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Jest taki dzień… 

 
      W 1926 r. w Stanach Zjednoczonych podczas IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek uczestniczki tej 

konferencji postanowiły ustanowić specjalny dzień w roku,  poświęcony pamięci swoich przyjaciółek. Wybór padł na 22 

lutego – wspólny dzień urodzin twórców światowego skautingu: generała Roberta Baden-Powella i jego żony Olave. 

Oficjalne ustanowienie Dnia Myśli Braterskiej nastąpiło w roku 1932.  W Polsce dzień ten obchodziły drużyny żeńskie do 

roku 1939.  

       Do świętowania Dnia Myśli Braterskiej w ZHP powróciliśmy w latach osiemdziesiątych i obchodzony jest dzisiaj przez 

cały Związek. W tym dniu wspominamy założycieli skautingu  i harcerstwa polskiego: Olgę i Andrzeja Małkowskich,            

ks. Kazimierza Lutosławskiego, ks.  Jana Mauersbergera, Stanisława Sedlaczka, Tadeusza Strumiłło, Ignacego Kozielewskie-

go, Jadwigę Falkowską, Marię Wocalewską, Kazimierza Wyrzykowskiego czy ich młodszych wychowanków: Stanisława 

Broniewskiego, Floriana Marciniaka, Stefana Mirowskiego, Aleksandra Kamińskiego, Tadeusza Zawadzkiego, Jana Bytnara, 

Aleksego Dawidowskiego, ks. Stefana Frelichowskiego i wielu, wielu innych.   

    Wspominamy także naszych pierwszych harcerskich opiekunów i wychowawców- zastępowych, drużynowych i szcze-

powych oraz starszych instruktorów – namiestników i komendantów hufca. Nie zapominamy również o starych 

przyjaciołach i dawnych obozowych sympatiach. Siadając w tym dniu w kręgu wokół ognia porozmawiajmy o braterstwie 

i zastanówmy się nad jego istotą. Zaśpiewajmy stare i nowe piosenki, które pomogą nam wejść w uroczysty nastrój. 

Połączmy się myślami z naszymi siostrami i braćmi z całego świata i pozdrówmy ich naszym harcerskim – czuwaj! 

 

                                                                                                          hm. Jacek Czajka  

                                                                                                          redaktor naczelny  
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„Żeby mi się chciało …” 
 

„Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce”  tak brzmi w pełni to 
przysłowie. Czy odnosi się ono do nas instruktorów? Czy we wszystko, co 
robimy, angażujemy się na sto procent? Czy nasza motywacja zawsze 
jest na najwyższym poziomie? Mam w tych sprawach sporo wątpliwości, 
a wzięły się one jak zwykle z życia.  
 
Przez sześć lat prowadziłem drużynę harcerską, w swoim najlepszym 
okresie liczyła trzydzieści pięć osób. Z czasem liczba harcerzy trochę 
zmalała i ostatecznie zatrzymała się na trzydziestu harcerkach i harcer-
zach. Ale zawsze na każdej imprezie, służbie, akcji letniej, akcji zimowej 
nie było nas zwykle mniej niż trzy czwarte stanu drużyny. Nie miałem na 
to jakiegoś specjalnego patentu, nie robiłem kampanii reklamowych. Po 
prostu w momencie, kiedy gdzieś zapisywało mi się mało osób, to nie 
wychodziłem z założenia, że to wystarczy. Różnymi sposobami 
próbowałem harcerzy i ich rodziców zachęcić i zmotywować do uczest-
niczenia w danej imprezie. Robiłem to przez telefon, przez facebooka, 
mailowo, często też osobiście przy okazji jakiegoś spotkania. I wiecie co? 
Zawsze to grono rosło. Pewnie było to czasochłonne, byłem upierdliwy     
i pewnie harcerz mogli mieć poczucie że ich męczę. Ale opłacało się, na 
samym końcu okazywało się, że stanowimy najliczniejszą reprezentację 
ze wszystkich obecnych. Dziwnie wygląda, jak obok drużyny, gdzie jest 
bardzo dużo harcerzy stoi drużyna złożona z jednego zastępu. Nie 
mówiąc o tym, że są zadania, które łatwiej wykonać przez większą liczbą 
osób.  
 
Wiem że to nie moja sprawa. Jak ktoś ma 
ochotę wystawić małą reprezentację, to 
przecież ma do tego prawo. Ale nie mogę 
przejść obok tego tematu obojętnie, jeśli 
na przykład na akcję letnią jadą cztery 
szczepy a mój stanowi połowę zgrupow-
ania. I nie chodzi mi o to, żeby pokazać, iż 
sto sześćdziesiąte są cudowne i najws-
panialsze. Nie chodzi mi o to, żeby udow-
adniać, że inne szczepy są beznadziejne. 
 
Moim celem jest tylko uświadomienie Wam, drodzy drużynowi oraz 
komendanci szczepów, że naprawdę nie trzeba dużo wysiłku, aby móc 
zorganizować liczną reprezentację. Ale niech każdy z Was szczerze od-
powie sobie na pytanie, ile razy motywujecie swoich harcerzy, przypomi-
nacie im a nawet ich męczycie? Drogi komendancie szczepu, czy fakt 
wystawienia pełnego składu każdej drużyny i gromady jest dla ciebie 
ważny czy raczej jest ci obojętny?  Bo jeśli odpowiedź na to drugie pyta-
nie jest twierdząca, to może warto zweryfikować zakres swoich 
obowiązków. To my jako kadra musimy dbać nie tylko o właściwy 
rozwój, ale również o właściwy wizerunek. A dobrego wizerunku nie 
można zbudować, jeśli na zlocie hufca, który liczy ponad tysiąc osób, 
pojawia się ich sto czterdzieści. W naszym wspólnym szeroko pojętym 
interesie leży, to żeby naszych harcerzy na takich wydarzeniach było jak 
najwięcej. To dla nich często także wielka przygoda! Nie raz słyszałem, że 
gdy jest nagła potrzeba służby, to na niektóre drużyny nie można liczyć.   
Z góry wiadomo, że nikt od nich nie przyjdzie. I w tym momencie Druhu 
Drużynowy lub Druhno Drużynowa powinno być Ci wstyd. To od nas 
zależy, czy będziemy umieli zmobilizować naszych harcerzy. A może nie 
umiemy im uświadomić, jak ważna jest służba, że harcerstwo to nie tylko 
zbiórki. Wiem, fajnie jest mieć stałą grupkę osób, które są wszędzie i wi-
adomo, że one zawsze się pokażą. Ale czemu nie zadać sobie trudu i nie 
próbować zmotywować tych, którzy są rzadko albo tych, których nie ma 
w ogóle?  

Popatrzmy na przykład na akcje za-
robkowe. Często słyszę tłumaczenia, 
że drużynowy mówił harcerzom, ale 
nikt się nie zgłosił. Jeśli się nie zgłosił, 
to znaczy, że jesteś kiepskim 
drużynowym i nie umiesz dotrzeć do 
swoich harcerzy. Nie umiesz wzbudzić 
w nich poczucia potrzeby pełnienia 
służby, uświadomić, że przecież to leży 
w ich interesie. Dlatego dla poprawy 
tego stanu rzeczy trzeba zacząć od 
siebie, zmobilizował się do działania, 
zawracać głowę harcerzom i uświada-
miać im, że ich obecność w różnych 
miejscach ma znaczenie. 
 
