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Październik miesiącem oszczędzania 
 
To hasło towarzyszy nam od dziesięcioleci. Starszym czytelnikom na pewno kojarzy się z okresem PRL-u. Wówczas ak-

tywnie promowano wszelkie formy  oszczędzania a szczególnie na książeczkach PKO, czyli Powszechnej Kasy Oszczęd-

ności czy w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej na książeczkach SKO (Szkolnej Kasy Oszczędności).  

 

Dlaczego akurat październik jest miesiącem w którym się oszczędza? Kto o tym zadecydował? W Polsce panuje zgodne 

przekonanie, że to właśnie władza ludowa ustaliła odgórnie październik miesiącem oszczędzania. 

 

Jednak z oszczędzaniem październik kojarzony był już znacznie wcześniej. W  1924 r. na międzynarodowym kongresie      

w Mediolanie przedstawiciele banków z 29 krajów postanowili zwrócić uwagę społeczeństwom, jak ważna jest idea 

oszczędzania i uchwalili, że Światowym Dniem Oszczędzania będzie 31 października. W wielu krajach pomysł został bardzo 

dobrze przyjęty a szczególnie w Niemczech i Austrii. Od niedawna obchodzimy to święto także w Polsce. Nie przyjęło się 

ono natomiast w Stanach Zjednoczonych. Tam bowiem tego dnia obchodzone jest święto Halloween i nikt nie myśli 

wtedy o oszczędzaniu. 

 

Wybór października wynikać może także z wielowiekowej tradycji. To bowiem pierwszy pełny miesiąc jesieni. To okres, 

kiedy od wieków gospodarstwa domowe zaczynały poważnie myśleć o nadchodzącej zimie i gromadzić zapasy. Były to 

ostatnie ciepłe dni, kiedy można było narąbać drewna na opał, przygotować weki czy dokonać remontów przed nadcho-

dzącymi mrozami. 

  

W dzisiejszych czasach, październik jest pierwszym "spokojnym" miesiącem, kiedy po ciężkim dla domowych finansów 

okresie wakacyjno-urlopowym i spustoszeniu, jakie robi w portfelach wrześniowa wyprawka do szkół, następuje okres 

wytchnienia i oszczędzania. Możemy spokojnie przeanalizować swój budżet i zaplanować kolejne miesiące zwłaszcza, że 

już od listopada zaczynamy powoli myśleć o mikołajkach i nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. 

 

P.S. Z okazji Światowego Dnia Oszczędzania, wszystkim bankowcom (w tym również mojej żonie), życzę wszystkiego naj-

lepszego i aby saldo zawsze było po ich myśli! 
 

                                                                                                          hm. Jacek Czajka  
                                                                                                          redaktor naczelny 
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Pozwolę sobie w tym felietonie podsumować naszą startówkę in-
struktorską. Jak zwykle będzie szczerze, sympatycznie, obiektywnie, ale 
też brutalnie. Czyli jak to zwykle w moich podsumowaniach bywa. 
Zacznę od tego, co rzuciło mi się w oczy najbardziej i co niestety pot-
wierdza moją tezę o braku w naszym hufcu wspólnoty instruktorskiej 
oraz o tym, że niestety wiekszość z nas myśli tylko o sobie. Chodzi o to, że 
na tym wyjeździe było nas niecałe trzydzieści osób wliczając tych, którzy 
przyjechali tylko na jeden dzień. TRZYDZIEŚCI OSÓB z hufca w którym 
według ostatnich danych jest ponad trzysta osób kadry. Wniosek nasuwa 
się sam i potwierdza tylko to o czym pisałem wcześniej, tylko dwudziestu 
kilku osobom zależy w hufcu na budowaniu wspólnoty, na spędzaniu 
razem czasu, na poznawaniu się, na przeżywaniu harcerstwa. Całej 
reszcie albo może zdecydowanej większości zależy na ich wygodzie 
osobistej. No jak to ja poważny instruktor czy poważna instruktorka będę 
spał w namiocie we wrześniu? Cały miesiąc spędziłem w namiocie na 
akcji letniej, to było i tak za duże poświecenie, więc oczekuje hotelu 
czterogwiazdkowego z basenem i śniadaniem do łóżka. To myślenie 
dużej grupy tych, którzy na startówkę nie pojechali. Bardzo łatwo to pot-
wierdzić, bo na wyjazd do Łodzi zainteresowanie jest o wiele większe. 
Nagle wszyscy chcą jechać, bo nie ma namiotów, jakiejś wsi, tylko miasto. 
Jest teatr, także odpowiedni poziom dla WIELKICH instruktorów harcer-
skich. Ale tylko wielkich poznajemy właśnie po tym, że namiot nie sta-
nowi dla nich wyzwania, że kuchnia polowa może być nadal atrakcyjna       
a jedzenie z niej najlepsze na świecie. Nic nie mam do tych, którzy fak-
tycznie z jakiegoś ważnego powodu nie mogli być razem z nami, ale 
takich, z tego co wiem, było mało.  

