przy ul. Szaserów, których drużynowymi są 
instruktorzy naszego szczepu.  

Szczep nosi imię Kornela Makuszyń-
skiego. Imię to wraz ze sztandarem zostało 
nadane 13 grudnia 1997 r. i na pamiątkę 
dzień ten obchodzony jest jako  święto 
szczepu. 

Początkowo zuchy nosiły chusty zielo-
ne, a harcerze żółto-czarne. Z czasem zielo-
ne chusty zaczęli nosić  wszyscy członkowie 
szczepu.

Aktualnie w szczepie (łącznie ze 112) 
działają cztery gromady zuchowe: „Tuptu-
sie”, „Dreptusie”, „Mieszkańcy Lasu Począt-
ku i Końca” i „Kraina Fantastów”, dwie dru-
żyny harcerskie: „Włóczykije” i „Czirokezi” 
oraz krąg instruktorski „Góra 288”. 

Część naszych instruktorów pełni róż-
ne funkcje w hufcu: hm. Jacek Czajka jest 
członkiem komendy, zespołu wychowania 
religijnego i duchowego, szefem zespołu hi-

storycznego i redaktorem tej oto gazety, hm. 
Marek Medyński jest członkiem sądu har-
cerskiego i szefem Harcerskiego Teatru „Pa-
radox”, komendantka szczepu phm. Joanna 
Stefaniak „Dromader” działa w Komisji 
Stopni Instruktorskich i w zespole kształce-
nia, pwd. Marzena Kowalska jest członkiem 
kapituły tytułu „Instruktora Roku”, pwd. 
Marta Czajka jest członkinią zespołu histo-
rycznego hufca, odkr. Wojciech Kowalówka 
jest członkiem zespołu ds. zastępów, a pwd. 
Bogdan Ciechomski jest sekretarzem ze-
społu historycznego hufca i członkiem ze-
społu promocji i informacji hufca.

Szczep organizuje zimowiska, kolonie 
zuchowe obozy stałe wędrowne i zagra-
niczne. Na przestrzeni półwiecza, harcerze 
szczepu 288 byli w ZSRR, Czechosłowacji, 
Czechach, Słowacji, Szwecji, Belgii i Niem-
czech. 

Komendantką szczepu jest phm. Joan-
na Stefaniak joanna.stefaniak@pragapo-
ludnie.zhp.pl.

Strona internetowa szczepu htt-
p://288wdhigz.waw.pl

Strona o historii szczepu http://historia
.288wdhigz.prv.pl

Strona na Facebooku http://facebook.
com/288wdhigz

Szczep 288 WDHiGZ im. Kornela Makuszyńskiego
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Nieprzetarty Szlak na Grochowie

Na Grochowie, w  ramach Hufca War-
szawa Prago-Południe działa namiestnic-
two Nieprzetartego Szlaku. Praca w  nim 
odbywa się w  specyficznych środowiskach 
i  warunkach, ale jest zgodna z  metodyką 
harcerską i  zuchową. Członkowie NS re-
alizują program hufca, chorągwi i Związku, 
składają Obietnicę Zuchową i  Przyrzecze-
nie Harcerskie, zdobywają stopnie, gwiazd-
ki zuchowe i sprawności.

Oczywiście każdy drużynowy dostoso-
wuje do możliwości swych podopiecznych, 
co nie znaczy, że czyni jakieś ułatwienia. 
Pamiętając o  ograniczeniach dzieci, stara-
my się pracować z nimi tak jak z pozostały-
mi zuchami i harcerzami.

Nasze zuchy i harcerze to dzieci z róż-
nymi rodzajami niepełnosprawności (fi-
zycznej, intelektualnej), dzieci wymaga-
jące resocjalizacji, czyli te, które weszły 
w konflikt z prawem lub pochodzą z rodzin 
dysfunkcyjnych. Nasze dzieci szybko się 
zniechęcają, dlatego na zbiórce cały czas 
musi się dziać co chwilę coś innego. Zbiór-
ka musi być tak prowadzona, by każde 
dziecko było aktywne. Drużynowy musi 
sam przejawiać większą inicjatywę, musi 
być wrażliwy na potrzeby i nastroje dzieci. 
Powinien wiedzieć, że dla nich olbrzymią 
rolę odgrywa system nagród i  wyróżnień. 
Może to być noszenie proporca, ale najle-
piej skutkuje nagroda rzeczowa.