Wiele z was pomyśli pewnie, że to nie żaden problem. Ale będzie to oz-
naka, że myślicie tylko o sobie. Duża liczba harcerzy jest potrzebna za 
każdym razem nie tylko po to, żeby pokazać, w jakiej kondycji są poszcze-
gólne drużyny i szczepy. Po to też, żeby pokazać tym, którzy harcerzami 
nie są, że jest nas dużo, że mamy siłę, że oddziałujemy na otoczenie. 
Wiem. Mało harcerzy – mało problemów, dużo harcerzy – dużo prob-
lemów. Ale mając takie podejście, warto się zastanowić, czy nie czas od-
wiesić mundur na wieszak. 
 
 
 

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
komendant 160 WDHiGZ 

Heblowanie 

 
„Nie potrzebuję skrzydeł by latać, 

potrzebuję ludzi dzięki którym nie upadnę„ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-- 
phm. Jan Korkosz  

komendant szczepu 160 WDHiGZ  
członek rady namiestnictwa harcerskiego  

Powiedzonka druha H 
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Korzystając z okazji, że są ferie zimowe, chciałbym podzielić się z Wa-
mi przemyśleniami o podróżach - jednej z moich największych życio-
wych pasji. 
 
Niewiele znam osób, które nie są ciekawe świata. Tym bardziej w przy-
padku harcerzy byłby dziwny brak takich zainteresowań. Obozy, biwa-
ki, kursy, służba... można by tak wymieniać akcje, które zaprowadziły 
nas w ogromną liczbę miejsc. Jest tak, że pośrednio harcerstwo za-
szczepia w nas pasję do odkrywania i podróży, jednakże nie jest na 
pewno jedynym źródłem inspiracji. 
 
Moja babcia często mówiła, że podróże kształcą. Zwiedziła wiele 
miejsc i chciała we mnie też zaszczepić tę pasję. Pomimo iż nie od razu 
zrozumiałem, co znaczą te słowa, to od samego początku były dla 

mnie fundamentalną prawdą (jak kuli-
stość ziemi, którą teraz podważają amery-
kańscy raperzy). Jest to przecież szansa do 
poznawania innych ludzi, ich zachowań,  
a nawet kultur. Można zrozumieć ich po-
stawy, różnice kultur, a stanowią one czę-
sto lustro naszego charakteru. Od razu 
można w nim dostrzec, jakie nasze zacho-
wania są dla nich pozytywne, a jakie ne-
gatywne (wzajemność oddziaływań). 
 

Rozwój najlepiej następuje po opuszczeniu strefy komfortu, czyli po 
spakowaniu najpotrzebniejszych rzeczy, odcięciu się od internetu, 
komunikacji miejskiej, ciepłych domowych obiadków. Jeżeli podróż 
jest opuszczeniem takiej strefy komfortu, to by tłumaczyło jej walory 
rozwojowe. 
 
Polecam podróż w góry. Zupełnie inny świat niż ten nasz wielkomiej-
ski. Brak ludzi, otwarta przestrzeń, obcowanie z naturą. Jak rzadko 
kiedy można pobyć sam na sam ze sobą. Jest to doskonała sposob-
ność do autorefleksji, retrospekcji, wewnętrznej analizy. 
 
W tym roku w czasie Harcerskiej Akcji Letniej hufca w Szczawnicy 
harcerze starsi z 32, 160, 211 WDSH zdobyli (między innymi) Trzy Koro-
ny. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały wędrówce. Błoto czasami 
wręcz osuwało się spod butów. Każdy krok był więc wyzwaniem, wal-
ką z samym sobą. Na górze czekała nagroda w postaci zapierających 
dech w piersiach widoków, a schodzenie z góry było za to lekkie             
i przyjemne. Zostaje jeszcze po tym wszystkim satysfakcja - udało się 
pokonać własne słabości. 
 
Na co dzień nie mamy wielu szans na taką strawę duchową, gdzie 
dodatkową przyprawą wędrówki są te chwile spędzone na autoreflek-
sję. Wysnuwamy pojedyncze wnioski, mamy różnorodne pomysły        
i wrażenia, jednakże to w czasie podróży mamy szansę poskładać to 
wszystko w całość.  
 
My harcerze, ludzie aktywni społecznie, prowadzący niebanalny tryb 
życia, nie powinniśmy zamykać się w swoich „światkach”. Zadawajmy 
sobie pytania, szukajmy odpowiedzi, poznawajmy ludzi i ich obyczaje. 
Szukajmy dzięki temu nowego spojrzenia na świat.  
Podróżujmy. 
 
 

pwd. Jan Śmiechowski 
namiestnik starszoharcerski 

O podróżach 

Drużynowy 
 
Do napisania tego tekstu zainspirował mnie hm. Jacek Smura, który 
opublikował artykuł w grudniowym numerze „Czuwaj” ,,Bierzcie się za 
prowadzenie drużyn!”. 
 
W naszym harcerskim świecie wszystko i wszyscy podkreślają, jak 
ważna jest w nim rola drużynowego. Zapisano o tym setki stron, zor-
ganizowano mnóstwo granatowych zlotów, stworzono dla niego 
specjalne kursy. Cały czas próbuje się go nobilitować. Jednak… 
bezskutecznie. 
 
To, co mówimy w tej kwestii, 
bardzo często odbiega od tego, 
co myślimy. Średni czas, jaki 
drużynowy pełni swoją funkcję, 
wynosi nieco ponad półtora 
roku (czyli połowę pełnego 
cyklu wychowawczego). W 
naszym ruchu po prostu... nie 
chcemy być drużynowymi. 
Wolimy przyjmować na siebie inne role – kwatermistrza, skarbnika, 
komendanta, nawet wtedy, kiedy niezbędne byłoby pełnienie służby 
na innym polu. Oczywiście nie dzieje się tak zawsze, ale przynajmniej 
w moim środowisku jest to powszechne. Osoby z największym 
harcerskim stażem nie chcą prowadzić obozów, pełnić służby na polu 
wychowawczym – podstawowym polu służby naszej organizacji. 
Niestety nie będzie potrzebna Główna Kwatera, chorągiew, hufiec         
i szczep i wszystkie funkcje z tym związane, jeśli w naszej organizacji 
nie będzie silnych drużyn.  

 
Czemu tak się dzieje? Bo pełnienie funkcji 
drużynowego pochłania nam naprawdę 
masę czasu. W moim przypadku jest to co 
najmniej 14 godzin tygodniowo. Na ten czas 
składa się czas spędzony na zbiórkach, na 
ich przygotowaniu, na zakupach, na spot-
kaniach rady drużyny, na spotkaniach          
w środowisku działania (szkole, szczepie, 
hufcu), na prowadzeniu punktacji, książki 
pracy czy pisaniu maili. Do tego dochodzi 
czas spędzany w Harcerskim Ośrodku 
Wodnym podczas różnych prac przy 
naszym sprzęcie. Nie każdy ma tyle zapału 
(lub ,,nie ma życia”), by łączyć to ze studiami 
czy życiem prywatnym. Ale jeśli już 
wszystkie zadania wypełnia, to właśnie on 
osiąga najlepsze wyniki wychowawcze.  
 

Czasem prościej jest więc przyjąć na siebie mniej angażującą rolę        
w życie związku i nie zajmować się ,,kwestiami wychowawczymi” 
bezpośrednio. Można wtedy wspierać swoich drużynowych, mówić 
im dobre słowo od czasu do czasu nie angażując się w stałą pracę – bo 
to zajmuje cenny czas. Czy tak powinno być? To już każdy instruktor 
powinien ocenić sam.  
 
