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ROG po raz pięćdziesiąty siódmy
Ależ ten czas leci!
Zdawało by się, że jeszcze nie tak dawno, w roku 1975, brałem po raz pierwszy w życiu udział w rajdzie Olszynka Grochowska. Tymczasem mamy już rajd pięćdziesiąty siódmy.
Rajd Olszynka jest sztandarową imprezą naszego hufca, imprezą mającą na celu rozwijanie poczucia patriotyzmu i miłości
do ojczyzny. Tę piękną tradycję zapoczątkował Hufiec Grochów na czele z hm. Mirosławem Szypowskim w roku 1958
a hufiec Praga-Południe kultywuje ją niemal nieprzerwalnie aż do dziś.
Scenariusz rajdów jest co roku bardzo podobny. Uczestnicy wędrują do wyboru kilkoma trasami turystycznokrajoznawczymi, poznając historyczne miejsca związane z powstaniem listopadowym i bitwą grochowską. Rajdy kończą
się lub rozpoczynają uroczystym apelem przy grobie poległych w Olszynce Grochowskiej a ostatnio również na placu
Szembeka, pod kościołem – pomnikiem bitwy. Składane są wtedy wiązanki kwiatów, zapalane znicze, zaciągana jest warta
honorowa.
W trakcie trwania rajdu uczestnicy wykonują wyznaczone im zadania rajdowe, niekiedy z interesującą fabułą a także biorą
udział w konkursach dotyczących wiedzy o powstaniu. Tradycją jest również, że co troku uczestnicy otrzymują
pamiątkową plakietkę rajdową.
Jak już wspomniałem, tego roku weźmiemy udział w 57 Rajdzie Olszynka Grochowska. Spotkamy się w dniach 4-6 marca,
aby po raz pięćdziesiąty siódmy oddać hołd walczącym i poległym w bitwie. „Trwamy” na tych terenach już tyle lat, a biorąc udział w rajdach uczymy naszą harcerską brać miłości i szacunku do ojczyzny oraz sprawiamy, że pamięć o bohaterach
tamtych czasów nie zaginie.
hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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Bitwa pod Białołęką preludium do Olszynki
Grochowskiej
Zdecydowana postawa Polaków w I bitwie pod Wawrem w dniu
19 lutego oraz w czasie wstępnego starcia w Olszynce Grochowskiej
20 lutego, zaskoczyła rosyjskiego wodza, feldmarszałka Iwana Dybicza.
Zdecydował się on użyć części swoich sił do uderzenia od tyłu na armię
polską rozlokowaną w okolicach Grochowa. Do tego zadania wyznaczył
korpus generała Iwana Szachowskiego liczący 11 tys. ludzi i 56 dział.
Miał on za zadanie ruszyć na Białołękę, a następnie na Bródno.

Drugiego dnia nad ranem Szachowski ocenił, że Polacy dysponują
przewagą liczebną i zarządził odwrót w kierunku Marek. Ok. godz.
8. kilka dział polskich ostrzelało sztab Szachowskiego, aby uniemożliwić mu obserwację własnych pozycji. Rwące się do walki oddziały
polskie uznały te wystrzały za początek bitwy. Pułki stojące w pierwszej
linii przystąpiły do ataku. Naprzeciw siebie mieli już tylko część
niewycofanych jeszcze sił rosyjskich. Ogień polski zmusił je do pospiesznego odwrotu spod Białołęki. Również we wsi skłębione wojsko
rosyjskie nie było w stanie przeciwstawić się natarciu polskiemu.
Rosjanie zostali odrzuceni w kierunku Nieporętu.
Odgłosy walki pod Białołęką upewniły feldmarszałka Dybicza w przekonaniu, iż Polacy przegrupowali siły w celu rozbicia grupy
Szachowskiego. Były one przyczynkiem do rozpoczęcia bitwy o Olszynkę Grochowską.
Straty w drugim dniu walki: strona rosyjska – 430 zabitych, strona polska – 320 zabitych.

hm. Jacek Czajka
źródło:
Krajewski W., Grochów 1831-2011, Warszawa 2011.
Majewski W., Grochów 1831, Warszawa 1982.
portal internetowy Wikipedia

Ze strony polskiej zadanie rozpoznania sił oraz zamiarów Szachowskiego w dniu 23 lutego wyznaczono pułkownikowi Antoniemu Jankowskiemu. Dowodził oddziałem w sile 2700 jazdy oraz 1200 piechoty. Pod
Nieporętem doznał on porażki i musiał się wycofać.
24 lutego w kierunku Białołęki wysłana została II Brygada 1. Dywizji
Piechoty na czele z generałem Kazimierzem Małachowskim
(4200 piechoty, 6 dział). Ok. godz. 14 Rosjanie zaatakowali polskie wojska
pod Białołęką obsadzoną połączonymi siłami II brygady i grupy
pułkownika Jankowskiego. Polacy mężnie przeciwstawiali się przeważającym siłom nieprzyjaciela, jednak ostatecznie zostali wyparci ze
wsi.
Dowództwo polskie wysłało
dla wsparcia brygadę generała Antoniego Giełguda a
naczelne dowództwo nad
ugrupowaniem
objął
dowódca 1 dywizji - generał
Jan Krukowiecki. Siły te
przybyły na plac boju przed
zmierzchem. Nasilenie walk
spadło.
Utarczki
pojedynczych grup żołnierzy
trwały przez całą noc.
Straty po pierwszym dniu
walk: strona rosyjska – 650
zabitych i rannych; strona
polska – 450.

Strona 3

Praski Świerszcz

Nr 19

Nr 21 Marzec 2016

Styczeń 2016

Czy na pewno Świerszcz jest
Praski?
Skończył się rok 2015, w którym obchodziliśy stulecie harcerstwa na
Grochowie, pod koniec listopada zaczynamy świętować setną rocznicę przyłączenia Grochowa do Warszawy. Co roku zaś upamiętniamy
bohaterów spod Olszynki Grochowskiej. Rodzi się przy tym pytanie,
dlaczego w takim razie nasz świerszcz jest praski?
Prześledźmy więc historię ignorancji i lekceważenia tożsamości
mieszkańców prawego brzegu Wisły. Praga to dawna wieś, a od 1641
roku miejscowość sąsiadująca z Warszawą. Zawierała w sobie trzy
jurydyki (odpowiednik dzielnic) - właściwą Pragę, Golędzinów i Skaryszew-Kamion. W roku 1791 ustawą o miastach Praga została włączona do Warszawy i zlikwidowano jurydyki. W 1794 roku Praga przeżyła
rzeź dokonaną przez rosyjskie wojska genarała Aleksandra Suworowa, która mocno osłabiła miejscowość.

