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Świąteczny maj 
 
Maj to miesiąc zakochanych. I bardzo dobrze. Miłości nigdy za wiele. Ale czy zastanawiał się ktoś z was nad tą kwestią: 
dlaczego? Nie inny miesiąc, tylko maj... Co on ma w sobie takiego? Czy kwitnące kwiaty i drzewa?  
 

Wyziębieni i zmęczeni, przepracowani i znudzeni. Bardzo często tak się czujemy po długiej zimie. Na szczęście wiosna już 
się dawno rozpoczęła, a wraz z nią słońce, wytęsknione ciepło, pierwsza zieleń i pierwsze kwiaty, śpiew ptaków, spacery po 
parkach oraz aktywny wypoczynek na łonie natury i unoszące się wokół feromony... 
 

Wiosenne słońce, którego zimą tak bardzo nam brak, sprawia, że wraca dobry humor i nabieramy chęci do życia. 
Zaczynamy o siebie dbać, przywiązywać większą wagę do tego, jak wyglądamy - dlatego między innymi wiosną kupujemy 
nowe ubrania czy kosmetyki, dające nam poczucie młodości i piękna. Chętniej wychodzimy z domu na popołudniowe 
spacery lub wieczorne wojaże po mieście, a wszystko to sprzyja uwodzeniu, randkom, no i oczywiście nowym związkom... 
Większa ilość promieni słonecznych pobudza pewne obszary mózgu, głównie tzw. szyszynkę, które zwiększają nasze 
zainteresowanie płcią przeciwną. Ot i cała majowa tajemnica! 
 

Ale maj to również miesiąc wyjątkowo świąteczny. Już bowiem pierwszego dnia obchodzimy Międzynarodowe Święto 
Pracy. Drugiego maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, który tak naprawdę jest Świętem Flagi i Dniem Polo-
nii. Kolejny dzień to nasze Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja. Ósmego maja w Dniu Zwycięstwa świętujemy 
kolejną rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie. W tym roku siedemdziesiątą pierwszą. Dziewiątego maja 
wypada Dzień Europy, czyli Święto Unii Europejskiej. Dwudziestego szóstego zaś jeden z najpiękniejszych dni w roku – 
Dzień Matki.  
 

Są też w maju dni i święta trochę mniej znane i o mniejszym prestiżu. Czwartego maja obchodzimy Dzień Strażaka, 
dziesiątego – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej, szesnastego – Dzień Straży Granicznej a dwudziestego 
dziewiątego – Dzień Działacza Kultury. 
 

W kalendarzu majowym natrafiamy także na bardzo dziwne „święta”, np.: wspomnianego już pierwszego maja zajadamy 
się podczas Ogólnopolskiego Święta Kaszanki, dziewiętnastego spędzamy pracowicie biorąc aktywny udział                             
w Międzynarodowym Dniu Mycia Brudnych Samochodów i zaraz po nim, dwudziestego świętujemy Międzynarodowy 
Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Zaś dwudziestego ósmego maja mamy Dzień bez Prezerwatywy a trzydziestego - Dzień 
bez Stanika! 
 

Na koniec pomyślałem sobie, że może i my południowoprascy harcerze moglibyśmy wymyślić jakiś „dzień” lub święto, np. 

Święto Sprzątania Śmieci na Pradze Południe albo Hufcowy Dzień Płacenia Składek Członkowskich. Co wy na to? 

 

                                                                                                          hm. Jacek Czajka  

                                                                                                          redaktor naczelny  
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Życie harcerstwem czy harcerstwo życiem  
 

Zastanawialiście się kiedyś, w którym punkcie swojej harcerskiej drogi 
będziecie za pięć, dziesięć czy piętnaście lat. A może już w ogóle nie 
będzie was w harcerstwie? Ja na przykład mam marzenie, żeby zostać 
naczelnikiem ZHP. Wiem, co teraz wielu z was sobie pomyśli, wiem, że to 
raczej nigdy się nie spełni, więc wróćmy na ziemię.  
 
Nie jeden raz słyszałem, że żyję tylko harcerstwem i że nie rozumiem 
tych, którzy mają inne priorytety. Bo jest przecież jeszcze szkoła, praca, 
rodzina, o którą trzeba dbać... Najczęściej jednak były to wymówki, które 
prezentowano przy okazji czyjeś rezygnacji z funkcji. Zacząłem się 
zastanawiać, czy faktycznie nie jest tak, że harcerstwo jest w moim życiu 
najważniejsze. Czy czasem wszystko nie kręci wokół niego i czy ja nie 
oszukuję sam siebie. Doszedłem do wniosku, że nie jest tak źle. Owszem, 
harcerstwo zajmuje u mnie ważne miejsce, ale potrafię z niego rezyg-
nować, jeśli będzie trzeba. Zawsze zastanawia mnie, jak ktoś młody, np. 
będący w liceum, może powiedzieć, że nie ma na coś czasu. Nie mogę 
tego zrozumieć, bo przecież zostając kadrą harcerską wszyscy wiedzą, ile 
czasu pochłonie im harcerska służba.  
 
Kolejną ważną kwestią jest Zobowiązanie Instruktorskie. Jeden jego frag-
ment brzmi „powierzonej mi przez Związek Harcerstwa Polskiego służby 
nie opuszczę samowolnie”. Jest to tak jasno i klarownie sformułowane, że 
nie ma tu możliwości na dowolną inter-
pretację. Dlatego tak gospodaruję 
swoim czasem, tak staram się układać 
życie prywatne i harcerskie, żebym nie 
musiał wybierać. Rozumiem, że są tacy, 
którzy nie mają innego wyjścia i odcho-
dzą z ZHP, ale powinni wtedy 
przynajmniej zostawić swego następcę.  
 
Jeśli nie umiem odpowiednio kierować swoim życiem i gospodarować 
własnym czasem, to nie będę dobrze kierował drużyną lub szczepem. 
Moim zdaniem zawsze na pierwszym miejscu powinna być rodzina, 
praca i wszystkie inne kwestie związane z normalną naszą egzystencją. 
Jeśli w pewnym momencie życia coś zostaje zaniedbane, to sygnał, że 
granica zaczyna się zacierać. Wtedy trzeba się zastanowić nad tym, czy 
czasem właściwie pełnię swoją służbę, czy harcerstwo za bardzo mnie nie 
pochłonęło. Najgorszym, co może być, to doprowadzenie z powodu 
zbytniego zaangażowania harcerskiego do rozpadu rodziny, utraty pracy 
bądź zawalenia studiów. Dużą sztuką jest umieć wyważyć proporcje 
między życiem prywatnym i harcerskim, niewielu to potrafi, ale jak już się 
uda, jest o wiele łatwiej. Młodzi powinni rozmawiać ze starszymi, jak sobie 
z tym radzić, powinni pytać i cierpliwie słuchać. Kto wszak będzie wiedział 
lepiej, jak pogodzić ze sobą te dwa życia, jeśli nie instruktor z ogromnym 
instruktorskim stażem.  
 
Według danych z naszej  chorągwi za 2015 
rok mamy w hufcu najwięcej  instruktorów        
i osób pełniących funkcje instruktorskie - jest 
ich aż 382. Dlaczego w takim razie w wielu 
szczepach brakuje kadry? Dlaczego tak ciężko 
znaleźć osoby do naszych hufcowych 
zespołów? Czemu na ważne wydawałoby się 
warsztaty i konferencje przychodzi nas garst-
ka? Może nie wszyscy właściwie rozumieją 
swoją misję.  
 