 
 

pwd. Piotr Michalak 
drużynowy 296 WWDH „Wir” 

PP - Przemyślenia  Piotra  
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Dyscyplina 

Czasem wśród nas słychać głosy dotyczące nostalgii za dawnymi cza-
sami. „Kiedyś było lepiej, dzieci chodziły jak w zegarku”. Dziś mało kto 
zrobi manewry, ciężkie alarmy, mało kto „spompuje harcerzy”. Dzieci 
nie płaczą z wysiłku, nie przełamują swoich fizycznych barier. Rosną 
nam niesamodzielni malkontenci. Nasz hufiec w latach 90-tych był,      
z tego co słyszałem, mocno „zmilitaryzowany”, ale wiek XXI rozpoczął 
nam inną koncepcję harcerstwa, stawiając akcent na program. I do-
brze, że tak się zmieniło. Nie jesteśmy wojskiem, ale w mojej opinii 
czasem za daleko w „program” odchodzimy. Po 10 latach zmiany czas 
znaleźć złoty środek. 

Widuje się u naszych harcerzy brak wojskowego drygu. I dobrze. Ale 
brakuje im błyskawicznych reakcji – na zbiórkę na obozie harcerze 
będą ustawiać się przez 5 minut jak muchy w smole. Brakuje nam woj-
skowego porządku na kombajnach. I dobrze. Ale harcerze nie potrafią 
go utrzymać. Brakuje nam wojskowego poczucia obowiązku. I dobrze. 
Ale harcerze nie zawsze chcą włożyć serce w pracę. Takich przykła-
dów każdy z nas może rzucić na pęczki. 

Należy pamiętać, że dyscyplina jest jednak 
ważna w pracy drużynowego, choćby ze 
względu na bezpieczeństwa. Czy kolumna, 
która nie idzie wzorowo, rozłazi się, może 
poruszać się po drodze, gdzie jeżdżą samo-
chody? Czy w razie zagrożenia, choćby 
spadającej złamanej gałęzi w czasie wichu-
ry,  harcerze zdążą uciec  z namiotu, jeżeli 
nie potrafią stawić się na zbiórkę? Oczywi-
ście, że odpowiedź brzmi „nie”. W związku  

z tym należy zadać sobie pytanie, co zrobić, by dyscyplinę utrzymać, 
ale nie koszarować przy tym dzieci? 

Odpowiedź jest prosta: SAMODYSCYPLINA zarówno harcerzy, jak          
i nasza – kadry. Czy harcerze będą ludźmi terminowymi, jeżeli kadra 
spóźnia się na większość zbiórek? Czy harcerze będą stawiać sobie      
w życiu ambitne cele, jeżeli za przykład mają kadrę, której nie chce 
wstać się na poranną rozgrzewkę, albo co gorsza na apel? A czy będą 
wiedzieć, jak zachować się w towarzystwie, jeśli kadra nie przestrzega 
zasad ciszy nocnej? Tu dochodzimy do sedna, czyli przykładu instruk-
tora – wychowawcy, klucza samodyscypliny. My jako kadra musimy 
pokazywać samym sobą harcerski styl życia. Jadąc na obóz nie jeste-
śmy animatorami czasu wolnego, którzy po ciszy nocnej mają fajrant. 
Mamy za zadanie żyć razem z dziećmi w jednym obozie, razem prze-
żyć przygodę.  

I właśnie – przygoda, kolejny klucz do sukcesu. Niech wasze harcer-
stwo będzie przygodą, która sprawi, że harcerze będą chcieli sami 
utrzymać się w ryzach dyscypliny. Pilnować terminowości, jakości 
wykonywania zadań. „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni 
od Was nie wymagali”, powiedział Jan Paweł II. Piękne słowa i jakże 
trafne. Jak bardzo obrazują to, czym powinna być dyscyplina w har-
cerstwie. 

Na koniec zaznaczam – nie jestem przeciwnikiem czasu wolnego dla 
kadry. Mamy prawo odpocząć, spędzić czas ze znajomymi po ciszy 
nocnej na obozie. Musimy to jednak robić tak, by harcerze nie mieli 
poczucia, że kadrówka jest Olimpem pełnym bogów. Ostatnie pytanie: 
Jak tego dokonać? Sami udzielcie odpowiedzi na to pytanie.  

  

Wasz namiestnik 
phm. Staś Matysiak 

Okiem Kamienia 

I być coraz lepszym 

Przed laty dość pokaźna grupa instruktorów (i instruktorek też) oraz 
drużynowych bardzo mnie nie lubiła. Z różnych powodów, ale tu opis-
zę jeden. Otóż byłem okropnie marudny. Za jednymi chodziłem             
i powtarzałem: - Otwórz próbę harcmistrzowską. – Drugim powt-
arzałem: - Pora, najwyższa pora otworzyć próbę przewodnikowską. –  
I jak lubić takiego faceta? 
 
Tych nieco starszych instruktorów nagabywałem częściej, bo bardziej 
mi zależało, aby doświadczona kadra miała właściwe, odpowiadające 
jej wiedzy i umiejętnościom stopnie. Ale nie zmienia to faktu, że moje 
rozmowy, przypominania, pytania były męczące. W dodatku efekty 
tych moich rozmów były co najmniej skromne.  
 
Czasy się zmieniły, dziś w większości środowisk mamy modę na pode-
jmowanie trudu zdobywania stopni instruktorskich. Niekiedy nawet 
nieco za wcześnie lub nieco za szybko. W sumie bardzo mnie to cies-
zy. Ale jeszcze w niektórych środowiskach mamy  pojedyncze drużyny 
prowadzone przez osoby, które stopnia przewodnika nie zdobywają.    
I o nich kilka zdań. 
 
Zawsze mnie to dziwiło. Ktoś z naszego grona – harcerz lub harcerka – 
decyduje się na objęcie funkcji drużynowego. Jest po właściwym kur-
sie. I nie chce uzyskać formalnych uprawnień do prowadzenia tejże 
drużyny. Lenistwo? Brak czasu? Strach przed stawaniem przed Ko-
misją Stopni Instruktorskich? Niechęć do przygotowania swojego 
następcy? (Bo w Zobowiązaniu Instruktorskim tylko to sformułowanie 
jest konkretne i stawia przed instruktorem jakby dodatkowe nowe 
zadanie). A może bezpośredni przełożony nie umie rozmawiać z daną 
osobą?  
 
Wzorcową sytuację w każdej drużynie mielibyśmy, gdyby drużynowy  
i przyboczny byli co najmniej przewodnikami. Oboje byli właściwie 
przeszkoleni, oboje współodpowiadali za gromadę czy drużynę. Ba, 
byłoby najlepiej, gdyby jedna z tych osób była pełnoletnia. Taka wizja, 
powszechna w niektórych organizacjach skautowych, była już nieg-
dyś w hufcu promowana. Ale nam ciągle brakuje kadry, ciągle mianu-
jemy zbyt młodych drużynowych. Narzekanie na tę sytuację nic nie 
da. Na razie proponuję zrealizować program minimum. Czyli, jeżeli 
któreś środowisko nie jest prowadzone przez instruktora, osoba ta 
stara się instruktorem zostać. W przeciwnym przypadku, niechęci do 
otwarcia próby, zdobywania stopnia przewodnika, należy daną osobę 
z funkcji zdjąć i gromadę lub drużynę rozwiązać.   

 
I tu moje dobra rada. Drodzy szczepowi, 
drodzy namiestnicy, popatrzcie na swoich 
podopiecznych. Czy zdobywają stopnie 
instruktorskie? Czy rozwijają swe instruk-
torskie umiejętności, swą postawę, swą 
wiedzę? Czy wśród przybocznych nie ma 
osób, które powinny zostać instruktorami? 
Może trzeba nielicznym pomóc zostać 
instruktorami? By byli coraz lepsi?  
 