 
Dobrze, skończę już temat nieobecności, bo jest on wałkowany od dawna 
przy wielu okazjach a i tak nic się nie zmienia. Przejdę do podsumowania 
samego wyjazdu. Najpierw duże brawa za wybranie miejsca. Pniewnik to 
malownicza wieś, ostatnia parafia diecezji Warszawsko-Praskiej, kraina 
wiatraków, ale też pięknych widoków i przyjaznych ludzi. Pomysł po-
jechania właśnie tam był strzałem w dziesiątkę. Poza tym była grupa, 
której autentycznie zależy na harcerstwie, która czuje się ze sobą dobrze    
i świetnie razem się bawi i to było widać. Fajnie, że są osoby, którym 
szczerze zależy na wspólnocie. Jedzenie. Tutaj mały minus za brak śnia-
dania tuż po przyjeździe. Moim zdaniem jakieś powinno być, a gdybym 
wiedział, że nie będzie, zjadłbym bardziej obfite w domu. Ale oprócz tego 
drobnego szczegółu było bardzo dobrze; pomysł z kuchnią polową super. 
Poza tym jajecznica w niedzielę rano mniam, palce lizać. Dosłownie je 
lizałem wiedząc, że nie ma już dokładki. Warunki były super jak na biwak, 
mieliśmy do dyspozycji budynek przedszkola z łazienkami, kuchnią             