Można zrozumieć, że naszej organizacji non-profit nie stać na takie
zmiany, a brak woli politycznej dzielnicy nie uzasadnia zmian.
Pomimo tego, że mój pradziadek był praskim mistrzem masarskim
z ulicy Kępnej, ja będąc związany z okolicami Dworku Osterloffów
z ulicy Kwatery Głównej, czuję się nie praskim, ale grochowskim harcerzem.

pwd. Bogdan Ciechomski
sekretarz Zespołu Historycznego Hufca

Ze zbiorów druha Jacka

Tak dotrwała Praga do czasów odzyskania niepodległości, przez czas
zaborów, powstanie listopadowe, styczniowe, wojnę polskobolszewicką. W okresie międzywojennym Praga została podzielona
na dwa cyrkuły (odpowiednik dzielnic z j. ros.) - nowopraski (północ)
i staropraski (południe). Od 1928 roku istniało starostwo praskie obejmujące obydwie Pragi, Grochów, Golędzinów, Bródno i Targówek.
Po II wojnie światowej, dzielnica Praga
-Południe otrzymała obecny kształt
kosztem przedwojennego Grochowa,
już niemającego wiele wspólnego
z Pragą. W późniejszych latach zrobiono z Pragi-Południe mega-dzielnicę
przyłączając do niej Wawer i Rembertów i właśnie na tej trzeciej z kolei
Pradze-Południe działał do niedawna
nasz hufiec (także w Wesołej, przyłączonej do Warszawy w 2002 r.). Gdy
ponownie rozbito południową Pragę
na mniejsze dzielnice w 1994 r., zapomniano lub stwierdzono, że nie ma to znaczenia, by oddać należną
tożsamość terenom przyłączonym do Warszawy w 1916 r. Tak więc
ta dzielnica jako jedyna w Warszawie nie otrzymała nazwy dominującej części i pozostała przy sztucznej nazwie.
Błąd został utrwalony poprzez nazewnictwo instytucji i firm nawiązujące do Pragi (np. King Cross Praga, niezrealizowane osiedle Młoda
Praga) oraz przez miejski system informacyjny (niebieskie tablice
z czerwonym paskiem). MSI pomija takie nazwy, jak Witolin, Bluszcze,
Kępa Gocławska, Górki Grochowskie a także przesuwa granice Gocławka daleko na północ. Władze dzielnicy również podkreślają fałszywą praskość. Powoduje to dezorientację, zwłaszcza młodych ludzi
i przyjęcie tego, co widzą za prawdziwe. Nieco świadomości wprowadza działanie autora bloga “Grochów nie-Praga” czy też stowarzyszenia Grochów Patriotyczny, które organizuje spotkania tematyczne. Bo
co w nas jest praskiego?
Co do naszego hufca to nazwa Praga-Południe zaczęła funkcjonować
od roku 1961 razem z nazwą wielkiej dzielnicy. Wcześniej przecież na
tym terenie istniały hufce Grochów, Saska Kępa, Wawer, Anin, Falenica i Rembertów. Gdy rozpadła się trzecia Praga-Południe nasz hufiec
pozostał w swoich granicach i pozostał przy nazwie, chociaż od czasów odłączenia się Wawra zdecydowana więszość środowisk działa
na Grochowie.
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PP - Przemyślenia Piotra
Na własnej skórze

Powstanie Listopadowe na
znaczkach pocztowych
W niepodległej Polsce Powstanie Listopadowe było przypominane
i czczone w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.
Akcenty jego znalazły miejsce również na znaczkach pocztowych
II Rzeczypospolitej, PRL-u oraz w filatelistyce solidarnościowej.

I znów piszę o czymś, co znam
z własnej praktyki. A mianowicie
o radzie drużyny. Nigdy nie miałem
możliwości
przeżycia
uczestnictwa w tym ważnym
organie drużyny. Muszę wykorzystywać tylko mądre książki
i swoją intuicję. I chyba ta mnie
nie zawiodła.
Na ostatniej zbiórce moi harcerze zaproponowali zmiany w punktacji.
Wachtowi sami uznali, że system punktacji w obecnej formie powoli
przestaje się sprawdzać i harcerze mniej chętnie zdobywają sprawności. Sami też zaproponowali kilka nowych rozwiązań. Najciekawszym
pomysłem było zniesienie punktacji wacht w ogóle i zastąpienie jej
współzawodnictwem wacht (pomysł chyba podejrzany w naszym
namiestnictwie).
Co najlepsze! Harcerze potrafili to wszystko rozsądnie uargumentować. Ostatecznie przyjęliśmy rozwiązanie pośrednie, a dyskusje
w sprawie współzawodnictwa jako takiego odłożyliśmy na obóz.
I takie sytuacje mają miejsce coraz częściej. Mogę już swobodnie
powierzać radzie coraz poważniejsze obowiązki, włącznie
z częściowym zarządzaniem finansami drużyny. Harcerze sami
sprawdzają sobie odpowiednie
informację w Internecie, rzucają
ciekawe pomysły i czują się odpowiedzialni za swoją drużynę. Tak jak
być powinno. Droga do tego była oczywiście mozolna i trzeba było po
prostu powierzyć harcerzom tę odpowiedzialność, o której tyle
mówimy. Początkowo rada była organem czysto doradczym,
z czasem jej uprawnienia zostały spisane. Od tej pory to rada powoli
przejmuje czuwanie nad pracą drużyny.
Po co o tym piszę? Bo wydaje mi
się, że czasem zapominamy, jak
ważnymi partnerami są dla nas
harcerze. Bywa tak, że ja też mam
ochotę zrobić wszystko sam - tak
będzie przecież szybciej i na
pewno popełnię mniej błędów niż
11-, 12-, czy 13-letnie dzieci. Lepiej
przecież nie powierzać im przygotowania zajęć na biwaku, bo mogą
mieć słabą wiedzę i umiejętności. Bo przecież program jest
najważniejszy.
Ale wtedy to już nie będzie ruch harcerski.

pwd. Piotr Michalak

Najstarsze znaczki pochodzą z roku 1930, o nominale: 5,15, 25 i 30
groszy, wydane w 100-ną rocznice wybuchu Powstania Listopadowego.
Kolejny znaczek z 1938 roku o nominale 1 złotego,
wydany w rocznicę 20-to lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Znaczek z 1945 roku,przedstawia uczestników
powstania listopadowego zebranych pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego. Posiada nominał o
wartości 10 złotych a
wydany został w 115 rocznicę wybuchu powstania.