Ja wiem, prowadzenie właściwej polityki kadrowej jest trudne. Tak     
w szczepie, jak i na szczeblu hufca. Pamiętam to sprzed lat. Ja z tego 
powodu byłem przez niektórych nielubiany. Ale bez kadry, która ma 
kolorowe podkładki pod krzyżami, nasza organizacja nie będzie mogła 
funkcjonować.  KSI, której jestem członkiem, czeka.  
 

hm. Adam Czetwertyński 

Dobre rady druha ACz. (12) 
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Czuj! 

 

Witamy w Zatoce Księżycowej i zapraszamy do bliższego poznania jej 
mieszkańców. Jesteśmy marynarzami tworzącymi 32 WGZ „Zatoka 
Księżycowa”. Chodzimy do drugich klas SP nr 163 im. Batalionu „Zośka” 
przy ul. Osieckiej 28/32. W skład naszej gromady wchodzą cztery 
szóstki: „Księżycowe Delfiny”, „Tęczowe Morświny”, „Złote Piranie”          
i „Wilki Morskie”. 

Razem z naszą przyjaciółką foką przeżywamy ciągle nowe przygody, 
przy czym jesteśmy specjalistami od spraw niemożliwych, do tego 
chyba znanymi na całym świecie, bo nasza poczta pęka w szwach! 

Rok szkolny rozpoczęliśmy od 
wywinięcia się z własnych tara-
patów. Podczas wakacji zły pirat 
Złobrody ukradł nam nasz Księ-
życowy Jacht, a bez niego nie 
możemy nigdzie popłynąć. Sta-
nęliśmy na wysokości zadania      
i po stoczonej bitwie morskiej 
odzyskaliśmy nasz statek. Dzięki 

temu mogliśmy ruszyć na pomoc detektywowi, który podobnie jak 
my miał problemy z pewnym złodziejaszkiem. Jego wszystkie specjali-
styczne przyrządy zniknęły… Założyliśmy naszą własną agencję detek-
tywistyczną, nauczyliśmy się paru sztuczek i z pełnym profesjonali-
zmem odnaleźliśmy nikczemnego złodzieja. 

Niedługo potem dostaliśmy wiadomość od pewnego podróżnika, 
który chciał pozbierać kilka informacji na temat Polski. Wcieliliśmy się 
zatem w role etnografów i rozpoczęliśmy badania. Odwiedziliśmy 
różne regiony naszego kraju poznając ich kulturę. Zajrzeliśmy do Zali-
pia na konkurs najpiękniej pomalowanych chat oraz na Śląsk, gdzie 
lepiliśmy kluski śląskie – to dopiero była zabawa! Poznaliśmy kilka słów 
z gwary kaszubskiej i war-
szawskiej, tworzyliśmy ło-
wickie wycinanki, a nawet 
odtańczyliśmy warszaw-
skiego poloneza. Za po-
rządnie wykonaną pracę 
Łazik odwdzięczył nam się 
ciekawostkami ze świata, 
abyśmy mogli poznać nie-
co folklor innych państw. 

Teraz przyszedł czas na chwilę odpoczynku podczas ferii zimowych, 
ale tuż po nich zabieramy się z powrotem do pracy! 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Zatoki. Można to uczy-
nić przychodząc do szkoły na naszą zbiórkę w poniedziałek o 16.30 lub 
odwiedzając naszą stronę internetow: www.zatoka-ksiezycowa.pl. 
Można tam zobaczyć galerię zdjęć, punktację szóstek oraz opisy na-
szych wspaniałych przygód. 

 

 

 
sam. Martyna Niemczak 

drużynowa 32 WGZ „Zatoka Księżycowa” 
 
 

Przylądek Skakara 

Stempelki z ziemniaków 
Na pewno pamiętacie je z dzieciństwa. Są bardzo proste w wykonaniu 
a efekt końcowy jest rewelacyjny. Potrzebne będą: ziemniaki średniej 
lub dużej wielkości, nożyk, flamaster, metalowa foremka do ciastek, 
farba plakatowa, pędzelek. Przetnij nożykiem ziemniak na pół. Narysuj 
dowolny wzór i odetnij zbędne elementy lub użyj w tym celu foremki. 
Tak gotową pieczątkę wystarczy już tylko pomalować odpowiednim 
kolorem farby i odbić w dowolnym miejscu. Pamiętaj, że jeżeli zuchy 
chcą odbić jakieś literki, muszą one być wycięte jako "lustrzane".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumenty muzyczne 
Przeszkadzajki, czyli domowej roboty marakasy to chyba najprostszy 
w wykonaniu instrument. Do jakiegokolwiek pojemnika, który można 
zamknąć, wsypujemy cokolwiek sypkiego i gotowe. J Potrzebne będą: 
plastikowe pojemniki z zakrętkami, np. po jogurtach, różne produkty 
sypkie typu: kasza, ryż, makaron, groch, fasola itp., papier kolorowy 
samoprzylepny, dziurkacze ozdobne, taśma klejąca. Pojemniki 
dowolnie ozdabiamy, np. za pomocą ozdobnego dziurkacza 
wycinamy wzór i naklejamy na pojemnik. Do środka wsypujemy jakiś 
produkt (proponuję zrobić kilka przeszkadzajek i do każdego wsypać 
inny „wsad”). Zachęcam do eksperymentowania i zabawy dźwiękami.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opracowała   
pwd. Marta Czajka 

 drużynowa 288 WGZ "Tuptusie"  
i 288 WGZ "Dreptusie" 

ObCZAJ to! 
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Z okazji Dnia Myśli Braterskiej  kilka słów  o namiestnictwie harcerskim 
z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Najpierw może krótko co  to jest namiestnictwo? 

Jak podaje Leksykon Harcerstwa, namiestnictwo to komórka wycho-
wawcza komendy hufca o charakterze programowo-metodycznym, 
powołana do pracy z drużynami, szczepami i z kadrą. Do głównych 

zadań namiestnictwa 
należy:pomoc drużynowym        
w prowadzeniu drużyn, lustracja  
i wizytacja ich, pozyskiwanie 
nowych instruktorów oraz ksz-
tałcenie i szkolenie istniejącej 
kadry. Namiestnictwem kieruje 
namiestnik czyli kierownik refera-
tu harcerskiego komendy  hufca 
wraz z instruktorami namiestnict-
wa.  

W historii  naszego hufca namiestnictwo harcerskie działało różnie, raz 
gorzej, raz lepiej ale nigdy tak dobrze jak w latach 1970-1984, kiedy to 
namiestnikami byli: hm.Halina Chrzanowska a następnie jej mąż 
hm.Tadeusz Kuć. Halina i Tadeusz byli wspaniałymi instruktorami, 
wychowawcami i przyjaciółmi zarazem. Zawsze życzliwi i otwarci dla 
innych, potrafili zachęcić 
do pracy i nauki. Prze-
konałem się o tym sam, 
gdy miałem kłopoty z 
matematyką. Namiest-
nictwo pracowało w 
trzech zespołach: krąg 
drużynowych, krąg 
przybocznych i zespół 
ds. kształcenia.  