 

Heblowanie 

 
"Zadaniem instruktora jest dawać a nie brać"  

~Henryk Glass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-- 

phm. Jan Korkosz  
komendant szczepu 160 WDHiGZ  

członek rady namiestnictwa harcerskiego  

Powiedzonka druha H 

 
 
Wcale nie mam zamiaru krytykować tych, którzy już opuścili nasze 
szeregi. Ani też tych, którzy harcerstwo stawiają ponad wszystko. Nie 
mnie oceniać, co jest właściwsze, bo to kwestia indywidualna. Ale war-
to zastanowić się, co jest dla nas najlepsze, bo jeśli nie jesteśmy pewni, 
czy damy radę pełnić misję instruktorską, to nie składajmy Zobowiąza-
nia. Mała prośba do tych, którzy jeszcze instruktorami nie są - zanim 
złożycie Zobowiązanie Instruktorskie, zastanówcie się dwa razy „w co 
się pakujecie”. Przecież jest ktoś, kto na nas patrzy i bierze z nas 
przykład - mam tu oczywiście na myśli zuchy i harcerzy. I tylko od 
ciebie, Druhu i Druhno, zależy, czy życie będzie dla nich harcerstwem 
czy harcerstwo życiem.  
 
 
 

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
komendant 160 WDHiGZ 
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II Rajd Agaton, który odbył się 16 kwietnia 
2016 r., przebiegał pod hasłem „Pocztówka 
od bohatera”. Był on zorganizowany w for-
mie gry terenowej i toczył się przy przepięk-
nej pogodzie. Wydarzenie miało na celu 
uczczenie pamięci kpt. Stanisława             
Jankowskiego „Agatona”, bohatera Szczepu 
211 WDHiGZ. „Agaton” dostarcza nam wiele 
inspiracji w pracy harcerskiej, był architek-
tem i jego praca zawodowa podsunęła nam 
pomysł na fabułę rajdu. 
 
 
 
W nawiązaniu do działania konspiracyjnej komórki Agaton zadaniem 
na grze było odnalezienie skrytek. Do ich namierzenia służyły pocz-
tówki z Warszawy związane tematycznie ze Stanisławem Jankowskim. 
Spoglądając przez pocztówkę trzeba było idealnie wymierzyć ujęcie, 
tak jak kiedyś uchwycił je fotograf. Wówczas pocztówka wskazywała 
miejsce ukrycia skrytki z  podpisami niemieckich oficerów, które trzeba 
było podrobić w karcie patrolowej. Na trasie był też mural przygoto-
wany przez harcerki z „Potoku”, przy którym trzeba było naszkicować 
obiekty zaprojektowane przez Agatona. Gra trwała 4 godziny i mogła 
zmęczyć uczestników.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W rajdzie wzięło udział pięć drużyn harcerskich i jedna gromada zu-
chowa, a zwycięstwo przypadło 211 WDH Kaskada. Zakończenie             
i podsumowanie odbyło się przy grobie kpt. Stanisława Jankowskiego 
na cmentarzu ewangelicko-augsburgskim. Córka Agatona, Hanna 
Górska wręczyła szczepowe chusty i symboliczne odznaczenia – guzi-
ki. Rajd jest świętem szczepu i możliwe jest to tylko w tym jednym 
wyjątkowym dniu w roku. 
 
Dziękujemy za przybycie rodzi-
nie i bliskim kpt. Stanisława 
Jankowskiego, dh. Leszkowi 
Patryce i wszystkim środowi-
skom, które wzięły udział           
w rajdzie. Cieszymy się że mo-
żemy nasze pomysły i ideały 
przekazywać dalej. 
 
 

 
 

pwd. Jan Śmiechowski 
instruktor szczepu 211 WDHiGZ 

organizator rajdu 
 

Od 12 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy  Praga Południe 
m.st. Warszawy, Zespół Historyczny Hufca ZHP Warszawa Praga Połu-
dnie udostępnił do obejrzenia wystawę pt. " Nasza Historia-Powstanie 
Listopadowe-Bitwa pod Olszynką Grochowską" . 
 
Jest to  I część  wystawy pt. "100-lecie harcerstwa z okazji przyłączenia 
Grochowa do Warszawy". Komisarzem wystawy jest hm. Róża         
Karwecka. Za stronę techniczną odpowiedzialny jest hm. Krzysztof 
Bąbel. Projekt współfinansowany ze środków Miasta St. Warszawy, 
Dzielnicy Praga-Południe w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia 
Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy.  
 
Zapraszamy do jej obejrzenia. 

Zespół Historyczny Hufca. 

Pocztówka od bohatera  Wystawa 100 lecie harcerstwa 

na Pradze Południe 
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 Jakość 

W majowym tekście chciałbym odnieść się do ostatniego Heblowania 
z poprzedniego numeru „Praskiego Świerszcza”. Od razu zaznaczam, iż 
zgadzam się z treściami tam zawartymi. Chciałbym, aby poniższe prze-
myślenia były rozwinięciem myśli Hebla, szczególnie dlatego, że mam 
przyjemność pracować w pewnej z firm, gdzie odpowiadam za wdra-
żanie systemów jakościowych, a głównie za ich dokumentację.  

 

W świecie przedsiębiorców różne są podejścia do certyfikatów jakości. 
Jedni stwierdzą, że potrzebują papierka i na szybko uzupełniają doku-
mentację. Kolejni tak się zakochują w tej jakości, że tworzą miliony 
procedur, w których albo się gubią, albo degradują człowieka do roli 
trybika w maszynie biznesu. Tak czy 
siak większość powie, że ten, kto wy-
myślił ISO, zrobił to, by zarobić. Usły-
szałem kiedyś od jednego z producen-
tów łóżek rehabilitacyjnych: Naprawdę 
muszę tworzyć dokumenty udowad-
niające spełnienie oczekiwań klientów? 
Panie, eksportuję rocznie pięć tysięcy 
łóżek do Niemiec, Azji czy Australii, to 
jest moje potwierdzenie jakości.  

 

Na szczęście nam w harcerstwie zależeć będzie na jakości dobrowol-
nej, nie wymuszonej przepisami. Nie żądamy kontroli, certyfikatów, 
badania ankietami. Wszak jedną z cech metody harcerskiej jest dobro-
wolność. I właśnie ona jest osią, kręgosłupem harcerskiej jakości. Praca 
nasza opiera się przecież na młodych, zdolnych, kreatywnych, którym 
po prostu się chce. Na tych, którzy mają ambicję, pasję, chęć do działa-
nia i zmiany świata na lepsze. I bez żadnych badań statystycznych 
każdy z nas może stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że najlep-
sze drużyny to te, gdzie drużynowemu chce się pracować. Drużynowy 
z pasją włoży w pracę swoje serce, a właśnie ono jest najważniejsze      
w działalności z dziećmi. Bo w przeciwieństwie do przedsiębiorstw nie 
chodzi o to, by nasze wyroby były niezawodne, piękne, funkcjonalne, 
nam chodzi o wychowanie młodego człowieka. Wychowany, odważ-
ny, samodzielny, ambitny, aktywny społecznie harcerz to nasza jakość, 
ale by ją osiągnąć, musimy tego chcieć. Do pełnienia funkcji drużyno-
wego nikt nikogo nie zmusi, ale gdy już się jej podejmie, oczekuje się 
najwyższej jakości wychowawczej. Bo jak będzie wyglądało nasze 
społeczeństwo za 20 lat, gdy dziś potraktujemy wychowanie jak zdo-
bywanie biznesowych certyfikatów jakości? 