Wśród polskich znaczków można również znaleźć
znaczek z wizerunkiem ułana z 2 pułku ułanów
grochowskich, z okresu powstania. Jest to znaczek
z roku 1972 o nominale 4 złotych i 50 groszy.
W 150-tą rocznicę Powstania Listopadowego,
w roku 1980, do obiegu wszedł znaczek o
nominale 2 złotych i 50 groszy. Przedstawia
obraz Wojciecha Kossaka – bitwa pod Olszynką Grochowską.
Jak już wspomniałem na początku, Powstanie listopadowe znalazło
również znaczące miejsce w „filatelistyce” solidarnościowej.
Pierwsze dwa wydane znaczki były cięte z wizerunkiem Piotra
Wysockiego i Joachima Lelewela, o nominale 1 i 2 złotych, z roku 1982.
Były to znaczki Poczty Internowanych i pochodziły z obozu internowanych w Uhercach.
Pozostałe znaczki i bloczki, o nominale 40,45 i 50 złotych zostały
wydane po roku 1982 przez Niepodległościowy Ruch Robotniczy. Były
to również znaczki cięte.
W roku 1985, Poczta Niezależna wydała
2 znaczki cięte i 6 znaczków perforowanych, wszystkie o nominale 50 złotych.
Kolejny
znaczek solidarnościowy to
bloczek wydany w 1986 roku, przez Pocztę
Polową „Niezłomni”, każdy o nominale
150 złotych.
Ostatni znaczek wydany przez Pocztę KPN
(Konfederacji Polski Niepodległej) z 1989
roku, jest o nominale 100 złotowym
i przedstawia orła 2 pułku piechoty liniowej.

hm. Jacek Czajka
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Heblowanie

Olszynkowo
Pamiętam mój pierwszy rajd z okazji
rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską. To był dwa tysiące siódmy lub ósmy
rok. Byłem wtedy jeszcze w 147 WDH,
czyli w „Błękitnych”, a jeden z moich
kolegów instruktorów (wtedy jeszcze
nim nie był) wziął ze sobą na ten rajd
torbę - taką na jedno ramię - i ogromny
śpiwór pamiętający jeszcze czasy PRL.
Musiał to nosić przez cały czas trwania
rajdu. Wyobrażacie sobie, ile przy tym
było śmiechu?
To był czas kiedy te rajdy trwały cały weekend. Pamiętam, że w nocy
z piątku na sobotę był kominek, w czasie którego wszystkie patrole
mogły się poznać, i to było fajne, bo na pewno pomagało się zintegrować. Zasada, że co roku rajd organizuje inny szczep hufca, zachowała
się do dzisiaj i uważam, że to słuszna koncepcja.
Jakie były „olszynkowe” rajdy, które pamiętam z lat ubiegłych? Bardzo
zróżnicowane, ale zawsze były świetną zabawą i wspaniałą przygodą.
Warto odnotować edycję, którą współorganizował z nami Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej. To był chyba rok dwa tysiące czternaście. To bardzo dobry pomysł, gdyż możemy wzajemnie poznać obie
organizacji i wyzbyć się pewnych uprzedzeń. Żałuję tylko, że nie organizujemy kolejnych rajdów wspólnie, byłoby to na pewno z pożytkiem
dla obu stron.
Jak rajd wygląda
dzisiaj? Trochę
się pozmieniało
i uważam, że na
lepsze. Po pierwsze w sobotę
przed
apelem
jest msza święta.
Czy dobrze, czy
nie,
oceńcie
sami. Po drugie
apel rajdu odbywa się na pl.
Szembeka nie, jak wcześniej, pod pomnikiem bitwy o Olszynkę Grochowską. To dobra zmiana, bo widzą nas mieszkańcy dzielnicy
a i warunki do apelu są po prostu lepsze. Po trzecie, rajdy są dwudniowe i to dobrze, bo dwa dni to wystarczający czas, żeby w pełni przeżyć rajd. Po czwarte rajd ma już większą rangę niż jeszcze kilka lat temu. To znaczy że pojawiają się na nim drużyny nie tylko z naszego
hufca. Powoli staje się on rajdem chorągwianym. Po piąte w końcu
zaczęliśmy pilnować przyznawania plakietek „godło hufca” - w latach
ubiegłych różnie z tym bywało.
Ja do tego rajdu mam szczególny stosunek, bo na jego pięćdziesiątej
jubileuszowej edycji w dwa tysiące dziewiątym roku złożyłem Zobowiązanie Instruktorskie.
Do zobaczenia na rajdzie.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
komendant szczepu 160 WDHiGZ
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Wspomnienia doświadczonej
zuchenki
Trudno w to uwierzyć, bo czas leci
szybko, ale dwadzieścia jeden lat temu
wstąpiłam do zuchów. Bycie zuchem
było dla mnie czymś wspaniałym i
niesamowitym. To była moja najpiękniejsza przygoda życia. Pamiętam,
że nie mogłam się doczekać kolejnej
zbiórki gromady. Duża to zapewne
zasługa moich drużynowych: Marioli
Wargockiej, Kasi Pisarskiej i Asi Stefaniak. Dziś z rozrzewnieniem wspominam gry i zabawy zuchowe, kolonie w
Ocyplu, ale wspominam również rajdy
Olszynka Grochowska.
Szczególnie zapadł mi w pamięci 39 Rajd w roku 1998. Pamiętam, że
pierwszym z zadań było wykonanie bojowego sztandaru naszego
oddziału. Jak na pułk piechoty liniowej przystało, na wielkim kawałku
płótna namalowaliśmy niebieski krzyż z żółtym tłem pomiędzy ramionami (do dzisiaj są to barwy piechoty) z białym orłem pośrodku.
Wyglądał jak prawdziwy z 1831 r. I tak ze sztandarem i znakiem
gromady ruszyliśmy wykonywać dalsze rajdowe zadania.
Chyba ostatnim zadaniem
była
przeprawa
przez
przeszkodę wodną, czyli
kanałek.
Dokonać
tego
należało
wykorzystując
rozwieszone
liny.
Na
początku nawet nieźle mi
szło, ale do czasu. Tragedia
nastąpiła dokładnie nad
samym środkiem kanałka.
Chwila nieuwagi i chlup!
Znalazłam się w wodzie. Na szczęście nie było głęboko i zmoczenie też
nie było duże. Jako dzielny zuch oczywiście dałam sobie z tym radę.
Skończyło się na ogólnym śmiechu członków całej gromady. Rajd
zakończył się apelem pod pomnikiem poległych w Olszynce
Grochowskiej. W tym miejscu bowiem dawniej kończyły się rajdy.
Aha. Jeszcze coś!. Obiadków nie jadało się w szkolnych stołówkach
czy barach mlecznych, lecz na metę, pod pomnik dowożono
żołnierską grochówka bądź smaczny bigos z bułą. Do tego oczywiście
gorąca herbatka.
W tym roku uczestniczymy już po raz pięćdziesiąty siódmy. To piękna
tradycja i dobrze, że trwa tyle lat. Myślę, że będzie jeszcze długo
sztandarową imprezą naszego hufca.

pwd. Marta Czajka
drużynowa 288 WGZ „Tuptusie” i
288 WGZ „Dreptusie”
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Przylądek Skakara