Krąg Drużynowych "PRASKI UL" podzielony na roje (zastępy), pracował 
pod opieką instruktorów namiestnictwa – doświadczonych, byłych 
drużynowych harcerskich do których należeli m.in.: Grażyna Kozińska 
("moja" szczepowa),  Ewa Belicka, Jurek Stańczyk, Tomek i Andrzej 
Kozińscy ("moi" drużynowi), Leszek Adamski, Jurek Modrzejewski, 
Heniek Modzelewski, Wojtek Ogidel... W tamtych latach namiestnict-
wo harcerskie było najlepiej pracującym pionem hufca. Instruktorzy     
i drużynowi tworzący je stanowili grono przyjaciół wzajemnie sobie 
pomagających. Warto dodać że namiestnictwo liczyło wówczas ok. 
115 drużyn harcerskich. W corocznych kursach brało udział od 40 do 
50-ciu kursantów. Kursy trwały przez cały rok ( comiesięczne spotka-
nia w hufcu ) i kończyły się obozami stałymi. Bardzo często w ramach 
kursu uczestnicy zaliczali jeszcze pobyt na zimowisku. Były to wspólne 

zimowiska, łączące 
kurs i krąg druży-
nowych. 

Na jednym z takich 
zimowisk, bodaj w 
Lądku Stójkowie 
(1979r.) uczestnicy 
kursu napisali piosenkę, 
która stała się nieo-
ficjalnym hymnem 
kręgu. Oto jej słowa: 

 

 

„Z całego hufca my zebrani 
Tradycja naszą Praski Ul 
My młodzi tu i weterani 
W Pasiece wybieramy miód 
Wie bowiem dobrze brać skrzydlata 
Musi zapylać kto chce żyć 
 A kiedy truteń nocą lata 
 To trzeba trutnia użądlić 

     (ref.) Bzy bzy, bzy bzy, bzy bzy wołają nas ! 
 Harcerze Praskiego Ula 
 Bzy bzy, bzy bzy, bzy bzy szumi nam las ! 
 Gdy harcerz pszczółkę przytula 
 Gdzie echo niesie gromki okrzyk nasz  } bis 
  W nie jednym przyjaciela masz            } bis 

Robota nam się w rękach pali 
Drużynowymi chcemy być 
 Dobrymi a nie od parady 
 By Pasieki nie zawstydzić           
 A kiedy patent zdobędziemy 
 Do pracy z dziećmi ruszym wraz 
 Nie martwcie się -nie zawiedziemy !      
 Wspominać zawsze będziem Was” 
 
Krąg posiadał również swój okrzyk, który prezentowany był na 
zbiórkach, rajdach czy ogniskach harcerskich. Tekst okrzyku zawiera  
w sobie upór i konsekwencje w działaniu. Oto on: 
 
                „My nie - my nie, my nie - my nie  
                My nigdy nie poddamy się  
                Praski Ul !!!” 
 

Każdy z kręgów - druży-
nowych i przybocznych 
- posiadał swoją plakiet-
kę. Autorem projektu był 
dh. Janusz Bednarski, 
drużynowy 50 WDH. 
Plakietki były jednakowe 
a różniły się tylko kolo-
rami. Drużynowi mieli 
żółty nadruk na grana-
towym tle, przyboczni 
zaś - biały na zielonym. 
Plakietkę otrzymywało 
się po rocznym okresie pracy na funkcji drużynowego bądź przybocz-
nego ( ja swoją plakietkę otrzymałem 17.XII.1977r. ). Tradycyjne 
przyjęcie do kręgu miało miejsce podczas uroczystej wieczornicy. 
Każdy nowo przyjmowany rysował na kartonie pszczołę, kolorował ją, 
wycinał i podpisywał swoim imieniem i nazwiskiem oraz dopisywał 
aktualną datę. Następnie przy akompaniamencie „bzyku”, (bzzzzz….) 
wykonywał taniec z pszczołą w ręku, po czym wkładał ją do ula, który 
stał na honorowym miejscu w harcerskim gabinecie metodycznym. 
Na koniec spożywał łyżkę miodu. Od tej pory był pełnoprawnym 
członkiem Kręgu "Praski Ul".  

Na początku każdego roku szkol-
nego, krąg powoływał swoją 
Radę Kręgu. Uczestnictwo w niej 
było wyróżnieniem dla druży-
nowego jednocześnie zobo-
wiązywało do dodatkowej pracy 
( ja pełniłem tę funkcję w roku 
1978 / 79 ).  

Praski Ul  
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W latach mojej działal-
ności w namiestnictwie  
funkcje drużynowych 
pełnili m.in.: Bożena Bro-
da, Monika Figiel, Graży-
na Stolarska, Beata Zacz-
kowska, Beata Waszczuk, 
Beata Sokół,  Małgorzata 
Chłosta, Grażyna Kur-
owska, Joanna Klepacka, 
Małgosia Sitek, Piotr 
Szczypiński, Mariusz 
Laskowski, Tomek Kniat, Grzegorz Kozak, Robert Stachyra, Darek Son-
nenfeld, Tadek Mandziak, Marek Jaworski, Jarek Roguski, Piotr Olczak, 
Marek Kapuściński, Tomasz Cis-Bankiewicz, Ireneusz Miernicki, Paweł 
Perycz, Paweł Wiśniewski, Janusz Gzyl  i wielu, wielu innych. Dzisiaj 
niestety nie ma już "Praskiego Ula", istnieje on jednak we wspomnieni-
ach i w pamięci jego członków. Istnieje i czeka być może na reaktywo-
wanie. Wart jest tego, gdyż dobre harcerskie tradycje powinny być 
kontynuowane.  

Na koniec chciałbym życzyć obecnemu namiestnikowi – Stasiowi 
Matysiakowi wspaniałej współpracy z drużynowymi i z władzami 
hufca, realizacji nowych wspaniałych pomysłów oraz  takich 
sukcesów jakie osiągnął "Praski Ul". 

 

  

 

 

 

 

 

 

hm. Jacek Czajka  
drużynowy w latach 1976-1983 

Sztandary Hufca (2)  

1. DANE HISTORYCZNE 
Nadanie imienia i wręczenie sztandaru miało miejsce 14.01.1967 r. 
Fundatorem sztandaru była Rada Przyjaciół Harcerstwa Dzielnicy War-
szawa Praga-Południe oraz harcerze hufca.  
Sztandar został wręczony w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki  
przez przewodniczącego Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa 
Tadeusza Gileckiego na ręce komendanta hufca hm. Stefana Roma-
nowskiego.  

 
2. DANE TECHNICZNE 
Płachta o wymiarach 120 x 120 cm, je-
dwabna, obszyta z trzech stron złotymi 
frędzlami. 
Długość drzewca z nasadą wynosiła 250 
mm. Drzewce dwuczęściowe. 
Nasadę stanowiła niklowana lilijka na pro-
stokątnej podstawie z napisem ZHP. Nasa-
da nie była odrębną częścią. 
 
 

Treść na sztandarze: 
Strona prawa - kolor czerwony, pośrodku 
orzeł bez korony haftowany srebrną 
nicią. Prostopadle do drzewca napis nad 
orłem „Związek”, pod orłem „Harcerstwa 
Polskiego”. 
Strona lewa – kolor czerwony, pośrodku 
krzyż harcerski, haftowany srebrną i złotą 
nicią, wokół krzyża półkoliście napis 
„Hufiec Warszawa Praga Południe” , pro-
stopadle do drzewca „im. 1 Warszawskiej 
Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki” 
 

 
 3. UŻYTKOWANIE 
Sztandar był używany od 1967 do 2007 r. Między 
rokiem 1991 a 1993 (dokładna data nie jest znana) 
orzeł na sztandarze otrzymał koronę. Została ona 
wyhaftowana przez siostry zakonne ze Starego 
Miasta w Warszawie.  
Po czterdziestu latach sztandar przestał istnieć,       
a jego zachowane i odnowione elementy (orzeł, 
napisy) zostały wykorzystane w nowym sztanda-
rze w roku 2007.  
Sztandar był odznaczony: Odznaką „Za Zasługi dla 
ZHP”, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Złotą 
Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZHP” oraz 
Odznaką Kościuszkowską. 