Pniewnik, rozstrojona gitara i 

Master Chef  

i stołówką, co prawda bez basenu i kelnerów, ale jakoś dałem radę. 
Spaliśmy na terenie parafii w Pniewniku, w której proboszczem jest 
nasz kapelan hufca ksiądz Marek Zdanowicz. Zapewnił on nam dużo 
fajnego terenu, miejsce ogniskowe i wszystko, czego potrzebują 
prawdziwi harcerze. Program był bogaty, na nudę absolutnie nie 
narzekaliśmy. Był nam on dozowany bardzo przemyślanie, tak żeby 
każdy znalazł coś dla siebie. Najpierw był spacer z zadaniami po dro-
dze - w sumie mój patrol przeszedł koło dwudziestu kilometrów. Spa-
cerowaliśmy w pięknych okolicach przy asyście słońca, po drodze 
mieliśmy za zadanie przeanalizować felietony instruktorki z ZHP i in-
struktora z ZHR mówiące o służbie. Po ich analizie mieliśmy o nich 
porozmawiać oraz wypisać jak najwięcej skojarzeń związanych ze 
służbą. Jako zadanie drugie trzeba było odnaleźć kapliczkę w jednej      
z wsi i zrobić jej zdjęcie. Jednak najciekawsze było trzecie zadanie - 
polegało na tym, żeby pomóc jakiemuś dowolnemu mieszkańcowi 
wsi. Mieliśmy mało czasu, ale w drodze powrotnej udało nam się 
znaleźć sympatyczną panią, której pomogliśmy w koszeniu trawnika. 
Ugościła nas ciastkami i herbatą, chwilę pogadaliśmy i wróciliśmy na 
miejsce biwaku. Wieczorem było ognisko, na którym gościliśmy 
naszego kapelana ks Marka oraz nowego duszpasterza harcerzy           
w naszej diecezji ks. Lao. Zostały nam też rozdane piękne nowe star-
tówkowe śpiewniki. Następnego dnia mieliśmy zajęcia z chemii do-
mowej, tzn. Ania pokazała nam, jakie fajne doświadczenia można 
wywołać za pomocą produktów spożywczych. Następnie Rozbit uczył 
nas, jak za pomocą 
łuku z drewna rozpalić 
ogień i nawet 
niektórym się to 
udało. Zapomniałem 
dodać, że w niedzielę 
rano część z nas 
wzięła udział w mszy 
świętej, którą od-
prawiał nasz kapelan. 
Niektórzy nasi in-
struktorzy służyli do 
mszy jako ministranci, 
a część pełniła rolę 
scholi na kościelnym 
chórze. W pewnym 
momencie zląkłem się 
bardzo, ponieważ 
ucichła gitara, okazało 
się, że jest rozstrojona, 
ale nasi dzielna kadra 
ogarnęła sytuację           
i można było grać dalej.   
 
Generalnie wyjazd się udał, wielkie dzięki dla organizatorów. Szcze-
gólnie dziękuję za zdjęcie, które znalazłem jakiś czas po wyjeździe        
w mojej skrzynce na listy. Świetny pomysł, chylę czoła. Odejście od 
konwencji zwiedzania jakiegoś kolejnego miasta też było bardzo do-
brym pomysłem. I nie ma co się zrażać małą frekwencją, niektórzy po 
prostu nie dorośli jeszcze do bycia instruktorami. Z niecierpliwością 
czekam na kolejną startówkę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
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Heblowanie 

Chorągwiana spółdzielnia mleczarska  

 
Na wstępie chciałem zaznaczyć , że oczywiście w chorągwi oficjalnie 
nie ma żadnej spółdzielni. Ale to źle, bo gdyby była, to może dzięki 
sprzedaży mleka i innych wyrobów nabiałowych nie musielibyśmy 
płacić wszystkich narzuconych haraczy. Albo moglibyśmy na biwak 
kupić hurtowe ilości jogurtów z harcerskiej spółdzielni. Żarty żartami, 
ale tak naprawdę temat, który chcę poruszyć, wcale mnie nie śmieszy.     

 
Wyobrażaliście sobie kiedyś, że jesteście zwierzęciem ? Że wasze życie 
i wszystko, co robicie, uzależnione jest od człowieka. Ja wyobrażałem 
to sobie wiele razy i byłem już tygrysem, koszatniczką, mrówkojadem 
a nawet kretem. A od jakiegoś czasu mam wrażenie, że jestem krową. 
Najlepsze jest to, że wy wszyscy też nimi jesteście a to dlatego, że jeste-
śmy „dojeni” przez naszą chorągiew. No bo jak inaczej nazwać fakt po-
bierania od nas haraczu. Cztery procent od HAL i HAZ jakoś dało się 
przeboleć, ale ostatnia uchwała, w której każą nam płacić dodatkowe 
44 zł, to już przesada. Może komenda chorągwi naprawdę sądzi, że je-
steśmy krowami - w dodatku złotymi - i że dajemy nie mleko, tylko 
pieniądze. Krowa to bardzo fajne zwierzę, bo dzięki niej możemy spo-
żywać dużo dobrych produktów. W dodatku ma cudowne życie, no 
bo cały dzień sobie wcina trawkę i tylko raz na jakiś czas gospodarz ją 
wydoi. Czyli właściwie można stwierdzić, że my jesteśmy „gorszym 
sortem” krów, bo nas gospodarz nie wyprowadza na łąkę, tylko bez-
względnie doi nie dając nam nic w zamian.   
 