 

Na zakończenie dobrze jest dać jakąś radę, bo pasja pasją, ale jakie 
wskazówki może dostać do ręki drużynowy harcerski i starszoharcer-
ski? Odpowiem: kategoryzację drużyn. Jest ona stworzona na wzór 
norm ISO, ale w przyjazny i czytelny sposób. Uwierzcie,  że z tymi zwy-
kłymi jest masakra i przeprawa. Nasza kategoryzacja stawia pytania       
o charakterze ogólnym, pozostawiając drużynowemu pola, na których 
może technicznie poprawić swoją drużynę. Jest więc zbiorem pytań     
o jakość. Wystarczy tylko raz na jakiś czas do naszych kryteriów się-
gnąć i zastanowić się, co można zmienić na lepsze. Wystarczy chcieć. 

 

 

phm. Stanisław Matysiak 
namiestnik harcerski 

Okiem Kamienia 

Demotywatory 

Słowo demotywator powoli wychodzi z użycia. Jakoś coraz rzadziej je 
słyszę. To dobrze. Ale to, że jakieś słowo jest rzadko używane, nie świa-
dczy, że jest zbędne. Nie, w rzeczywistości demotywatory istnieją           
i mają się dobrze.  
 
Do drużyny należy dwóch nieznośnych harcerzy. Nikt nie umie się        
z nimi dogadać. Ich zastępowy też. Przeszkadzają na zbiórkach, ciągle 
mają coś do powiedzenia, ale ich wypowiedzi są nie na temat. Każda 
zbiórka to zestaw uciszania i uspokajania nieznośnych chłopaków. 
Drużynowemu już nie chce się przychodzić na zbiórkę, bo znów z tą 
dwójką będzie miał do czynienia.  
 
Kadra na szczeblu chorągwi, która powinna być dla nas wzorem (pisze 
o tym Piotr Michalak), jest skłócona, nie działa na rzecz organizacji, nie 
stara się porozumiewać i wspólnie pracować z harcerzami, lecz ma 
własne pomysły. Doświadczeni harcmistrzowie są w konflikcie i nie 
chcą go rozwiązać. Piotra (a pewnie nie tylko jego) taka sytuacja 
zniechęca do pracy w harcerstwie.   
 
Druh komendant (może być to także druhna komendantka), który 
dobrowolnie przyjął na siebie konkretne obowiązki, nie wywiązuje się 
z nich, co prawda usprawiedliwiając swe nieróbstwo, ale cóż z tego – 
przez niego jedna czy druga impreza, która mogłaby być wzorcem 
programowym i organizacyjnym, była słabizną, której wszyscy mu-
simy się wstydzić. Czy ten druh (może druhna) nie może on demo-
tywować innych?  
 
To tu, to tam – wszędzie spotykamy w trakcie naszej instruktorskiej 
służby sytuacje, które nas rażą i bolą. Niedoróbki, które nam się nie 
podobają. Osoby, które zniechęcają nas do lepszego działania.  
No właśnie – czy te sytuacje, czy ci harcerze lub instruktorzy                   
w rzeczywistości powinni nas demotywować? Otóż nie. Stanowczo 
twierdzę, że nie. Każdy z opisanych tu przypadków, a można podawać 
ich dziesiątki, powinien mobilizować nas do lepszej pracy, do inten-
sywniejszego działania, do szukania dróg rozwiązań. Tak – każda sytu-
acja demotywująca nas zmusza do przemyślenia jej i polepszenia na-
szej osobistej pracy.  
 
Bo każdy z nas, patrząc oczywiście na otaczający nas świat                        
i otaczających nas ludzi, jest jednostką, która samodzielnie podejmuje 
decyzje. Każdy z nas podejmuje decyzję, że chce wychowywać 
młodych Polaków. A więc trudnych, kłopotliwych, do których nie     
umiemy czasem dotrzeć. Podejmuje decyzję o wyborze swoich 
komendantów szczepów, hufców, chorągwi. Podejmuje decyzje           
o pracy w Związku, w którym są osoby popełniające błędy. Ba, kto          
z nas błędów w swej społecznej działalności nie popełniał? I to nie 
znaczy, że błędy, usterki, kłopoty innych mają nas zniechęcać do 
pracy, do jeszcze lepszej pracy. Bo każdy z nas osobiście ma satys-
fakcję z działalności w ZHP. I życzę każdemu, aby ją cały czas miał, 
nawet jeśli wokół jest mnóstwo problemów i osób, które oceniamy 
jako nas  demotywujące.  
 
 

hm. Adam Czetwertyński 

Dobre rady druha ACz. (14) 
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Lata 1916 oraz 1951 są jednymi z najważniejszych dat dla rozwoju 
miasta Warszawy. To właśnie w tych latach dokonano znacznego 
powiększenia terytorium stolicy. Były też oczywiście w innych latach 
włączenia okolicznych podmiejskich terenów w obręb miasta, np.         
w 1957 r. Rembertowa i w 2002 r. Wesołej, ale wspomniane na począt-
ku dwie daty były najważniejsze. 

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie Warszawę bez Mokotowa, Ochoty, 
Woli, Żoliborza, Saskiej Kępy czy Grochowa, ale na początku XX wieku 
były to tylko podwarszawskie miejscowości. 

Jak wyglądała dawna Warszawa? Jak się w niej żyło?  Do 1915 r. War-
szawa obejmowała dzisiejsze Śródmieście, ówczesną Pragę, teren 
Cytadeli i niewielką część Woli. Zachodnia granica biegła kilometr za 
Okopową i Towarową, a na południu stolica kończyła się już na wyso-
kości placu Unii Lubelskiej. 

Granicę te wyznaczały tzw. Okopy (Wały) Lubomirskiego usypane       
w 1777 r. Wbrew swojej nazwie nie były to umocnienia militarne, ale 
sanitarne. Zadaniem tych okopów było zapobieganie szerzącym się     
w tym czasie epidemiom dżumy poprzez kontrolę ruchu do i z miasta. 
Okopy te (częściowo zmodyfikowane po 1815 r.) przez ponad 140 lat 
wyznaczały obszar Warszawy pomimo tego, że pod koniec XIX wieku 
miasto stało się metropolią i następował znaczny wzrost jej mieszkań-
ców. Na dalszy rozwój nie pozwalały władze carskie, które w II połowie 
XIX w. uczyniły miasto twierdzą i otoczyło je szeregiem fortów, a na 
jego przedpolach wprowadzono zakaz murowanej zabudowy.        

Mogła powstawać tylko prowizoryczna drewniana zabudowa, którą    
w razie potrzeby można było szybko rozebrać albo spalić. Dopiero 
poza tym wydzielonym pasem mogły powstawać nowe wsie i osiedla. 
Odległość tych miejscowości od Warszawy sprawiała jednak, że nie 
można było na nich budować infrastruktury miejskiej – wodociągów, 
kanalizacji, oświetlenia, komunikacji tramwajowej itd. Podmiejskie 
osady rozwijały się w sposób dowolny, nie kierując się żadnymi przepi-
sami prawnymi, budowlanymi itp. Władze ówczesnej Warszawy przed 
I wojną światową nie podejmowały też żadnych specjalnych działań, 
aby włączyć podmiejskie miejscowości w obręb miasta. Powody tego 
stanu rzeczy były dość prozaiczne. Obawiano się, że biedna ludność 
tych terenów nie będzie przynosiła dużego dochodu do kasy miejskiej. 
Nie da się ukryć, że ówczesne władze Warszawy nie wykazywały się 
umiejętnością myślenia w dłuższej perspektywie czasowej. Liczyło się 
tylko tu i teraz. Dopiero w 1911 r. wystąpiono z propozycją rozpoczęcia 
prac nad planem poszerzenia Warszawy, ale spotkało to się z oporem 

Powiększenie Warszawy w 

1916 roku 

władz rosyjskich. Wydaje się, że zaborcy rosyjskiemu nie zależało na 
rozwoju miasta. Rosjanie woleli, aby Warszawa była małym prowin-
cjonalnym miasteczkiem, pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia, 
aby nie była ona konkurencyjna w stosunku do Moskwy czy Peters-
burga tak gospodarczo, jak i kulturowo. 