 
Zespół Historyczny Hufca 

Sztandar Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1 Warszaw-
skiej Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki 
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 Wspomnieć warto tutaj o postaci pa-
trona skweru, kontrowersyjnej, gdyż 
naukowcy spierają się co do jego istnie-
nia. 

 

 

Dawid Moryc Apfelbaum był oficerem Wojska 
Polskiego i uczestnikiem wojny obronnej 1939 
r., współzałożycielem Żydowskiego Związku 
Wojskowego i dowódcą jednego z jego od-
działów. Kwatera żołnierzy Apfelbauma znaj-
dowała się w bunkrze przy ulicy Miłej i w jej 
okolicy walczyli powstańcy. Apfelbaum poległ 
w walkach przy ulicy Muranowskiej. Awanso-
wano go pośmiertnie do stopnia majora Woj-
ska Polskiego. 

Skwer im. Alojzego Pawełka

  Między terenami po kolejowymi a  miejską 
gazownią, zamkniętą w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku,  powstały ochron-
ne pasy zieleni. 

Z jednego z nich pomiędzy ulicami Prądzyń-
skiego, Brylowskiej i Seweryna Krzyżanow-
skiego urządzono jeden z zieleńców Woli. 
Skwer przy gazowni otrzymał patronat war-
szawskiego działacza harcerskiego, Alojzego 
Pawełka. 

 

 Pomiędzy zielenią wytyczono sieć ścieżek     
z ławkami i urządzono plac zabaw. Wśród 
rosnących tu drzew wyróżnić można lipy, 
klony, jesiony, wierzby oraz nieliczne świerki. 
Skwer przecinają urocze, żwirowe alejki, 
wzdłuż których ustawiono nowe ławki. Dzieci 
mogą korzystać z placu zabaw i stołów do 
ping- ponga. Niesamowitym tłem dla skweru 
są olbrzymie zabudowania gazowni. 

Zieleniec stał się miejscem, w którym sponta-
nicznie powstał pomnik ofiar obozu koncen-
tracyjnego KL Warschau. 

hm. Róża Karwecka 

Ciąg dalszy artykułu z nr 19.. 

 

  7. Ogrody Ulrycha

Powstały na terenie dawne-
go gospodarstwa ogrodni-
czego przy ul. Górczewskiej 
w roku 1805r., założone 
przez Jana Bogumiła Trau-
gotta Ulricha, który rozpo-
czął tu produkcję rzadkich 
warzyw i owoców, z czasem 
wyspecjalizował się w kwia-
tach. 

  

W 1876r. ogrody zostały przenie-
sione na grunty wsi  Górce, przez 
Jana Krystiana Ulricha,   upań-
stwowione w 1958r. i zlikwido-
wane około 2000r. ustępując 
budowie centrum handlowego. 
Zachowano jednak część budyn-
ków i park pokazowy, w nazwie 
centrum handlowego  "CH Wola 
Park"  też zostało słowo Park.    

   

Po kapitalnym remoncie części budynków       
i rewaloryzacji parku, został on znów udostęp-
niony publiczności. Teren dawnych upraw 
pokrył beton i asfalt.  

 W dzisiejszym parku można podziwiać stare 
okazy roślin takich, jak buk szkarłatny, buk 
zwisły, klon czerwony, dąb błotny i inne.  

Skwer im. Mieczysława Dawida Apfelbauma

 Jednym z licznych miejsc, gdzie miesz-
kańcy Warszawy mogą spędzić czas na 
świeżym powietrzu, jest znajdujący się na 
Muranowie Skwer Mieczysława Apfelbau-
ma. 

  Skwer powstał  w 2010r., pomiędzy ulica-
mi: Dzielną, Smoczą i Pawią, wśród osiedli 
Muranowa. Znajduje się na nim stosunko-
wo dużo zieleni. 

Po rewitalizacji przeprowadzonej w ostatnich latach, zmodernizowa-
no plac zabaw nazywany Parkiem Przygody, uszczęśliwiając nie tylko 
dzieci, ale i ich rodziców. W cieniu drzew pojawiły się stoły do gry        
w szachy, a w jednym z narożników skweru znalazło się źródełko          
z wodą, którą ozdobił mosiężny żółwik stojący na kuli. Wieczorami 
zieleniec jest ciekawie oświetlony.  

Parki na Woli (cz. 3)  
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23 czerwca 1912r. Kazimierz Lutosławski przyjął święcenia kapłańskie  
z rąk ks. kardynała Mercier'a. Swoją pierwszą mszę świętą odprawił 25 
czerwca na Jasnej Górze, a cztery dni później w Drozdowie. Do mszy 
służyli m.in. skauci. Dwa lata później doktoryzował się z teologii we 
Fryburgu. W tym czasie wstąpił do III Zakonu św. Dominika a także 
rozpoczął pracę pedagogiczną jako prefekt szkół warszawskich.           
W Gimnazjum Konopczyńskiego współpracował z drużyną skautową 
im. ks. Józefa Poniatowskiego (późniejszej 3 WDH).   
 
Wybuch I wojny światowej (czerwiec 1914 r.) zastał dh. "Szarego" na 
obozie skautów w Karpatach. Pierwsze tygodnie wojny spędził w Kra-
kowie. Następnie przeniósł się do Warszawy a od 1915 r. powrócił do 
Drozdowa. Przeżył bombardowanie Łomży przez niemieckie zeppeli-
ny i grozę ewakuacji. Wraz z matką i rodziną brata zmuszony został do 
opuszczenia dworu. Lata 1915 - 1918 spędził w Rosji wraz z braćmi 
Marianem, Janem i Józefem.  
 

Był tam współorganizatorem ruchu 
skautowego. Stał na czele Hufca Mo-
skiewskiego oraz pełnił funkcje komen-
danta Moskiewskiej Chorągwi. Oprócz 
tego był drużynowym III DH im. gen. 
Henryka Dąbrowskiego. Działał w To-
warzystwie Pomocy Ofiarom Wojny.  
W 1917 r. 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 lipca 1918 r. w Moskwie przyjął przysię-
gę od gen. Józefa Hallera, który po dotarciu do Francji objął naczelne 
dowództwo wojsk polskich (Błękitna Armia). Po aresztowaniu braci 
Mariana i Józefa był śledzony i prześladowany przez bolszewików. By 
uniknąć aresztowania w przebraniu wyjechał do Kijowa. Tam z gazet 
dowiedział się o rozstrzelaniu swoich braci. Powrócił do Warszawy.  
 
   Po wojnie rozpoczął działalność polityczną. 26 stycznia 1919 r. starto-
wał w wyborach do Sejmu z listy Związku Ludowo-Narodowego           
i  został posłem Ziem Mazowiecko-Podlaskich. W roku 1920 został 
kapelanem wojskowym garnizonu warszawskiego i za całokształt 
dotychczasowej pracy na rzecz wojska otrzymał Krzyż Walecznych.    
3 lipca 1921 r. rozkazem Naczelnictwa ZHP przyznana mu została Od-
znaka Wdzięczności. W 1922 r. podniesiono go do godności prałata.  
W tym samym roku opracował Ordynację Wyborczą do Sejmu i Sena-
tu. W tymże roku ponownie reprezentując ZLN został posłem na sejm.  
 