O Zuchowej Chałupie i nie tylko
Jacek prosił mnie, abym do numeru „olszynkowego” napisał coś
o rajdach sprzed lat, a ja jakoś nie mogę oderwać się od zuchów. Dlatego dziś będzie dość długa opowieść z dawnych lat. Był to koniec 1960
i początek 1961 r. Ferie szkolne. Właśnie wtedy biorę udział w kursie
drużynowych zuchowych w Cieplicach koło Jeleniej Góry. To tam
znajduje się Zuchowa Chałupa – nasza szkoła instruktorska, która zaczęła funkcjonować już w 1957 roku. Wielki, piękny i nieźle zachowany
pałac Schaffgotschów, przekazany Związkowi Harcerstwa Polskiego,
stojący w centrum miasteczka zdrojowego, przepełniony. W czasie
ferii można ściągnąć na kursy licealistów – stąd ten tłum, kilka drużyn
kursowych, nasza nocuje w domku, który niegdyś mógł być małą kordegardą a może mieszkaniem dla służby. Warunki w porównaniu do
tych pałacowych dosyć spartańskie. Za pałacem zasypany śniegiem
wielki piękny ogród. A dalej Sudety.
Wpadam nieświadomie w pierwszy (a dla niektórych drugi) etap Ofensywy Zuchowej. To dlatego nasz komendant hufca wysłał mnie do
Cieplic, gdyż i on był zobowiązany do realizacji zadań ofensywy. Ofensywa była znakomitym pomysłem, który zaprezentowano publicznie
jeszcze z 1957 r. Narodził się zatem na samym początku odradzania
harcerstwa po Zjeździe Łódzkim.
Dlaczego ofensywa? Bo był bardzo silny nacisk społeczny na powstawanie nowych drużyn, powstawały one spontanicznie, a drużynowi
często byli nieprzeszkoleni. Nie otrzymywali pomocy od swych władz
harcerskich. Okazało się, że w spisie harcerskim na jesieni 1957 r. wykazano około 4 tysięcy drużyn zuchów – około 100 tysięcy dzieci bawiących się często z nieprzygotowanymi do tego drużynowymi. Kilkuletnia przerwa w działalności zuchów zrobiła swoje. Nauczyciele, którzy
rozpoczynali pracę w harcerstwie oraz 16-letni drużynowi czynili to
mało umiejętnie. Realizując zadania ofensywy władze musiały ruch
zuchowy, jak to się dziś powszechnie mówi, ogarnąć. Dlaczego hufce z
zadowoleniem zaakceptowały program ofensywy? Komendy zdawały
sobie sprawę, że gdy w hufcu będą dobre zuchy, gdy będzie dużo najmłodszych członków organizacji, po kilku latach w drużynach harcerskich będą młodzi ludzie, którzy przeżyli już swą zuchową przygodę
i będą dobrymi, zapalonymi członkami organizacji. Parafrazując znane
powiedzenie „Takie będzie harcerstwo, jakie dzieci w zuchach wychowanie”. Bardzo mądre pociągnięcie. Hufce także miały obowiązek organizowania kręgów drużynowych, udzielających pomocy starszym
i młodszym wodzom zuchowym.
Pomysł na ofensywę był banalny. Zaproponowano cztery etapyzadania - dla każdego hufca i każdej chorągwi odrębnie. Każde więc
środowisko mogło przyjąć swój program realizacji zadań w tempie dla
siebie właściwym. Kolejne etapy ofensywy brzmiały: 1. Porządkujemy
gospodarstwo (a więc między innymi doszkalamy drużynowych i kadrę podharcmistrzowską, staramy się, by każda drużyna miała przybocznego, tworzymy w hufcach kręgi pracy, szkolimy także w miarę
możliwości kadrę, która mogłaby zakładać nowe drużyny); 2. Ostrożnie naprzód (tu intensywne szkolenie i rozwój); 3. Idziemy gromadą i
ławą (powiększamy liczbę zuchów w środowiskach, ustalano wówczas tzw. procenty zorganizowania, nieraz trudne do zrealizowania);
4. Równamy do pierwszych (później, wydaje mi się, że mieliśmy równać do najlepszych, a więc słabsze chorągwie miały dorównać tym
najlepszym, słabsze hufce tym hufcom dobrym). I, wyobraźcie sobie,
ofensywę zuchową konsekwentnie w hufcach realizowano.
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W Zuchowej Chałupie razem ze mną młodzież z całej Polski poznawała, jak należy „uczyć się bawić z zuchami”. Nie opowiadano nam
o Antku Cwaniaku, ale metodyka zuchowa w praktyce nie zmieniła się.
Mieliśmy prowadzić drużyny tak, jak wymyślił to Aleksander Kamiński.
Czasami po raz pierwszy w życiu widzieliśmy prawdziwą zbiórkę zuchową (instruktorzy szkoły prowadzili w Cieplicach drużyny). Do dziś
pamiętam, jak zuchy zdobywały sprawność „Doktora Ojboli”. Zapalaliśmy się do pełnienia służby dziecku. Może skłaniała do tego niepowtarzalna atmosfera Zuchowej Chałupy? Pod koniec kursu ci, którzy
ukończyli 16 lat i wyrazili taką chęć, składali Zobowiązanie Instruktorskie w bardzo uroczystej atmosferze na Zamku Chojnik. Bez zgody
swojej komendy hufca, sami podejmowaliśmy decyzję, że chcemy być
instruktorami ZHP. Śpiewaliśmy wtedy „Hymn instruktorów zuchowych”: „Kochanej Rzeczypospolitej oddajem codzienny nasz trud,
przewodząc zuchowym gromadom na drodze najlepszej wśród
dróg…”. I tym gromadom przewodziliśmy.
Tu maleńka dygresja dla tych instruktorów, których razi konsekwentnie używana przeze mnie nazwa „drużyna zuchów”. Tak zapisano
w statucie nazwę tej jednostki organizacyjnej. Nie było też formalnie
wodzów zuchowych, lecz byli drużynowi. Wyrównywano w ten sposób rangę tych, którzy zajmowali się w harcerstwie młodszymi i starszymi dziećmi.
Ja byłem maleńkim trybikiem w Ofensywy Zuchowej, prowadziłem
drużynę zuchów, później jeszcze raz byłem na kursie w Cieplicach –
tym razem podharcmistrzowskim, szkoliłem drużynowych, ukoronowaniem dla mnie było przyznanie mi Odznaki Ofensywy Zuchowej.
To jedno z harcerskich odznaczeń, z których jestem bardzo dumny.
A dlaczego ofensywa w większości środowisk w Polsce (i u nas w hufcu też) zakończyła się sukcesem? Bo mieliśmy wszyscy – poczynając
od GK i instruktorów Zuchowej Chałupy a na drużynowych kończąc –
ogromny zapał. Bez tego zapału nic by się nie udało. Bo bez zapału
nigdy nic się nie uda – ani pół wieku temu, ani dziś.