Dla dziecka, które pochodzi z  rodziny 
dysfunkcyjnej, źle się uczy i często weszło 
w konflikt z prawem, sam udział w zbiór-

ce, fakt, że może się spotkać z  innymi 
dziećmi, pośpiewać, czegoś nauczyć, daje 
wielką satysfakcję i  dowartościowuje je. 
W życiu, które niesie im tak wiele ograni-
czeń, złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego 
czy Obietnicy Zucha jest nagrodą i  wy-
różnieniem, a  wyjazd na obóz olbrzymim 
przeżyciem. Dzieci w  naszych drużynach 
adaptują się do nowego środowiska i  bar-
dzo się zmieniają: stają się zdyscypli-
nowane, obowiązkowe, ciekawe świata, 
chętne do podejmowania nowych działań. 
Rozwijają się w  zakresie poznawczym, 
fizycznym i  emocjonalno-społecznym.  
Nasza kadra instruktorska to 40-osobo-
wa grupa ludzi zaangażowanych w  pracę 
z  dziećmi specjalnej troski. To pedagodzy 
różnych specjalności, psychologowie oraz 
przedstawiciele innych grup zawodowych. 
Ciągle jednak jest tej kadry za mało. Gdyby 
było nas o 40 osób więcej, to mógłbym po-
wiedzieć, że działamy tam, gdzie jest taka 
potrzeba. 

Praca z naszymi dziećmi daje dużo ra-
dości i satysfakcji. Efekty może przychodzą 
wolniej, ale jeżeli widzi się, ile radości nasze 
dziecko czerpie ze zbiórek, jak się rozwija, 
jak zaczyna się różnić od swoich kolegów 
z  placówki, jeżeli widzimy, że można mu 
pomóc i mamy nadzieję, że choć z  jedne-
go dziecka czy młodzieńca po konflikcie 
z prawem wyrośnie porządny człowiek, to 
jest to wielki sukces instruktora Nieprze-
tartego  Szlaku.

Naszym sukcesem i wielką pomocą jest 
działająca nieprzerwanie od 1984 r. Rada 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, której 
głównym celem jest zapewnienie środków 
finansowych na działalność naszych dru-
żyn. 

hm. Adam Sikoń
namiestnik NS

Dnia 1.09.1965 r. wraz z  otwarciem 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 
nr 53 (obecnie Zespół Szkół Specjalnych 
nr 89) w  Warszawie przy ul. Skaryszew-
skiej 8 rozpoczęła działalność 161 WDH. 
Patronką drużyny jest Krystyna Krahelska 
(1914-1944) - poetka, harcerka, etnograf, 
sanitariuszka i żołnierz AK, która pozowała 
do pomnika Syreny Warszawskiej i zginęła 
w Powstaniu Warszawskim. 

W styczniu 2013 r. drużyna została re-
aktywowana po 17 latach przerwy i znowu 
zaczęła aktywnie działać w Nieprzetartym 
Szlaku. Instruktorzy drużyny to: pwd. Jo-
anna Legdowicz, dh. Julitta Żmijewska, dh. 
Danuta Gonta.

Na zbiórkach harcerki i  harcerze po-
znają Prawo Harcerskie, musztrę, bawią się 
i śpiewają. Drużyna uczestniczy we wszyst-
kich imprezach drużyn NS. W  marcu 
2014  r. grupa harcerzy wyjechała do Pucka 
w ramach projektu „Cztery Pory Roku”. Sa 
widoczni i aktywni na terenie szkoły i poza 
nią. Barwy drużyny to żółte chusty.

Jako ciekawostkę, warto dodać, że bu-
dynek szkoły, w której działa 161 WDH jest 
zabytkiem historycznym, ponieważ w cza-
sie II wojny światowej w  latach 1940-44 
mieścił się tu hitlerowski obóz przejściowy, 
z którego wywożono Polaków na przymu-
sowe roboty do Niemiec. 

161 WDH NS „Słoneczni Wędrowcy” im. Krystyny Krahelskiej 

425 Warszawska Drużyna Harcerska 
działa przy Zespole Szkół Specjalnych nr 
91 przy ul. Weterynaryjnej 3.

Drużyna od dłuższego już czasu bierze 
aktywny udział w życiu hufca i namiestnic-
twa Nieprzetartego Szlaku. W lutym 2015 r. 
wzięła udział w hufcowym Dniu Myśli Bra-
terskiej, wystawiła  patrol w 55 i 56 Rajdzie 

Olszynka Grochowska a w kwietniu wzięła 
udział w  Przeglądzie Działalności Arty-
stycznej Środowisk Nieprzetartego Szlaku. 
Dzień Myśli Braterskiej oraz przegląd od-
były się w szkole, na terenie której pracuje 
drużyna.  