Sytuację pogorszył fakt zbudowania po powstaniu listopadowym Cy-
tadeli, którą usytuowano na terenach miejskich, a teren wokół umoc-
nień nie mógł być zagospodarowany ani zasiedlany. Druga połowa   
XIX wieku to początek rewolucji przemysłowej. Powstaje nowoczesny 
przemysł, w wielu miastach budują się fabryki, powstają nowe osiedla 
mieszkaniowe dla nowo przybyłych mieszkańców, a w Warszawie po 
prostu brakuje wolnych miejsc pod ich budowę. Korzysta z tego Ka-
mionek, który nie był w granicach ówczesnej Warszawy (włączony do 
Pragi w 1890 r.) oraz nie był usytuowany w pasie fortecznym systemu 
obronnego miasta. Na  Kamionku powstało wówczas wiele fabryk. 
Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tego osiedla, było 
oddanie do użytku w 1866 r.  Dworca Terespolskiego (obecnie Warsza-
wa Wschodnia).  

W 1800 r. Warszawę zamieszkiwały 82 tysiące mieszkańców,                   
a w 1914 już 884,5 tysięcy. Taka duża liczba ludzi zamieszkiwała zaled-
wie 33 kilometry kwadratowe. W momencie wybuchu I wojny świato-
wej Warszawa należała do najgęściej zaludnionych miast w Europie - 
na jeden kilometr kwadratowy przypadało ponad 27 tysięcy osób. To 
więcej niż w dzisiejszym Nowym Jorku, Tokio czy New Delhi. Można 
śmiało powiedzieć i to bez żadnej przenośni, że miasto i ludzie w nim 
zamieszkali wręcz dusili się. 

Powiększenie miasta stało się możliwe po wycofaniu się wojsk rosyj-
skich w 1915 r. i zajęciu miasta przez wojska Cesarstwa Niemieckiego. 
Niemcy pozytywnie odnieśli się do postulatu powiększenia Warszawy, 
gdyż byli przerażeni stanem miasta i jego olbrzymim przeludnieniem. 
Od strony sanitarnej był to dla nich „dziki wschód”, choć na tle innych 
miast na ziemiach polskich Warszawa prezentowała się całkiem do-
brze. Wycofujący się Rosjanie ewakuowali fabryki wraz z ich pracowni-
kami, tak że w mieście nie było pracy, a nowy niemiecki okupant re-
kwirował żywność i potrzebne mu materiały wojenne na swoje po-
trzeby, nie przejmując się sytuacją ludności cywilnej.    

Bardzo ważną rolę w wydarzeniach sprzed stu lat odgrywał Piotr Drze-
wiecki, w czasie I wojny burmistrz, a po odzyskaniu niepodległości 
pierwszy prezydent Warszawy. Najpierw usilnie zabiegał o poszerzenie 
miasta, a później przyczynił się do integracji przyłączonych przed-
mieść. 
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kowano wiele ulic i doprowadzono kabel elektryczny, dzięki czemu 
można było założyć w domach oświetlenie. Dzięki inicjatywie Towa-
rzystwa wybudowano i oddano do użytku w 1931 r, Miejski Ośrodek 
Zdrowia, tzw. budynek Higieny. Była to jedyna placówka publicznej 
służby zdrowie  w okresie przedwojennym.   

Z dużą troską podejmowano działania zmierzające do likwidacji anal-
fabetyzmu, budowy szkół i ochronek. Towarzystwo podjęło inicjatywę 
upamiętnienia bitwy pod Olszynką Grochowska poprzez organizowa-
nie każdego roku obchodów „Obrony Olszynki” oraz postawienia no-
wego krzyża-pomnika w setną rocznicę bitwy. 

Bardzo mocno wspierało budowę kościoła Najczystszego Serca Maryi 
na placu Szembeka. 

Rozbudowujący się silnie przemysł (głównie elektroniczny) spowodo-
wał, że Komisariat grochowski stał się drugą co do wielkości dzielnicą 
przemysłową. Liczba mieszkańców XVII Komisariatu grochowskiego 
w okresie międzywojennym stale się zwiększała: w 1921 r. – 6006,        
w 1938 r. – 42365. 

Na zdjęciu widoczna jest mapka z zaznaczonymi granicami Warszawy 
z lat 1915, 1916 oraz w chwili obecnej. Na drugim zdjęciu widoczny jest 
powrót z poligonu w Rembertowie żołnierzy 21 PP im. Dzieci Warsza-
wy we wrześniu 1936 r. W tle widoczny jest budynek XVII Komisariatu 
grochowskiego, mieszczącego się na rogu ulic Grochowskiej i Garwo-
lińskiej. 

Pisząc ten artykuł korzystałem z materiałów zamieszczonych w inter-
netowym wydaniu gazety Wyborczej, TVN 24 oraz z broszurki wyda-
nej przez Urząd Dzielnicy Praga Południe „Grochów od stu lat                 
w Warszawie”.  

 

Opracował hm. Tadeusz Mandziak 

Na mocy decyzji generalnego gubernatora Hansa von Besselera             
z kwietnia 1916 r. miasto znacznie powiększyło swoją powierzchnie. 
Włączono Czerniaków i Siekierki, Mokotów, Rakowiec, Czyste, część 
gminy Młociny wraz z miejscowościami Młociny (obecnie pogranicze 
Sadów Żoliborskich i Słodowca), Kaskada, Marymont, Potok i Powązki. 
Na prawym brzegu Warszawa zwiększyła się o Pelcowiznę, Ustronie, 
Nowe Bródno, Targówek, Utratę, Grochów, Saską Kępę i Gocław. 

Część terenów przyłączonych w roku 1916 przed I wojną światową 
zajmowała armia rosyjska. Po odzyskaniu niepodległości grunty prze-
szły na własność polskiego skarbu państwa. Stworzyło to możliwość 
planowego zagospodarowania. W taki właśnie sposób powstał Żoli-
borz, nowoczesna na ówczesne czasy dzielnica. 

Przyłączenie przedmieść zwiększyło terytorium miasta wynoszące 
dotychczas 32,73 kilometrów kwadratowych, o dalsze 82,1 kilometry 
kwadratowe, co stanowiło 250 % dawnej powierzchni                         
Warszawy. Ogólna powierzchnia miasta wynosiła teraz                      
114,8 kilometrów kwadratowych. 

Według spisu przeprowadzonego w październiku 1916 r. wynikało, że, 
ogólna liczba mieszkańców na nowo przyłączonych terenach wynosi-
ła 109 645 osób. Ogólna liczba ludności Warszawy wynosiła teraz po-
nad 900 tys. mieszkańców. 