hm. Adam Czetwertyński
.
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Generałowie Powstania
Gen. Józef Grzegorz Chłopicki (1771-1854)
Józef Chłopicki herbu Nieczuja urodzony
14 marca 1771 we wsi Kapustyn na
Wołyniu.
Od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do wojaczki. W wieku 14 lat
uciekł ze szkoły klasztornej i wstąpił do
wojska. W roku 1788 wystąpił z armii polskiej i zaciągnął się do rosyjskiej, walczącej
z Turcją, jednak już po roku wrócił do
Polski. Po dwóch latach kupił stopień
chorążego.
Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792r. (m.in. w bitwie pod
Zieleńcami). Po II rozbiorze Polski jego regiment wcielono do armii
rosyjskiej. Nie złożył dymisji, dzięki czemu dosłużył się stopnia porucznika. Po wybuchu insurekcji kościuszkowskiej w roku 1794 po raz
kolejny zmienił mundur i wstąpił do armii powstańczej. Bił się
w dywizji gen. Ponińskiego m.in. osłaniając linię Wisły przed klęską pod
Maciejowicami.
Po III rozbiorze udał się na emigrację i w 1797r. wstąpił do Legionów
Dąbrowskiego, gdzie został przyjęty w stopniu kapitana. W 1798r. otrzymał awans na majora. Brał udział we wszystkich większych bitwach
Legionów. W roku 1799 awansowany przez gen. Dąbrowskiego na
szefa batalionu. Odznaczył się w bitwie nad Trebbią, gdzie został ranny. Walczył następnie w bitwie pod Novi. Brał udział w oblężeniu Mantui w roku 1801 a rok później walczył z partyzantami na południu
Włoch. W roku 1805r.wyróżnił się pod Castel Franco, gdzie
dowodzony przez niego II batalion legionów odparł dwie szarże kirasjerów austriackich, biorąc wielu z nich do niewoli.
Walczył we Włoszech do 1806 roku. Pod koniec tego roku wyruszył na
Śląsk, gdzie tworzono Legion Polsko-Włoski. Chłopicki otrzymał awans
na pułkownika i dowódcę 1 pułku tej formacji. Następnie w 1808r.
Legię Polsko-Włoską,
przeformowano na Legię Nadwiślańskią.
Pułkownik Chłopicki stanął na jej czele.
Przerzucony do Hiszpanii odznaczył się przy pierwszym i drugim
oblężeniu Saragossy. Uważany był za odważnego i dobrego dowódcę
liniowego formacji piechoty. Służył pod rozkazami generała
a późniejszego marszałka Francji Sucheta, który wielokrotnie powierzał
mu samodzielne dowodzenie. Brał udział w oblężeniu Tortosy, gdzie
został ranny odłamkiem granatu, Saguntu i Walencji. W 1808r. odbyła
się bitwa pod Epilą, w której sam dowodził. W 1809r. został mianowany generałem brygady. W Hiszpanii walczył do 1812r. W tym
czasie brał udział w bitwach i potyczkach m.in. pod Tudelą i pod Sagunto.
Został odznaczony Legię Honorową, włoskim
Krzyżem Korony Żelaznej i Komandorskim
Krzyżem Virtuti Militari. Mianowano go także
baronem cesarstwa.
W roku 1812 razem z Legią Nadwiślańską
powrócił do Polski, by wziąć udział
w wojnie przeciwko Rosji. 4 pułki legii pod jego
dowództwem włączone zostały do gwardii cesarskiej Napoleona. W czasie wyprawy na
Moskwę bił się pod Borodino. W starciu na
przedpolach Moskwy Chłopicki został ciężko
ranny w nogę. Leczył się długo, do grudnia 1813
roku. W tym czasie podał się do dymisji.
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W 1814 po upadku Napoleona wstąpił do Wojska Polskiego
formowanego pod patronatem cara Aleksandra I. Otrzymał tam
stopień generała dywizji i dowództwo 1 Dywizji Piechoty. Okazało się
jednak, że nie jest w stanie porozumieć się z Wielkim Księciem Konstantym. Po kilku utarczkach słownych doszło do następującego
wydarzenia: w czasie parady na placu Saskim, Chłopickiemu zrobiło
się gorąco i rozpiął mundur. Został za to zwymyślany przez wielkiego
księcia, który oświadczył mu, że jest aresztowany. Chłopicki poszedł
jednak do domu, a później odesłał Konstantemu swoją szpadę i na
następnych paradach się nie pojawiał. Konstanty w końcu próbował
go przeprosić, lecz Chłopicki przeprosin nie przyjął. Półtora roku
spędził w dobrowolnym areszcie domowym. W końcu jego prośba
o dymisję została przyjęta w październiku 1818r.
Po opuszczeniu armii oddał się swoim zainteresowaniom: kolekcjonowaniu map, chodzeniu do teatru i grze w karty. Nie zajmował się
działalnością spiskową.
W chwili wybuchu powstania listopadowego, w nocy z 29 na 30 listopada 1830, Chłopicki przebywał w teatrze i odmówił dołączenia do
polskich powstańców. Jednak 3 grudnia 1830 przyjął zaproponowaną
mu funkcję wodza naczelnego, a dwa dni później ogłosił się dyktatorem. Chłopicki nie wierzył w powodzenie powstania. Sabotował
działania ofensywne i opóźniał organizowanie wojska. Usiłował pertraktować z carem Mikołajem I. 17 stycznia 1831 złożył rezygnację
z dyktatury. Pozostał jednak nieformalnym doradcą wojskowym
naczelnego wodza, księcia Michała Radziwiłła.
Walczył 19 lutego 1831r. w bitwie pod Wawrem, zaś 22 lutego został
mianowany dowódcą wojsk pierwszej linii. Przygotował i poprowadził
bitwę pod Olszynką Grochowską, w której polskie siły powstrzymały
liczniejszych Rosjan. W jej trakcie został ciężko ranny w nogi.
Ostatnie lata życia spędził w Krakowie. Przechadzając się kiedyś z hrabią Adamem Potockim pod kopcem Kościuszki melancholijnie
stwierdził „i ja mogłem mieć podobny”. Zmarł 30 września 1854r.
Pochowany został w kaplicy na cmentarzu w Krzeszowicach.
Był odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Wojennego
Virtuti Militari, francuskim Orderem Legii Honorowej, włoskim Orderem Korony Żelaznej, rosyjskim Orderem św. Anny I klasy.
Posiadał również Znak Honorowy z 1830 roku za 25 lat służby
w Wojsku Polskim.
Jego nazwisko zostało wyryte na Łuku Triumfalnym w Paryżu.