Drużynową jest phm. Janina Kamoda. 

425 WDH NS

427 Warszawska Drużyna Harcerska 
działa przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 
90 przy ul. Augustyna Kordeckiego 54.

Powstała w  roku 1981, kiedy dyrek-
torem placówki była Elżbieta Mroczek. 
Długoletnim opiekunem drużyny była hm. 
Elżbieta Krzysztofik. 

Od początku istnienia, drużyna bierze 
czynny udział w  pracy harcerskiej. Bie-
rze udział w  festiwalach kultury, w  wy-
cieczkach i  rajdach turystycznych , w  tym 

w  Rajdzie Olszynka Grochowska. Ostat-
nia Wigilia harcerska w  2014 roku,  od-
była się na terenie szkoły na której działa 
drużyna. Od kilku lat drużyną opiekują 
się nauczycielki: dh. Danuta Dybikow-
ska, dh. Krystyna Aleksandruk i  od roku 
2014 drużynową jest pwd. Magdalena Cy-
chowska a przyboczną Patrycją Synarecka.  
Barwy drużyny to kolor niebieski. Piosenka 
drużyny: „Płonie ognisko w lesie”

427 WDH NS
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Koło Przyjaciół Harcerstwa przy 22 Szczepie WATRA

oraz

Rada Przyjaciół Harcerstwa przy Komendzie Hufca ZHP Warszawa Praga Południe

zapraszają
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Stopka redakcyjna

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

W  latach 1961-2015 w  naszym huf-
cu działało 61 szczepów harcerskich i  19 
szczepów starszoharcerskich.

W latach 1977-1978 hufiec liczył ponad 
10 000 członków (zuchów, harcerzy i  in-
struktorów).

Podczas  wszystkich akcji letnich hufca 
odbyło się łącznie 2290 obozów, w których 
udział wzięło 92 953 uczestników.

W 370 koloniach zuchowych (głównie 
w „Słonecznej Republice” w Ocyplu) prze-
bywało 14 156 zuchów.

Przez te wszystkie lata działalności 
w hufcu miało miejsce 4730 mianowań na 
różne stopnie instruktorskie.

Spośród tysięcy instruktorów naszego 
hufca wielu było szczególnie wybitnych: 

hm. Anna Szyfer (ZHP) – prof. nauk 
przyrodniczych

phm. Bożena Owczarska-Józefowicz  
(ZHP) – prof. ekonomii

hm. Marta Wróblewska-Pawlukiewicz 
(ZHP) – prof. ekonomii

hm. Grzegorz Nowik (ZHP/ZHR) – 
prof. historii

hm. Paweł Wypych (ZHP/ZHR) – b. 
minister

phm. Michał Boni (ZHP) – b. minister, 
deputowany UE

Czy wiecie, że…

25 lutego 1831 r. 
na polach Grocho-
wa miała miejsce 
trwająca kilkanaście 
godzin bitwa, w któ-
rej polscy żołnierze 
przelali krew bro-
niąc ojczyzny przed 
carskim zaborcą. 
Była to najkrwaw-
sza bitwa powstania 
listopadowego.

Kult pamięci Olszynki Grochowskiej 
to piękna harcerska karta historii, sięgająca 
29.11.1930 r. W tym dniu w setną roczni-
cę wybuchu powstania listopadowego 22 
WDH z  Grochowa przeprowadziła zbiór-
kę na miejscu bitwy przy symbolicznym 
krzyżu. 