   5 stycznia 1924 r. po ciężkiej szkarlatynie odszedł na wieczną wartę. 
Ciało jego spoczęło w rodzinnym grobowcu w Drozdowie. W uznaniu 
jego zasług dla harcerstwa dh "Szary" 6 listopada 1924 r. otrzymał po-
śmiertnie honorowy tytuł Harcerza Rzeczypospolitej. 
Napisał szereg artykułów i książek o skautingu, harcerstwie i wycho-
waniu młodzieży. Współredagował "Gazetę Warszawską", tygodnik 
"Sprawa" i wiele innych pism. 
 

Opracował  
hm. Jacek Czajka 

Na podstawie: 

• Lutosławski. K., (x. Jan Zawada), Czuj Duch, Warszawa 1998. 

• Karwowski H. F., Ks. prałat dr Kazimierz Lutosławski. Twórca 
krzyża harcerskiego, Łomża 1997. 

• portal internetowy Wikipedia 
Artykuł poprawiony, pierwotnie ukazał się w nr. 14 „Na Przekór”, sty-
czeń-luty 2005 r. 

Ks. prałat dr Kazimierz Lutosławski (1880-1924)  
 
Urodził się 4 marca 1880 r. w Drozdowie pod Łomżą jako syn Francisz-
ka i Pauliny Szczygielskiej. Dzieciństwo spędził w majątku rodzinnym. 
Nauki podstawowe pobierał w domu.  
 
W 1898 r. po ukończeniu gimnazjum w Rydze wyjechał na studia le-
karskie do Niemiec i Szwajcarii. Podczas studiów w Zurichu rozwijał 
ożywioną działalność wśród polskiej młodzieży akademickiej. Należał 
do tajnej organizacji Związku Młodzieży Polskiej "ZET" oraz Organizacji 
Młodzieży Narodowej. Należał również do Zurichskiego Sokoła, które-
go był komendantem. Po ukończeniu studiów w grudniu 1903 r. otrzy-
mał tytuł doktora medycyny. Przez jakiś czas praktykował w szpitalach 
dziecięcych w Warszawie, po czym wyjechał do Anglii. Studiował tam 
w Szkole Nauk Politycznych, którą ukończył w 1905 r.   
 
Po powrocie do kraju w 
1905 r. zachorował na 
gruźlicę i leczył się w 
Zakopanem. Na przeło-
mie zimy i wiosny 1908 
r. wyjechał na studia 
uzupełniające do Nie-
miec. Odwiedził wów-
czas Lipsk, Getyngę i 
Berlin. W tym czasie 
odwiedził również kar-
dynała Mercier'a i prze-
szedł przełom w swoim 
życiu wewnętrznym 
ostatecznie decydując 
się na obranie drogi 
duchownego. W roku 
1909 ponownie udał się 
do Szwajcarii, gdzie na 
Uniwersytecie we Fry-
burgu podjął studia 
teologiczne i filozoficz-
ne. Stale narastało w nim zainteresowanie pracą z młodzieżą. W tym 
czasie na ziemiach polskich rodził się ruch skautowy.  
 
Latem 1911 r. przebywając na wakacjach w rodzinnym Drozdowie, 
kleryk Kazimierz Lutosławski założył dwa zastępy: „Kruków” i „Czajek”. 
Członkami obu zastępów były dzieci rodu Lutosławskich i ich przyja-
ciół (w 1916 r. członkiem zastępu „Czajek” był 14-letni wówczas Stefan 
Wyszyński, późniejszy kardynał i prymas Polski).  
 
Lutosławski bardzo blisko związany był z ruchem poczwórnej wstrze-
mięźliwości (od alkoholu, tytoniu, hazardu i rozpusty) Eleusis. Wielu 
jego znajomych i przyjaciół, z którymi organizował późniejsze harcer-
stwo, wywodziło się z tego ruchu. Przykładem była przyjaźń z Olgą 
Drahonowską i Andrzejem Małkowskim, którym 19 czerwca 1913 r. w 
Zakopanem udzielił ślubu.  
 
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs (z dnia 15 października 1911r.) 
wysłał swój projekt na odznakę skautową. Projekt zajął trzecie miejsce. 
Jednak żaden z nadesłanych projektów nie przyjął się. Z początkiem 
1912 r. Naczelna Komenda Skautowa dla Kongresówki, która otrzyma-
ła instrukcję od Naczelnictwa Lwowskiego, powołała komisję mającą 
na celu opracowanie nowej odznaki. W jej skład weszli: Alfons Borkie-
wicz ps. "Mickiewicz", Czesław Jankowski ps. "Hrabia" i Kazimierz Luto-
sławski ps. "Szary". Ostatecznie został przyjęty projekt krzyża opraco-
wany przez dh. "Szarego". 

Twórcy Harcerstwa 
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„Mej przewodniczce” 
 
Odkąd przed śpiącym duchem nadaremno 
Krzyknęłaś w głos „zbudź się i chodź ze mną” 
Odtąd za jasnym obliczem Twoim 
Dążem z uśmiechem, choć życie mi znojem. 
I chcę pracować jak Ty pracujesz 
Miłować ludzkość jak Ty miłujesz. 
Cierpieć spokojnie, dążyć wytrwale 
Jako Ty dążysz, promienny mój ideale. 
Wzrasta w siłę duch dawniej ubogi 
Fala dziękczynień mych przybiera co dnia 
Żeś Ty stanęła wskroś mej drogi 
Gwiazdo przewodnia! 
 
 

"Na przyrzeczenie drużyny harcerskiej" 
 
Z ust waszych siostry i bracia harcerze, 
Przysięgi słowa wielkie padły już, 
Wiem, żeście dzisiaj przyrzekli szczerze. 
i zapatrzenie w blaski naszych zórz 
Arymonowi wydaliście boje, 
Wam na zwycięstwo, a jemu na zgon. 
Mundur harcerski zastąpi wam zbroje, 
A serce w piersi - alarmowy dzwon... 
Wszyscy jesteśmy teraz jednym duchem, 
Więc razem pójdziemy na zaklęty bój 
Ze złem, co kryje świat swym łańcuchem. 
Hej na zwycięstwo idziem - hen na znój! 
I nim młodości te lata przepłyną 
Z wiecznym naszym hej czuwaj! Czuwaj  

 
 
"Przykazanie na zbiórkę" 
 
Gdy na zbiórkę idziesz, 
rozstań się z troskami, 
u progu je zostaw,  
razem z kaloszami! 
A gdy będziesz stawiał 
parasol w kąciku 
i nadętą dumę  
zostaw harcerzyku. 
A palto wieszając  
w przedsieniu na kołku, 
powieś i nieszczerość 
harcerzu aniołku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Przyrzeczenie" 
 
Mam szczerą wolę" - to znaczy chcę szczerze, 
Gorąco, z głębi młodej duszy i serdecznie, 
Ile tylko sam przed sobą wierzę 
Bogu, ojczyźnie mojej służyć wiecznie. 
"Całem życiem" to znaczy, choćby mnie ktoś 
wzywał 
W krainę szczęścia rozkoszną, choć złudną, 
Ja zawsze będę się ku szczytom zrywał. 
Wybiorę drogę szlachetną, choć trudną. 
"Pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie" – 
To znaczy mimo wszelki cios i trwoga, 
Tak czynić wszędzie w kraju, na obczyźnie, 
Aby w Ojczyźnie swojej znaleźć Boga. 
"I być posłuszną prawu harcerskiemu" – 
To znaczy silnej woli nakazaniem, 
Pokochać prawo, aby się każdemu 
Stało normą. A potem pójść za nią!  