Gen. Jan Zygmunt Skrzynecki (1787-1860)
Jan Skrzynecki herbu Bończa urodził
się 8 lutego 1787 r. w Żebraku k. Siedlec w niezamożnej rodzinie jako
syn Jana, rotmistrza konfederacji
barskiej oraz Zuzanny z Mroczków.
Miał dwie siostry: Teklę i Magdalenę,
a także starszego brata Józefa, z
którym uczęszczał do gimnazjum w
Przemyślu. W latach 1802–1805,
kształcił się na Uniwersytecie
Lwowskim.
Pracował
jako
nauczyciel domowy. Chciał wraz z
bratem wstąpić do Legionów Polskich
we
Włoszech,
jednak
pomysłowi temu sprzeciwiał się
ojciec.
W 1806 r. Skrzynecki wraz z bratem zaciągnęli się do 1 pp formującej
się wówczas armii Księstwa Warszawskiego. Szybko awansował;
w styczniu 1807 r. na stopień sierżanta, w lutym na starszego sierżanta,
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w marcu na podporucznika, zaś 28 kwietnia mianowany został
porucznikiem.
Walczył w bitwach pod Pułtuskiem, Gołyminem i Pruską Iławą.
Następnie w czasie wojny polsko-austriackiej służył wraz z bratem w
korpusie księcia Józefa Poniatowskiego, brał udział w obronie Sandomierza oraz w bitwie pod Raszynem oraz Ostrówkiem. Za tę ostatnią potyczkę otrzymał Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari.
Po zakończeniu walk został adiutantem w sztabie generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W lipcu 1809 r. awansował na kapitana i został
przeniesiony do 16 pp.
W 1812 r. uczestniczył w wyprawie na Moskwę. Jako dowódca kompanii brał udział w bitwach pod Smoleńskiem, Borodino, Czyrikowem,
Małojarosławcem, Wiaźmą, Krasnym i nad Berezyną. Za waleczność
pod Borodino, gdzie odpierał na czele grupy grenadierów natarcia
znacznie liczniejszej kawalerii wroga, udekorowany został Krzyżem
Kawalerskim Virtuti Militari.
W styczniu 1813 r. po powrocie
do Polski otrzymał nominację
na szefa batalionu w 14 pp.
Wziął udział w kampanii saskiej.
Po bitwie pod Dreznem
awansował na majora. Odniósł
rany w starciu pod Lipskiem. W
lipcu 1813 r. otrzymał Krzyż
Kawalerski, zaś w marcu 1814 r.
Krzyż Oficerski Legii Honorowej. W 1814 r. brał udział w
walkach we Francji, w bitwie
pod Arcis-sur-Aube zagrożony atakiem jazdy nieprzyjaciela Napoleon
schronił się wewnątrz tworzonego przez Pułk Nadwiślański
czworoboku, którym dowodzili Skrzynecki. Opinia publiczna przypisywała mu ocalenie Cesarza Francuzów od śmierci bądź niewoli.
Po kongresie wiedeńskim wstąpił do Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego, w czerwcu 1815 r. otrzymał stopień podpułkownika. W
1818 r. przejął dowództwo nad 8 Pułkiem Piechoty Liniowej, zaś w
październiku 1820 r. został awansowany do rangi pułkownika. W 1824
r. był członkiem sądu wojskowego, który zajmował się sprawą Waleriana Łukasińskiego oraz członków Towarzystwa Patriotycznego.
Początkowo jako jedyny z sędziów głosował za uniewinnieniem oskarżonych, ostatecznie złamał się pod naciskiem wielkiego księcia
Konstantego i przychylił do wyroku, podpisując akt skazujący.
Pierwsze dni powstania listopadowego spędził w Warszawie. 3 grudnia
1830 r. na wezwanie gen. Józefa Chłopickiego wprowadził swój pułk
na teren miasta i opowiedział się po stronie sił powstańczych.
3 lutego 1831 r. został mianowany generałem brygady i objął
dowództwo 3 Dywizji Piechoty. W bitwie pod Dobrem zadał straty
liczniejszej armii generała Rosena.
Podczas bitwy o Olszynkę Grochowską dywizja Skrzyneckiego z
początku znajdowała się w odwodzie, później jednak generał
przystąpił do akcji, zajmując lasek przy pomocy swoich 11 batalionów.
Jednak jego siły zostały wyparte przez 23 bataliony hrabiego Piotra
Pahlena. Gdy Chłopicki został raniony, Skrzynecki przejął dowództwo.
W końcowej fazie boju jego dywizja osłaniała odwrót oddziałów polskich w kierunku Pragi.
Bezpośrednio po tej bitwie 26 lutego 1831 r. powołana przez Rząd
Narodowy rada wojskowa mianowała go wodzem naczelnym
powstania.
Swoje działania jako dyktator Skrzynecki rozpoczął od zmian personalnych na poszczególnych stanowiskach, na które powołał wiernych
sobie oficerów. Zreorganizował armię polską, której stan liczebny
w marcu 1831 r. wynosił blisko 70 tysięcy żołnierzy i 144 działa.
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Skrzynecki nie wierzył w powodzenie powstania. Bez zezwolenia
Rządu Narodowego, przekraczając swoje kompetencje, próbował
pertraktować z głównodowodzącym siłami przeciwnika Iwanem
Dybiczem. Rokowania zostały zerwane przez stronę rosyjską.
2 kwietnia Skrzynecki zdecydował się na wstrzymanie ofensywy
i pościgu za wycofującym się wrogiem. Nie wykonywał ruchu, oczekując biernie na informacje o posunięciach oddziałów nieprzyjaciela.
Nie był przekonany do nowego planu przedstawionego przez
Prądzyńskiego, zakładającego ostateczne rozbicie sił Rosena, zdobycie
Siedlec oraz atak na armię Dybicza. 10 kwietnia Prądzyński w stoczonej
pod Iganiami bitwie odniósł zwycięstwo nad korpusem Rosena. Po tej
akcji Skrzynecki już nigdy nie powierzył Prądzyńskiemu samodzielnego dowództwa w starciu, widząc w nim potencjalnego konkurenta.
Nie podjął próby zdobycia Siedlec, tak jak proponował Prądzyński
i zarządził odwrót.
Kolejne działania wojenne dyktator rozpoczął dopiero w maju. Zgodnie z pomysłem Prądzyńskiego wyruszył w celu zaatakowania
dwukrotnie mniej licznego korpusu gwardii cesarskiej. Jednak 17 maja
zamiast wydać bitwę zatrzymał się w rejonie Śniadowa, co pozwoliło
nieprzyjacielowi oddalić się na wschód w kierunku Białegostoku.
Skrzynecki zwlekał z zarządzeniem pościgu niemal dwie doby, a gdy
już to uczynił, siły polskie były zmuszone do wycofania ze względu na
fakt zmierzającej od południa armii Dybicza. 25 maja wódz naczelny
przystąpił do przeprawy przez Narew i dzień później stanął pod Ostrołeką. Bitwa stoczona pod tym miastem, przyniosła obu stronom
duże straty i ostatecznie Skrzynecki musiał wycofać się w kierunku
Warszawy. Odwrót powiódł się głównie dzięki błyskotliwej szarży generała Józefa Bema.
Po powrocie do Warszawy generałowie Jan Krukowiecki oraz Jan
Nepomucen Umiński przedłożyli rządowi pisma, w których ostro
krytykowali Skrzyneckiego.
10 sierpnia członkowie delegacji Rządu Narodowego usunęli
Skrzyneckiego ze stanowiska wodza naczelnego.
Ze względu na pogróżki pod jego adresem 17 sierpnia Skrzynecki
potajemnie opuścił Warszawę w przebraniu lokaja i udał się do Krakowa, gdzie pod fałszywym nazwiskiem przebywał na Wawelu wśród
starców i kalek Towarzystwa Dobroczynności. 22 września przekroczył
granicę Galicji, udając się na emigrację.
Władze Austrii internowały go w Linzu. W 1832 r. otrzymał zezwolenie
na zamieszkanie w Pradze, gdzie znajdował się pod nadzorem policyjnym. W 1834 r. został skazany przez władze rosyjskie na ścięcie za
udział w powstaniu listopadowym.
Skrzynecki zbiegł z Pragi i udał się do Brukseli, gdzie 1 lutego wstąpił do
armii belgijskiej. Po trzech dniach służby otrzymał nominację na generała dywizji.
W wojsku belgijskim Skrzynecki służył do października 1848 r., po
czym przeszedł na emeryturę. W roku 1857 zdecydował się przenieść
do Krakowa po ogłoszeniu amnestii.
Skrzynecki zmarł w Krakowie w styczniu 1860 r. W pogrzebie wzięło
udział kilkanaście tysięcy osób. Początkowo pochowany został na
Cmentarzu Rakowickim, jednak w 1865 r. jego szczątki przeniesiono
do kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego w kościele Dominikanów w Krakowie.