Wiele lat później 23.02.1958 r. w  127 
rocznicę bitwy Hufiec ZHP Warszawa 
Grochów pod przewodnictwem hm. Mi-
rosława Szypowskiego zorganizował Rajd 
Olszynka Grochowska. Harcerze wędro-
wali kilkoma trasami poznając historyczne 
miejsca związane z powstaniem listopado-
wym. Rajd zakończył się pod pomnikiem 
bitwy uroczystym apelem, odśpiewaniem 
hymnu państwowego, zaciągnięciem wart 
honorowych i  złożeniem kwiatów. W  na-
stępnych latach uczestnicy na trasach prze-
marszu wykonywali wyznaczone im zada-
nia a  na mecie brali udział w  konkursach 
dotyczących historii powstania. Co roku 
też uczestnicy otrzymują pamiątkową pla-
kietkę rajdową (za wyjątkiem pierwszego 
i  drugiego rajdu). Organizatorem kolej-
nych rajdów w latach 1959 – 1961 był Hu-
fiec Grochów. Od 1962 r. tradycję tę przejął 
Hufiec Warszawa Praga Południe powstały 
z połączenia Hufców: Anin, Grochów, Sa-
ska Kępa i Falenica. Pod wodzą kolejnych 
komendantów tradycja ta trwa do dzisiaj. 

Pierwsze rajdy miały charakter środo-
wiskowy. W  1964 r. 7 Rajd zorganizował 
zespół instruktorów turystyki hufca pod 
wodzą phm. Jolanty Śliwińskiej. Dzięki ich 
zapałowi kolejne rajdy stawały się coraz po-
pularniejsze i  atrakcyjniejsze. Początkowo 
w  rajdach brało udział kilkuset uczestni-
ków, a po latach liczba ich osiągnęła 2000. 
Z  czasem obok harcerzy „naszego”  hufca 
uczestniczyli w  nim druhny i  druhowie 
z  Pragi Północ, Mokotowa, Śródmieścia, 
Ursusa i  Ochoty a  także spoza Chorągwi 
Stołecznej. W  rajdach uczestniczyli rów-

nież członkowie PTTK-u  oraz młodzież 
niezorganizowana. W  latach 1970 – 1980 
w rajdach brali udział żołnierze 1 Praskie-
go Pułku Zmechanizowanego im. Tadeusza 
Kościuszki z Wesołej. Zaciągali oni razem 
z  harcerzami wartę honorową, nagłaśniali 
plac apelowy, przygotowywali gorące posił-
ki i napoje. 

Mijały kolejne lata i  odbywały się ko-
lejne rajdy. Z  czasem organizatorem ich 
stały się poszczególne środowiska hufca, 
np. w  1978 r. 19 Rajd organizował szczep 
3 WDH im. ks. Józefa Poniatowskiego, zaś 
w 1981 r. – 22 Rajd organizował Szczep 22 
WDHiZ „Watra”. W  1999 r.  Jubileuszo-
wy 40 Rajd został zorganizowany przez 
Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy” 
Hufca Warszawa Praga-Południe oraz har-
cerzy z ZHR Obwodu Praga Południe. 

Organizowane były również rajdy 
dwudniowe, np. w  1994 r. – Jubileuszowy 
35 Rajd  przez Szczepy 32 i  303 WDHiZ, 
w  2001 r. 42 Rajd - Szczepy 288 i  304 
WDHiZ z  noclegiem w  Szkole Podstawo-
wej nr 217 w Rembertowie, czy w 2002 r. – 
43 Rajd  - Szczep 288 WDHiZ z noclegiem 
w  Szkole Podstawowej nr 215.  W  roku 
2009 odbył się Jubileuszowy 50 Rajd Ol-
szynka Grochowska  zorganizowany po raz 
kolejny przez szczep 288 WDHiGZ.

55 Rajd organizowali instruktorzy na-
szego hufca, hufca Wawer oraz instrukto-
rzy ZHR Obwodu Praga Południe

W  roku 2015 w  56 Rajdzie po raz 
pierwszy w  historii udział wzięli członko-
wie Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Jed-
nostki Strzeleckiej 1472 działającej przy 72 
LO im. gen. Jakuba Jasińskiego, w  War-
szawie. Rajd po raz kolejny zorganizował 
szczep 288 WDHiGZ. 

Rajd Olszynka Grochowska jest sztan-
darową imprezą Hufca Warszawa Praga-
-Południe. My, zuchy, harcerze i  instruk-
torzy spotykamy się tutaj, aby oddać hołd 
walczącym i poległym w bitwie. „Trwamy” 
na terenach Olszynki już tyle lat. Biorąc 
udział w  rajdach uczymy naszą harcerską 
brać miłości i  szacunku do ojczyzny oraz 
sprawiamy, że pamięć o  bohaterach tam-
tych czasów nigdy nie zaginie. 

hm. Jacek Czajka
szef Zespołu Historycznego Hufca ZHP 
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Rajd Olszynka Grochowska