Nowe tereny podzielono na 11 komisariatów, z czego XVII był Komisa-
riatem grochowskim w skład którego wchodziły następujące miejsco-
wości wydzielone z gminy Wawer: folwark i wieś Grochów I, wieś 
Grochów II z Florentynowem i Emilianowem, wieś Kozia Górka Gro-
chowska, folwark Grochów II i leżący między nimi teren wsi Kawę-
czyn, wieś Saska Kępa, Kępa Gocławska, folwark Kamionek, wieś Go-
cław i południowa część folwarku Gocławek, wieś Górki Grochowskie    
i Kolonia Witolin.  

Komisariat XVII grochowski był największym terytorialnie okręgiem 
Warszawy i jego powierzchnia wynosiła 172,2 kilometrów kwadrato-
wych i zamieszkiwało na jego terenie jedynie 5 556 osób. Na jego tere-
nie znajdowało się 337 nieruchomości i 947 budynków. Były to              
w większości budynki drewniane, nieskanalizowane, bez wodociągu, 
parterowe. Budynków trzypiętrowych i wyższych w komisariacie gro-
chowskim nie było wcale, podczas gdy w śródmieściu Warszawy były 
budowle o ośmiu i dziewięciu kondygnacjach. 

Podobnie przedstawiała się sytuacja we wszystkich przyłączonych 
terenach. Była to bieda za rogatkami miasta.  

Toczącą się wojna oraz skala problemów, przed jakim stanęło odro-
dzone państwo polskie, spowodowało, że mieszkańcy nowo przyję-
tych terenów nie mogąc liczyć na pomoc władz administracyjnych, 
musieli sami polepszyć swój los i zaczęli tworzyć lokalne                       
stowarzyszenia, które pełniły rolę reprezentantów mieszkańców. Rów-
nocześnie stowarzyszenia te przyczyniały się do integracji                  
lokalnych społeczności.      

W Komisariacie grochowskim grupa społeczników postanowiła po-
wołać do życia Towarzystwo Przyjaciół Grochowa. W specjalnej 
uchwale towarzystwo określało swoje cele i zadania, którymi było 
„Organizowanie i prowadzenie prac zmierzających do podniesienia 
kulturalnego, zdrowotnego, gospodarczego, etycznego i estetycznego 
Grochowa, oraz współdziałanie powstaniu i rozwojowi instytucji i za-
kładów mogących przyczynić się do rozwoju Grochowa…”. Podjęło 
ono kilka ważnych i pilnych inicjatyw. Wystąpiło do władz miejskich     
o budowę linii komunikacyjnych i ułożeniu torów tramwajowych, 
dzięki czemu można było uruchomić komunikację autobusową              
i tramwajową – linię nr. 24 uruchomiono w 1924 r. Dzięki tej inwestycji 
przebudowano ul. Grochowską (część ulicy otrzymała gładką na-
wierzchnię z kostki bazaltowej i granitowej) jako główną arterię Gro-
chowa oraz al. Waszyngtona, tzw. Czerwoną Drogę, służącej niegdyś 
rosyjskiemu wojsku. Pozyskawszy dotacje z Funduszu Pracy, wybru-
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Filiżanka – laurka 
 

Potrzebne będą: kolorowe grube i białe cienkie kartki, nożyczki, klej, 
ołówek, tasiemka, wydrukowane wierszyki.  
Wycinamy szablon filiżanki z kolorowej kartki tak jak na obrazku. Na 
białej kartce rysujemy dowolny wzór, który kolejno wycinamy i nakle-
jamy na pierwszą stronę naszego wazonika. Do środka wklejamy 
wcześniej wycięte kwiatki, które dekorujemy dodatkowo mała tasiem-
ką. Z drugiej strony wystarczy już tylko wkleić ulubiony wiersz z okazji 
Dnia Mamy lub napisać coś tylko od siebie. Na koniec można spryskać 
z daleka piękny dzbanuszek pachnącymi perfumami, by nie powstały 
nam plamy. Powodzenia. 
 

 
 
 

Opracowała   
pwd. Marta Czajka 

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

Słodkie małe co nieco 
 

Słodki i łatwy w przygotowaniu prezent na Dzień Matki. Z radością 
wykonają go nawet najmłodsi artyści. A przecież nic nie ucieszy mamy 
tak bardzo, jak własnoręcznie wykonany przez jej pociechę podarek. 
Bukiet z czekoladek nie przekwitnie, nie zwiędnie i przetrwa długo pod 
warunkiem, że oprzecie się pokusie, by go zjeść.  
Potrzebne będą: czekoladki, nożyczki, brystol kolorowy, klej lub dwu-
stronna taśma klejąca, klej na ciepło, słoik, patyczki do szaszłyków, 
wstążka.  
Zacznij od wycięcia z brystolu dużych kwiatów. Żeby ułatwić sobie 
zadanie, możesz najpierw zrobić szablon papierowej stokrotki, a na-
stępnie odrysować go na kawałkach kolorowej tektury i wyciąć. Kle-
jem przymocuj do kwiatki do czekoladki. Ponieważ nasze stokrotki 
mają po 5 płatków, najlepiej jeśli przykleisz na nich 6 czekoladek: 5 na 
każdym z płatków i 1 w środku. Poczekaj, aż klej wyschnie. Przytnij 
patyczki do szaszłyków na odpowiednią długość. Przyklej je z drugiej 
strony kwiatków pistoletem z klejem lub taśmą samoprzylepną. Bukiet 
włóż do słoika wypełnionego czekoladkami i papierową trawą. Najle-
piej używać słoików typu mason, ponieważ środek ich wieczka można 
bez problemu usunąć. Jeśli nie masz takich słoików, możesz zastąpić 
je zwykłymi słoiczkami, tym razem bez wieczka. Udekoruj wazon jesz-
cze kawałkiem kolorowej wstążki. Gotowe. 

 
 

Dzień Mamy 
 

Laurka na Dzień Matki to doskonały dodatek do prezentu. Najlepszym 
pomysłem jest własnoręczne przygotowanie „Kartki dla Mamy” - taki 
podarunek z pewnością ucieszy mamę o wiele bardziej niż laurka ze 
sklepu. Znajdziecie tutaj kilka inspiracji i pomysłów, które można wy-
korzystać. Możesz przygotować zwykłą białą kartkę, na której wykleisz 
serce z kolorowych guzików. Do tego wystarczy odpowiedni wierszyk, 
życzenia czy dedykacja, by nadać laurce bardziej osobisty charakter. 
Fantastycznym pomysłem jest stworzenie specjalnej książeczki,             
w której wypiszesz na każdej stronie cechy, za które kochasz lub po-
dziwiasz swoją mamę. Możesz też przygotować laurkę w kształcie 
kwiatków lub serduszek. Czasem niewiele trzeba, by wyrazić swoją 
miłość do mamy. 

ObCZAJ to! 
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Im wyżej, tym widoczniej 
 
Im wyżej, tym widoczniej. Chwale lub naganie 

Podpadają królowie, Najjaśniejszy Panie! 

Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka: 

Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka.(…) 

Ignacy Krasicki 

Ostatnimi czasy mam (nie)przyjemność być obserwatorem sporu na 
linii Komendant stołecznego Harcerskiego Ośrodka Wodnego – 
Komenda Chorągwi Stołecznej. Nieprzyjemność, bo mam wrażenie, 
że obie strony zachowują się wobec siebie co najmniej nie                       
w porządku, a już na pewno nie harcersko. 
 