Opracował
hm. Jacek Czajka
Bibliografia:
Krajewski W., Grochów 1831-2011, Warszawa 2011.
Majewski W., Grochów 1831, Warszawa 1982.
Mikołajczak W., Grochów 1831. Niegokonczona bitwa, Gdynia 2014.
Tarczyński M., Generalicja Powstania Listopadowego, Warszawa 1988.
portal internetowy Wikipedia
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Seweryn Goszczyński (1801-1867)
Urodzony 4 listopada 1801 r. w Ilińcach k. Humania. Polski działacz społeczny, rewolucjonista, pisarz i poeta.

Warczy próg Dniepru, pomrukuje Dźwina,
Во cudzy język polską wodę chłepce;
Wyje stepami polska Ukraina,
Во koń cudzy po niej dерсе;
Dyszy niechęcią bagniste Polesie,
Burzami grożą naddniestrzańskie skały,
Lesista Litwa dąsa i ćmi się
Na nasz pochód opieszały.
Uderzcie w bębny i t. d.

Zasłynął jako autor wierszy patriotycznych. Współcześnie znany dzięki
powieści poetyckiej Zamek Kaniowski oraz powieści gotyckiej Król zamczyska. Zaliczany do „szkoły ukraińskiej” polskiego romantyzmu. Jest
autorem słów śpiewanej do dziś pieśni „Przy sadzeniu róż”.

Wodzu nasz Janie! białe orły żebrzą,
Ogniem Grochowa i Wawru napadem,
Niech się coprędzej brzegi Bugu srebrzą
Tryumfującem ich stadem.
Niech postrzelony ten potwór dwugłowy
Ро naszej ziemi dłużej się nie słania,
Wypuść ostatni pocisk piorunowy
I skróć mu męki skonania.

W listopadzie 1930 r. wziął udział w ataku na Belweder. Walczył w powstaniu listopadowym w randze kapitana pod dowództwem gen. Józefa Dwernickiego. Brał udział w bitwach
pod Stoczkiem i Nową Wsią. Po kapitulacji Warszawy przeszedł z korpusem generała Rybińskiego do Prus. Po zwolnieniu z internowania wyjechał do Francji. Był członkiem Koła
Towiańczyków. W 1872 r. wrócił do kraju i zamieszkał we
Lwowie, gdzie zmarł 25 lutego 1876 r. Pochowany został na
Cmentarzu Łyczakowskim. Na jego mogile wystawiono pomnik dłuta Juliana Markowskiego.

Uderzcie w bębny i t. d.

Marsz za Bug
Uderzcie w bębny, zagrajcie nam w rogi:
Za Bug, za Bug, za Bug!
Niech lotne serce nie wyprzedza nogi,
Uderzcie w bębny, zagrajcie nam w rogi
Dla naszych serc, dla naszych nóg;
Za Bug, za Bug, za Bug, za Bug, za Bug!
Już tam niejeden z zabużańskich braci,
Uchem przy ziemi każdy tentent ima;
Tysąc go razy i chwyta i straci,
А nas jak niema tak niema,
А posiodłane, pokiełzane konie
Strzygą uszami, rżą dо naszych koni,
А ostre szable i nabite bronie
Brzęczą nutą naszej broni.
Uderzcie w bębny i t. d.
Piękne siostrzyce, Rusinki, Litewki,
Jak zakochane już nas upatrują;
Polskim ułanom szyją chorągiewki,
Polskie kokardy gotują.
А że nas ujrzą, żywiej wzrok ich płonie,
I drżą im ręce, że nas uciskają.
A serce prorok nie mieści się w łonie,
Że nas wkrótce kochać mają.
Uderzcie w bębny i t. d.
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Przy sadzeniu róż
DO M. S. (Dedykowane Michałowi Szweycerowi)
Sadźmy, przyjacielu, róże!
Długo jeszcze, długo światu
Szumieć będą śnieżne burze:
Sadźmy je przyszłemu latu!
My, wygnańcy stron rodzinnych,
Może już nie ujrzym kwiatu –
A więc sadźmy je dla innych,
Szczęśliwszemu sadźmy światu!
Jakże los nasz piękny, wzniosły!
Gdzie idziemy – same głogi,
Gdzieśmy przeszli – róże wzrosły;
Więc nie schodźmy z naszej drogi!
Idźmy, szczepmy! Gdy to znuży,
Świat wiecznego wypocznienia
Da nam milszy kwiat od róży:
Łzy wdzięczności i wspomnienia.
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Wincenty Ferreriusz Jakub Pol (1807-1872)
Urodził się 20 kwietnia 1807 r. w Lublinie. Polski poeta i geograf, kawaler
Orderu Virtuti Militari.
Ukończył gimnazjum we Lwowie i
studia na Wydziale Filozoﬁcznym
Uniwersytetu Lwowskiegp. Brał
udział w powstaniu listopadowym
jako podchorąży 10 Pułku Ułanów
Litewskich, był ranny w czasie walk.
W uznaniu zasług został odznaczony
orderem Virtuti Militari oraz awansowany do stopnia podporucznika. Po
upadku powstania na emigracji. W
roku 1832 powrócił do Galicji. Zamieszkał w Kalniku k. Sanoka. Poświęcił się geograﬁi. W latach 1841-1844 wiele podróżował prowadząc badania terenowe w Tatrach, Karpatach Wschodnich, na Pokuciu, Wołyniu, w Wielkopolsce, Kujawach i Pomorzu Gdańskim.
Zmarł w Krakowie 2 grudnia 1872 r. Pochowany w Krypcie
Zasłużonych w podziemiach kościoła Paulinów na Skałce.