 
 
 
 
 
 

"Nasza droga" 
 
Codzienny szary trud 
niech myśl ta nam umili 
kiedyś rozkwitnie cud 
wiecznie będziemy żyli! 
Więc zawsze w sercu noś, 
harcerski szary krzyż. 
I myśl promienną głos, 
że iść trza ciągle wzwyż! 
Ach droga, stroma droga 
a nikt z nas nie jest ptakiem, 
lecz nam tak łatwiej iść, 
pod liliii srebrnym znakiem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opiekunom harcerstwa 
 
Wam, którzyście wszystko dali 
życie w pracy dla harcerstwa 
wam coście nas pokochali, 
cóż możemy dać prócz serca. 
 
Jest to wprawdzie, ukochani, 
tylko serce z czekoladą, 
lecz to symbol – oba hufce 
wam swe serca u stóp kładą. 
 
Druhnom Drużynowym 
z życzliwymi słowy, 
ktoś znany przed laty 
niedźwiadkiem kudłatym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sztandar Szkoły 
 
Nie myśl, że sztandar to tylko znak, 
przed którym każą ci bić czołem, 
albo na ulicy przed nim czapkę zdjąć... 
Sztandar to płomień naszych dążeń, 
w sztandarze mieszka dusza twojej szkoły. 
 
To co w nas wszystkich jest najlepsze, 
umiłowane ponad życie, 
co w duszy skryte gdzieś na dnie, 
w sztandarze szkoły jest jako odwieczna 
treść, 
w nim odnaleźć możemy wszyscy 
wspólne serca naszego bicia. 

Kącik Poezji 
Urszula Leszczyńska (1907-1943) 
 
Urodzona w 
1907 r. we wsi 
Wyskoki w woj. 
łódzkim, nau-
czycielka religii 
i języka pol-
skiego w Gim-
nazjum w Łę-
czycy, instruk-
torka harcerska 
w stopniu 
harcmistrzyni, 
hufcowa Hufca Żeńskiego w Zawierciu. 
Żarliwa patriotka i utalentowany peda-
gog. Wolny czas poświęcała na pracę 
społeczną i twórczość literacką. Wspa-
niała poetka, autorka ponad pół tysiąca 
wierszy, troszkę zapomniana, ale ze 
wszech miar godna pamięci. Podczas 
wojny aresztowana przez Niemców        
i wywieziona do Obozu Koncentracyj-
nego w Oświęcimiu. Tam zmarła na 
tyfus w 1943 r. 
 

Jacek Czajka 
Źródło: 

Kopeć.J.J., Liściem się stroję nadziei..., 
Katowice 1986 
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którzy wolą tradycyjny model rajdu, mogą skorzystać z gotowej trasy, 
w ramach której wszystkie noclegi są z góry określone. 
Ta impreza to nowa inicjatywa twórców Rajdu Grunwaldzkiego. War-
to ją zapamiętać, zwłaszcza że w takiej konwencji rajd będzie zorgani-
zowany po raz pierwszy i ostatni zarazem. Ten wyczyn nie zostanie 
już powtórzony, a następne edycje rajdu będą wyglądać zupełnie 
inaczej. Jeśli nie chcecie, żeby ominęła Was ta wyjątkowa okazja, to 
już dziś rezerwujcie sobie termin. 
 
Termin 3-7 lipca 
Koszt 99 zł 
Zgłoszenia: http://rajdodkrywcow.zhp.pl/ 
  
  
II Dzień Śniegu i XXIII Harcerskie Mistrzostwa Polski w Narciar-
stwie Zjazdowym o Puchar Przewodniczącego ZHP 
  
Chorągiew Krakowska po rak kolejny organizuje Dzień Śniegu i Har-
cerskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Prze-
wodniczącego ZHP. Będzie można zmierzyć się 4 podstawowych 
konkurencjach: Zjazd na Byle-Czym, Slalom Gigant, Konkurs Plastycz-
ny, Rzeźby w śniegu. 
 
Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie internetowej 
www.krakowska.zhp.pl 
Termin:4-6 marca 2016 
  
  
 
VI Harcerski Rajd Ekstremalny „Błękitny Grom” 
 
To propozycja dla wędrowników i instruktorów. Organizatorzy za-
pewniają, że po rajdzie będzie się ekstremalnie zmęczonym. „Błękitny 
Grom” to prawdziwy rajd przygodowy. Na 90 km trasę składają się trzy 
etapy: pieszy, kajakowy i rowerowy, a po drodze na uczestników cze-
kają również atrakcyjne, ale niełatwe zadania specjalne. Przebycie 
całej trasy w wyznaczonym limicie czasowym wymaga umiejętności 
współdziałania w zespole, siły zarówno fizycznej, jak i psychicznej, 
odporności na zmęczenie i długotrwały wysiłek oraz wytrwałości         
i nieustępliwości.  
  
Zgłoszenia do 13.03.2016 http://grom.blekitna14.org/?page_id=950 
Termin 18-20 marca 2016, koszt do 85 do 100 zł (decyduje termin 
wpłaty) 
 
 

informacje zebrała 
phm. Anna Bodzińska 

Rajd Olszynka Grochowska 

W tym roku to już 57 edycja hufcowego Rajdu Olszynka Grochowska. 
Co nam zaplanowali organizatorzy? To na razie pozostaje tajemnicą. 
Z przecieków wiem, że na trasach trzeba będzie się wykazać wiedzą 
historyczną. W końcu przydadzą się zbiórki przedolszynkowe, w cza-
sie  których co roku wbijamy do głów naszych podopiecznych zarys 
historyczny bitwy pod Olszynka Grochowska. 
Będzie można rywalizować na 5 trasach: zuchowej, harcerskiej, star-
szoharcerskiej oraz na podchorążówce i trasie turystycznej. 
 
Termin 4-6 marca  

Zgłoszenia już wystartowały i trwają do 21 lutego 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
http://rog.pragapoludnie.zhp.pl 
 

Propozycje programowe na DMB „CONEKT” 

Dzień Myśli Braterskiej to idealny czas, by pokazać światu, jak wspa-
niale jest być harcerką, harcerzem i zachęcić innych młodych ludzi, by 
dołączyli do naszej harcerskiej braci.  
 
Zapraszamy do realizacji propozycji programowej przygotowanej 
przez Światowe Biuro Światowego Stowarzyszenia Skautek i Prze-
wodniczek – WAGGGS. 
Plik ze szczegółami propozycji można znaleźć na http://cbp.zhp.pl/
propozycje/connect-propozycja-programowa-na-dzien-mysli-
braterskiej-2016/ 
 
 
Rajd  Odkrywców 
 
Impreza jakiej jeszcze w Polsce nie było! 
 
Rajd ma postać gigantycznego LARP-a, a wokół każdego miejsca 
noclegowego zbudowana jest mikrofabuła – mikrofabuły są od siebie 
niezależne, ale dostrzeżenie pewnych powiązań między nimi może 
Wam czasami przysporzyć korzyści. Na całym tym terenie możecie 
przeżywać przygody, poszukiwać cennych przedmiotów, zdobywać 
mapy i wymieniać się wiedzą z innymi uczestnikami. Oczywiście Ci, 

Zespół redakcyjny: 
 
- hm. Róża Karwecka 
- hm. Jacek Czajka 
- hm. Adam Czetwertyński 
- hm. Janusz Gzyl 
- phm. Jan Korkosz 
- phm. Stanisław Matysiak 
- pwd. Marta Czajka 
- Kacper Walczak 

Kontakt z redakcją: 
 
hm. Jacek Czajka 
tel. 605 229 279 
email: jacek288@poczta.onet.pl 

Co nas czeka w najbliższym 

czasie? 