Spór ten ma początek w zamierzchłych dla mnie czasach, gdy jacht 
„Warszawska Nike” pływał jeszcze pod banderą naszej chorągwi. Ten 
okres sporu znam jedynie ze słyszenia – Chorągiew Stołeczna ZHP 
przekazała do gdyńskiego Centrum Wychowania Wodnego ZHP 
„Warszawską Nike” bez wiedzy środowiska żeglarskiego, które 
opiekowało się i użytkowało ten jacht. Nieco ironicznie druhowie           
z HOW-u to podsumowują: Chorągiew zobaczyła przychody                 
w „Warszawskiej Nike” i postanowiła je przejąć, ale.. nie zastanowiła się 
jakie, będą tego koszty. Jacht „Warszawska Nike” utrzymywał cały 
Harcerski Ośrodek Wodny. W tej chwili jacht pływa pod banderą 
CWM, a chorągiew otrzymuje za niego dwadzieścia tysięcy rocznie (co 
prezentowała na oficjalnym spotkaniu w tej sprawie). Jednak te środki 
już nie docierają do HOW-u. Zyski przejęła Chorągiew Stołeczna ZHP, 
a koszty? A koszty utrzymania Harcerskiego Ośrodka Wodnego 
Chorągwi Stołecznej ZHP nie są już problemem Chorągwi Stołecznej. 
Od dwóch lat hm. Wojtek Ulatowski ,,sponsoruje” m.in. prąd w ośrod-
ku, bo ten musi działać dla drużyn – i mimo wielokrotnie ponawia-
nych pism do Komendy Chorągwi w sprawie podpisania od-
powiedniej umowy z dostawcą prądu, jest ignorowany. 
 
Oczywiście zdaję sobie sprawę z osobistych animozji, jakie mają 
miejsce między Komendantem HOW-u i Komendantkę Chorągwi. Ale 
czy to nie jest nie harcerskie postępowanie ze strony Komendy 
Chorągwi Stołecznej ZHP, która powinna być wzorem dla nas 
wszystkich? Przynajmniej ja tracę przez to wiarę w ideały ruchu 
harcerskiego (zwłaszcza na wyższych szczeblach). Czy naprawdę na 
poziomie chorągwi liczą się już tylko pieniądze i wątpliwa władza           
(i drobne animozje)? Na co nam ta ,,Gra o Sznur” w prawdziwym 
życiu? Oczywiście druh Wojciech też nie jest bez winy – nie jest on 
osobą łatwą w kontaktach (jak chyba wszyscy instruktorzy specjal-
ności wodnej, łącznie ze mną), ale konflikt ten generuje też inne prob-
lemy, które mogą sparaliżować działanie  całej specjalności wodnej      
w Chorągwi Stołecznej. 
 
Artykuł ten jest wyrazem bezsilności wobec tego, co się dzieję na 
moich oczach. Takie sytuacje można mnożyć – druhna drużynowa 
porzuca swoją drużynę, aby robić ,,karierę” harcerską. Czy nasz ruch 
naprawdę jest miejscem, gdzie musimy robić tę karierę? Gdyby nam 
jeszcze za to płacili, to może bym to jakoś zrozumiał, ale robić karierę 
w organizacji pożytku publicznego? Nonsens. Mam nadzieję druhny      
i druhowie, że wszyscy traktujemy ZHP jako miejsce służby, a nie karie-
ry i zdobywania władzy. Bo inaczej nie wiem, czy to, co robimy, ma 
sens... Przynajmniej dla mnie go powoli traci. 
 

pwd. Piotr Michalak 

PP - Przemyślenia Piotra  Sztandary Hufca (4)  

1. DANE HISTORYCZNE 

Nadanie imienia i wręczenie sztandaru 

miało miejsce 15 listopada 1958r.               

W pierwszą rocznicę utworzenia hufca,         

w szkole przy  ul. Zwycięzców 7/9. Funda-

torem sztandaru była społeczność Saskiej 

Kępy i Kamionka. Sztandar przekazał na 

ręce Komendanta Hufca hm. Stefana    

Romanowskiego, generał  brygady       

Tadeusz Czubryna. 

 

2. DANE TECHNICZNE 

Płachta o wymiarach 120 x 120 cm. , atłasowa,  obszyta z trzech stron 

złotymi frędzlami. 

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 – „ Komenda Huf-

ca Harcerskiego Warszawa Saska Kępa". 

Drzewce było dwuczęściowe z nasadą w postaci niklowanej lilijki. Na-

sada nie była odrębną częścią. 

 3. UŻYTKOWANIE 

Sztandar był  używany w latach 1958-1961. Obecnie jest przechowy-

wany  przez Instruktorski Krag Pokoleń "Romanosy", w mieszkaniu        

u hm. Stefana Romnowskiego. 

4. KONTAKT 

hm. Stefan Romanowski, Honorowy Komendant Hufca ZHP Warsza-

wa Praga Południe, Przewodniczacy IKP "Romanosy" 

hm. Jackek Czajka, szefa Zespołu Historycznego Hufca ZHP  Warsza-

wa Praga Południe. 

jacek288@poczta.onet.pl 

tel. 605-229-279 

 

Zespół Historyczny Hufca 

Sztandar Hufca ZHP Warszawa Saska Kępa 
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Od roku 2012 teatr działa pod auspi-
cjami Fundacji Animacji Artystycz-
nych powołanej przez Janusza Gzyla    
i Marka Medynskiego. W roku         
2015 Teatr Paradox został objęty Ho-
norowym Patronatem Burmistrza 
Dzielnicy Praga-Południe m.st. War-
szawy Tomasza Kucharskiego. 

W minionym dwudziestoleciu zostały wystawione między innymi 
następujące spektakle: Piraci z Karaibów, Król Wschodzącego Słońca, 
Cena Życia, Rok 1830, Cztery Żywioły, Kawa z Osiecką, Karczma Cha-
gala, Benefis Jerzego Zygmunta Nowaka, Najlepsze Paradoxu, Cyna-
mon i Imbir, Statyści, Wanga, Zemsta, Przed godziną W, Siostry, Akade-
mia Ady Niezgódki, Służąca i Kupiec, Krzywa Bajka                                         
i  Zakochany Kasiarz.  

Obecnie do zespołu wyko-
nawców należą: Natalia    
Cyniak, Marta Czajka,        
Aleksandra Duda, Weronika     
Gadomska, Ilona Grużewska, 
Dorota Gzyl, Michalina      
Jaraczewska, Gabrysia      
Jarnutowska, Jędrzejewska 
Ewa, Katarzyna Kozon,      
Natalia Krawczyk, Oliwia 
Kucharska, Martyna            

Łaszewska, Maja Malinowska, Julia Matyjaszkiewicz, Bibianna           
Michalska, Julia Pieńkosz, Wiktoria Pieńkosz, Milena Poświatowska, 
Marta Potocka, Dominika Sęk, Paulina Spiechowicz, Aleksandra Śliwak, 
Izabela Stelmaszewska, Małgorzata Szwarc, Julia Szymanek, Magda 
Wyszyńska, Piotr Cichocki, Aleks Chmielnik, Marek Szostak, Maciej 
Wyszyński i Jan Żelazowski. 