Pieśń Ułanów po zwycięstwie pod Wawrem
Niemasz pana
Nad Ułana,
A nad lancę nie masz broni!
Gdzie uderzy,
Moskal leży,
Albo wilkiem w stepy goni.
Od tej dłoni
Od tej broni,
Moskal wilkiem w stepy goni.
Gdzie my bijem,
Gdzie my pijem,
Tam mogiły i posucha;
Byle przodem
Chrobrym chodem,
Koń i ramię to posłucha;
Koń i ramię —
Оj, nie kłamię Nawet pułki dyabłów złamie!
Во też żwawo
W lewo, w prawo,
I nie blizko ruszać trzeba;
Rąk nie wiele,
Przyjaciele!
Lecz kraj wielki dały nieba:
Więcej chleba
Nie potrzeba,
Ach! kraj żyzny dały nieba.
Rżą rumaki!
Znane szlaki I jeżeli Вóg dа zdrowie,
О niemylnie
Będziem w Wilnie,
Będziem hulać ро Kijowie;
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Hej! Panowie,
Po Kijowie,
Jeśli Pan Вóg dа nam zdrowie!
Naprzód Rusi
Łeb spaść musi;
А jak za nim kruk zakraka,
Nie zabawim,
I oprawim
Naszą lancą i Prusaka,
Nieboraka,
Spławim Wisłą bez ﬂisaka.
Czy już basta?
Dziatwo Piasta!
О! nie basta! Praca taka
Nie postoi,
Lecz pokroi
Czarapachę...
Hej!..
Nasz pokraka
Za drugimi da szczupaka.

Nic
Cztery rzeczy w Polsce słyną:
Stara piosnka, stare wino,
Przyjaźń doświadczona
I uczciwa żoma.
Cztery rzeczy w Polsce znane:
Pług i kosa na ugorze,
Szable w ogniu hartowane I pieśń ludu "Święty Boże!"
Cztery rzeczy miłe oku
I po całym świecie sławne:
Koń pod człekiem - broń przy boku Stroje - i zwyczaje dawne.
Cztery rzeczy Polskę zdobią:
Ciemne bo.ry, łany żytnie Ludzie, którzy w pocie robią,
Miłość też, co. krwawo, kwitnie.
Ile siły, bracia moi,
Przechowujmy tę spuściznę!
Bośmy wszyscy sami swoi
Radzi umrzeć za ojczyznę.
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
Kurs Drużynowych dla dorosłych „Delta”
Druhny, Druhowie,
W imieniu Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” serdecznie zapraszam
kadrę Waszego hufca na kursy drużynowych dla dorosłych.
Kursy adresowane są dla osób, które ukończyły kurs przewodnikowski
i są w wieku ponadwędrowniczym (21+).
Szczegóły znajdziecie pod poniższym linkiem:
http://iluminacja.stoleczna.zhp.pl/szkolenia/kursy-druzynoworoslychdelta/
Czuwaj!
hm. Katarzyna Krzak
komendantka Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”
tel. 796 00 88 28
Szkoｳa Instruktorska Iluminacja Chorｹgwi Stoｳecznej ZHP
01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4
www.iluminacja.stoleczna.zhp.pl

Przegląd Działalności Artystycznej Środowisk Nieprzetartego
Szlaku
Zapraszamy na Przegląd Diałalności Artystycznej Środowisk
„Nieprzetartego Szlaku”. Do udziału w nim zachęcamy również zuchy
i harcerzy naszego hufca. Tradycyjnie przegląd ma formułę otwartą
dla wszystkich, również niezrzeszonych w ZHP.
Tematyką przeglądu w roku 2016 jest odkrycie uroków miasta Warszawy pod hasłem „Z Warszawą na Ty”. „Nasze dzieci” są uczniami,
zuchami, harcerzami szkół i placówek na terenie wszystkich dzielnic
Warszawy i miast województwa mazowieckiego.
Przesłaniem tegorocznego przeglądu ma być przybliżenie uczestnikom i publiczności historii dzielnic, miast, w których żyjemy, uczymy
się oraz bawimy.
Zapraszamy do wzięcia udziału w proponowanych konkursach.
Finał przeglądu odbędzie się w czerwcu, o czym poinformujemy
w oddzielnym zaproszeniu.
Łączę serdeczne pozdrowienia
hm. Adam Sikoń
namiestnik Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa-PragaPołudnie
szef Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Stołecznej ZH
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Rajd Arsenał w tym roku pod hasłem „Widzieć więcej”
„Na Rajdzie Arsenał chcielibyśmy wspólnie z Wami zastanowić się jak
harcerstwo może sprawić aby różnice stanowiły o sile, a nie o słabości
naszego otoczenia. Jak odnaleźć bliźniego w każdym, i co to w zasadzie znaczy? Jaka jest nasza rola w świecie tak różnorodnym? W jaki
sposób działać tak, aby uczynić świat trochę lepszym?
Chcemy zaprosić Was do wspólnych rozważań o braterstwie i o tym,
co w dzisiejszych czasach ta podstawowa dla nas wartość oznacza
w praktyce.”
Piszą organizatorzy na swojej stronie.
Koszt: Koszty poznamy 10 stycznia (zostaną opublikowane na stronie
rajdu
Termin: 18-20.03. 2016r
Zgłoszenia od 25.01.2016r
W ramach 46. Rajdu Arsenał „Widzieć więcej” serdecznie zapraszamy:
Harcerzy starszych i Wędrowników jak co roku na trzydniowy rajd (18
-20.03)
Harcerzy z Hufca Warszawa - Mokotów zapraszamy na grę sobotnią,
Zuchy z Chorągwi Stołecznej zapraszamy na grę sobotnią.
Warszawiaków zapraszamy na niedzielne uroczystości.
Zapisy dla HS i W startują 1 lutego. O zapisach dla zuchów i harcerzy
jeszcze nie pisali (ale jeszcze mają czas) http://2016.arsenal.zhp.pl

VI Harcerski Rajd Ekstremalny Вłękitny Grom
To propozycja dla wytrzymałych wędrowników i instruktorów organizatorzy zapewniają że po rajdzie będzie się ekstremalne zmęczonym.
„Błękitny Grom” to prawdziwy rajd przygodowy. Na 90 km trasę składają się trzy etapy: pieszy, kajakowy i rowerowy, a po drodze na
uczestników czekają 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. Czas abyś i ty spróbował zmierzyć się
ze sobą!
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
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