 

Z okazji dwudziestolecia warto 
również  wspomnieć tych, 
którzy zostawili tutaj cząstkę 
siebie i sprawili, że Teatr Para-
dox istnieje tyle lat. Są to:    
Magdalena Chrzanowska, 
Klaudia Czerwińska, Lidia   
Gawęda, Julia Jarmoszewicz, 
Aleksandra Jasińska, Kamila 
Kamińska, Sylwia Kosko,     
Justyna Kryś, Ewa Kwiatkowska, Anna Łazicka, Agata Majszczyk,      
Katarzyna Mamak, Barbara Niewiadomska, Monika Rosłaniec, Marta 
Rusiecka, Karolina Skowrońska, Natalia Szcześniak, Martyna Wieczorek, 
Marina Zalewska, Karolina Zawisza, Mateusz Antkiewicz, Wiktor         
Budziński, Marcin Czajka, Łukasz Istel, Karol Kępka, Damian Koc,       
Stanislav Kolontaev, Jan Korkosz, Tomasz Ochorowicz, Jarosław      
Podgórski, Przemysław Skarżyński, Damian Sternicki, Paweł               
Walendziak i Wojciech Wilczyński. 

Jeśli kogoś pominąłem albo przekręciłem nazwisko, to bardzo prze-
praszam ale niestety ludzka pamięć jest zawodna. 

 

opracował 
hm.Jacek Czajka 

 

źródło: 
strona internetowa Teatru Paradox 

karnet-program premiery Zakochany Kasiarz 

16 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury 
Pragi-Południe przy ul. Podskarbińskiej odbyła się uroczysta gala             
z okazji 20 rocznicy działalności Muzycznego Teatru Paradox. Z tej 
okazji wystawiono premierę spektaklu Zakochany kasiarz autorstwa        
i w reżyserii Marka Medyńskiego na podstawie musicalu Halo Szpic-
bródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy. Wśród gości byli: zastępca 
burmistrza Dzielnicy Pragi Południe Jarosław Karcz, aktor Jerzy       
Zygmunt Nowak, zastępca dyrektora CPK Mirosław Salach, kierownik 
Klubu Gocław Szymon Tokarczyk, dyrektor Domu Kultury Wygoda 
Agnieszka Niemyjska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra 
Wysockiego Małgorzata Rydzewska oraz liczne grono dawnych wyko-
nawców, przyjaciół i sympatyków Paradoxu. Po przedstawieniu, które 
trwało blisko trzy godzi-
ny, odbyła się część 
oficjalna z licznymi prze-
mówieniami i podzięko-
waniami. Na scenę 
wniesiono kosz z kwia-
tami a na salę wjechał 
strzelający iskrami tort 
jubileuszowy. Rozpo-
częta w ten sposób 
część nieoficjalna trwała 
ponad godzinę. 

 

 

Krótka historia teatru. 
Założycielem i szefem teatru jest hm. Marek Medyński a jego prawą 
ręką hm. Janusz Gzyl. Historia sięga roku 1996, kiedy to zespół rozpo-
czął działalność pod nazwą Skalar. Przedsięwzięcie to skierowane było 
głównie na potrzeby Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe. Pełna           
i nieprzerwana praca rozpoczęła się od roku 2005 wystawieniem          
w muszli Parku Skaryszewskiego spektaklu Piraci z Karaibów. W 2006 r. 
została zmieniona nazwa na Teatr Paradox. 

Od tego roku teatr na-
wiązał kontakt z Klubem 
Kultury Gocław (filii Cen-
trum Promocji Kultury 
Pragi Południe). Dzięki 
tej współpracy zespół 
otrzymał pomieszczenia 
na magazyn małej sce-
nografii i kostiumów, 
możliwość cotygodnio-
wych prób w siedzibie 
klubu kultury oraz fachowe porady i konsultacje z aktorem Jerzym 
Zygmuntem Nowakiem, co zaowocowało stałą współpracą. Wśród 
członków zespołu jest choreograf oraz instruktor aerobiku.  

Od 2009 r. teatr współpracuje z CPK Pragi Południe. W każdą sobotę 
odbywają się tam próby taneczne połączone z aerobikiem. Do dyspo-
zycji teatru jest sala lustrzana oraz w miarę potrzeb duża scena, na 
której wystawiane są spektakle. 

W roku 2010 nawiązano współpracę z Domem Kultury Wygoda, gdzie 
aktorzy biorą udział w Wieczorach Poezji zorganizowanych i prowa-
dzonych przez Elżbietę Czajkę. 

W ostatnich latach w ośrodku kolonijnym Hufca Warszawa Praga-
Południe w Ocyplu odbywają się obozy szkoleniowe dla członków 
zespołu, połączone z próbami i warsztatami aktorskimi.  

20 lat Paradoxu 
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W malinowym chruśniaku 
W malinowym chruśniaku, przed ciekawych 
wzrokiem 
Zapodziani po głowy, przez długie godziny 
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. 
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. 
  
Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty, 
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory, 
Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory, 
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. 
  
Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała, 
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, 
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni 
Owoce, przepojone wonią twego ciała. 
  
I stały się maliny narzędziem pieszczoty 
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym nie-
bie 
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie, 
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. 
  
I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, 
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła, 
Porwałem twoje dłonie — oddałaś w skupieniu 
A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. 
 
Dziś w naszego 
Dziś w naszego spotkania rocznicę 
Pozawrzemy szczelnie okiennice, 
By powtórzyć wśród nocnej ciemnoty 
Dawne nasze, najpierwsze pieszczoty. 
Dawne słowa z dni pierwszych kochania, 
Chociaż każde dziś ustom się wzbrania, 
Każde snem się nieśmiałym kolebie, 
Nas niepewne i niepewne siebie. 
Lecz stłumiwszy nieufność rozsądku, 
Powtórzymy wszystkie od początku. 
 
Ty przychodzisz jak noc majowa 
Ty przychodzisz jak noc majowa... 
Biała noc, noc uśpiona w jaśminie... 
I jaśminem pachną twe słowa... 
I księżycem sen srebrny płynie... 
Kocham cię... 
 
                * 
Nie obiecuję ci wiele... 
Bo tyle co prawie nic... 
Najwyżej wiosenną zieleń... 
I pogodne dni... 
Najwyżej uśmiech na twarzy... 
I dłoń w potrzebie... 
Nie obiecuję ci wiele... 
Bo tylko po prostu siebie... 
 
                * 
Kocham cię jak powietrze. 
Jak dziurę w starym swetrze. 
Jak drzewo na polanie... 
Po prostu kocham cię... kochanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gad 
Szła z mlekiem w piersi w zielony sad, 
Aż ją w olszynie zaskoczył gad. 
 
 Skrętami dławił, ująwszy wpół, 
Od stóp do głowy pieścił i truł. 
 
 Uczył ją wspólnym namdlewać snem, 
Pierś głaskać w dłonie porwanym łbem, 
 
 I od rozkoszy, trwalszej nad zgon, 
Syczeć i wić się i drgać, jak on. 
 
 Już me zwyczaje miłosne znasz, 
Zwól, że przybiorę królewską twarz. 
 
 Skarby dam tobie z podmorskich den, 
Zacznie się jawa - skończy się sen! 
 
 Nie zrzucaj łuski, nie zmieniaj lic! 
Nic mi nie trzeba i nie brak nic. 
 
 Lubię, gdy żądłem równasz mi brwi 
I z wargi nadmiar wysysasz krwi, 
 
 I gdy się wijesz wzdłuż moich nóg, 
Łbem uderzając o łoża próg. 
 
Piersi ci chylę, jak z mlekiem dzban! 
Nie żądam skarbów, nie pragnę zmian. 
 
 Słodka mi śliny wężowej treść - 
Bądź nadal gadem i truj i pieść! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kącik Poezji 
Bolesław Leśmian  
 
Pierwotnie    
Bolesław 
Lesman, ur. 22 
stycznia 1877 r. 
w Warszawie – 
polski poeta 
pochodzenia 
żydowskiego, 
czołowy przed-
stawiciel litera-
tury Młodej Pol-
ski i okresu 
dwudziestolecia  
międzywojennego. 
 
Uznany za najbardziej oryginalnego        
i nowatorskiego  twórcę literatury pol-
skiej XX wieku. Za życia określany epi-
gonem Młodej Polski a po śmierci      
dopatrywano się u niego                     
poetyckiego geniuszu. 
 
Twórca nowego typu ballady. Autor 
baśni pisanych prozą oraz wspaniałych 
erotyków. Od jego nazwiska pochodzi 
termin "leśmianizmy", określający spe-
cyficzną grupę neologizmów, czyli  no-
wych wyrazów utworzonych w celu 
nazwania nieznanych wcześniej przed-
miotów lub sytuacji. 
 
Młodość spędził w Kijowie na Ukrainie. 
Ukończył tam prawo na Uniwersytecie 
Świętego Włodzimierza. W 1901 r. prze-
niósł się do Warszawy, gdzie  od 1911 r.  
współtworzył Teatr Artystyczny. W la-
tach 1912-1914 przebywał we Francji. Po 
zakończeniu I wojny światowej              
w 1918 r. zamieszkał w Hrubieszowie      
a następnie w Zamościu. W 1933 r. zo-
stał członkiem Polskiej Akademii Litera-
tury. Dwa lata później przeniósł się wraz 
z rodziną (żoną i dwiema córkami) do 
Warszawy. 
Jego stryjecznym bratem był Jan Brze-
chwa, a siostrzeńcem poeta                
Antoni Lange. 
 
Zmarł 5 listopada 1937 r. w Warszawie. 
Pochowany na Cmentarzu Powązkow-
skim w grobie siostry Aleksandry. 
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VI Harcerski Rajd Turystyczny im. Olgi Drahanowskiej-
Małkowskiej 
 
XVI Rajd Turystyczny im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej będzie 
odbywał się wśród szczęku oręża i odgłosów uczty, wśród dworzan, 
mieszczan i ciżby – w iście średniowiecznym klimacie. Przemierzycie 
gościńce i polne ścieżki, zielone lasy i słoneczne równiny. Zobaczycie 
dumnie stojący na wzgórzu zamek i jego okolice. Poznacie ludzi, żyją-
cych rytmem czasu wyznaczanym przez żniwa i Wy także będziecie 
nim żyć. Żeby owocnie spędzić ten czas, będziecie musieli przestawić 
się na inną mentalność, będziecie musieli na chwilę zapomnieć, kim 
byliście i stać się rycerzami, damami dworu, kowalami albo czarowni-
cami. Żywimy nadzieję, że uda Wam się przetrwać w rzeczywistości, 
której nieobce są wpływy magicznych sił, a fantastyczne stworzenia 
można spotkać przechodząc przez leśny zagajnik. 
 
Zgłoszenia http://rajdolgi.krzeszowice.zhp.pl/zgloszenia/ 
Termin 3-5 czerwca 
Więcej informacji http://rajdolgi.krzeszowice.zhp.pl/ 
 
Serwis „Kobiety – Polki – Harcerki”! 
Serwis powstał, aby upamiętniać sylwetki instruktorek harcerskich, 
które tworzyły i kształtowały harcerski ruch żeński od roku 1910 do 
rozwiązania Organizacji Harcerek ZHP w 1949 r. W serwisie można 
znaleźć notki biograficzne i zdjęcia instruktorek Związku Harcerstwa 
Polskiego działających w kraju i poza jego granicami, w latach 1910-
1949. Jeśli znasz historię instruktorki harcerskiej działającej w tym 
okresie – koniecznie się nią podziel! Wystarczy, że prześlesz na adres: 
fundacja@harcerki.org.pl zgłoszenie zawierające informacje biogra-
ficzne (w tym przebieg służby) oraz uzasadnienie wyboru postaci. 
Kryterium kwalifikującym harcerkę-instruktorkę do umieszczenia       
w panteonie jest podjęcie przez nią służby instruktorskiej przed 1949 r. 
 
Światowe Dni Młodzieży 2016 
Ruszyły zgłoszenia do Białej Służby podczas Światowych Dni Młodzie-
ży, które odbędą się w Polsce w lipcu tego roku. Biała Służba to wolon-
tariat harcerski podczas Dni Diecezji oraz wydarzeń w Krakowie. Za-
dań przy tworzeniu tak wielkiego wydarzenia jest wiele. Harcerze 
pomocni będą przy wszystkich aspektach organizacyjnych, począw-
szy od informowania pielgrzymów o wydarzeniach, kończąc na pro-
fesjonalnej obstawie medycznej. Zapraszamy do zapoznania się            
z ofertą wolontariatów! Czas na zgłoszenia masz do 31.05.2016 r 
 
 
 
 
 

Opracowała 
phm. Anna Bodzińska 

Zlot Hufca na Zlocie Chorągwi 
Chciałeś jechać na Zlot Chorągwi, ale odstraszył Cię koszt? A może         
4 dni to dla Ciebie za długo? Zlot Chorągwi w wersji hufcowej jest dla 
Ciebie idealny! Zabierz zuchy, harcerzy, harcerzy starszych lub przyjdź 
sam i ruszaj z nami na jednodniową przygodę! 
 
Zostało nie wiele czasu na zgłoszenie 
GDZIE: Warszawa + teren zlotu chorągwi (Polewicz) 
KIEDY: 26 maja (Boże Ciało), w godz. 9.00 - 22.00 
KOSZT: 25 zł, 
 
Rajd Odkrywców 
Zapraszamy Was na imprezę harcerską, jakiej jeszcze nie było: pierw-
szy w Polsce rajd organizowany w konwencji „sandbox”, czyli pia-
skownicy, znanej fanom niektórych gier komputerowych, np. „Heroes 
of Might and Magic”. Wyobraźcie sobie kwadrat o bokach 50 na          
50 km. Na 5 dni stajecie się bohaterami, którzy poruszają się po tym 
terenie i uwaga: to Wy decydujecie, gdzie spędzacie noce i w jakim 
kierunku udajecie się każdego dnia. Na tym terenie macie do dyspo-
zycji 33 szkoły, w których możecie nocować. Wybierając miejsce na-
stępnego noclegu nie musicie podążać do najbliższej szkoły – jedne-
go dnia możecie pokonać nawet do 70 km, korzystając z dostępnych 
środków transportu, np. z linii kolejowej przecinającej obszar rajdu.  
 
Termin  3-7 lipca 2016 
Więcej informacji http://www.rajdodkrywcow.zhp.pl 
 
Sytuacje intymne w pracy wychowawczej 

Centralna Szkoła Instruktorska oraz Szkoła Instruktorska Chorągwi 
Wielkopolskiej „Szkoła Wodzów" zapraszają na warsztaty „Sytuacje 
intymne w pracy wychowawczej”, które odbędą się w dniach 13-15 
maja 2016 r. w Luboniu koło Poznania. 
 
Celem warsztatów jest przygotowanie instruktorów do podejmowa-
nia tematyki intymności, poszanowania godności i rozwoju seksual-
nego w codziennej pracy wychowawczej. Podczas warsztatów bę-
dziecie mieli okazję pracować ze specjalistami – psychologiem, praw-
nikiem czy edukatorem seksualnym. Zajęcia na temat metodyki pro-
wadzenia zajęć związanych z intymnością i płciowością człowieka 
problemów wychowawczych okresu dojrzewania to punkty progra-
mu, dla których warto już teraz zgłosić się na warsztaty. 

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? 