Wbrew pozorom czynność dojenia wcale nie jest taka prosta, mało te-
go - są nawet specjalne kursy, które uczą, jak to się robi. Wiem, bo 
sprawdziłem w internecie. Może warto w takim razie przestać robić 
kursy instruktorskie czy jakieś inne a skupić się na organizacji kursów    
z dojenia. Pomyślcie sobie, że mamy w ZHP 120 000 członków, którzy 
umieją perfekcyjnie doić. O ile nasz Związek byłby bogatszy. Gdyby 
każdy nasz zuch, harcerz i instruktor był bezwzględnym 
„wymionodojcem”, nie mielibyśmy żadnych długów i moglibyśmy 
skupić się tylko na pracy wychowawczej a nie na tym, skąd wziąć kasę 
na haracz. Można by jeszcze ewentualnie włączyć propozycję progra-
mową „Mleczarze z Piaskowej” do obowiązkowej realizacji przez 
wszystkie szczepy i opracowaną na poziomie Głównej Kwatery. W ra-
mach tej propozycji każdy w szczepie musiałby wydoić odpowiednią 
ilość „złotych krów”, z których musiałaby być konkretna kwota. Mogli-
byśmy najmłodszym przyznawać plakietki z uśmiechniętą krową           
z Cartoon Network. Starszym zaś wmówilibyśmy, że to służba na rzecz 

Związku, którego przecież każdy z nas jest częścią i wszyscy byliby za-
dowoleni.  
Swoją drogą ciekawe, czy nasi decydenci są po jakimś kursie mleczar-
skim. Wydaje mi się, że muszą być, bo przecież dojenie to poważna 
sprawa. Jak już uzbiera się pokaźna wydojona kwota, to można pomy-
śleć nad zakupem „wymionowozu”, jeździłby on po Warszawie i szu-
kał harcerzy, którzy jeszcze nie zostali wydojeni lub zeszli do podzie-
mia, bo nie chcą dać się wydoić. Mogłaby to być wielka cysterna z lo-
giem półlilijki i pół banknotu dwustuzłotowego, żeby motywacja do 
dojenia była jak największa. W siedzibie naszej zacnej chorągwi po-
winny stać przed wejściem gumiaki jak na prawdziwych mleczarzy 
przystało do dowolnego użytku przez wszystkich, którzy przekroczą jej  
próg. Wystrój powinien nawiązywać do pięknej łąki letnią porą, tak że-
by każda „ofiara” chętniej wyciągała swe wymiona do dojenia.   
 
Po krótkim namyśle stwierdziłem, że jednak człowiek znacząco różni 
się od krowy. Podstawowa różnica jest taka, że mamy świadomość        
i myślimy. Dlatego nie da nas się doić tak łatwo i spokojnie jak nasze ła-
ciate przyjaciółki. Istnieje bowiem ryzyko, że wymiona mogą nam się 
urwać i nie będzie co doić. Jest szansa, że nic już nie będzie chciało 
nam z nich lecieć i kurek z biletami NBP  
się zakręci. Może być opcja, w której stawimy czynny krowi opór, bo 
spuchną nam wymiona.  

 
Druhny i druhowie, haracz każdy z nas zapłacić musi, ale możemy gło-
śno mówić o jawnym dojeniu nas przez chorągiew. Bo przecież to nie 
komenda chorągwi martwi się, skąd biedny harcerski szczep weźmie 
dodatkowe cztery tysiące złotych na zapłacenie dodatkowej składki. 
To nie zuchy i harcerze są najważniejsi (widzieliśmy to po zlocie cho-
rągwi), tylko zaspokojenie potrzeb druhen i druhów z Piaskowej. Może 
się mylę i ta składka będzie wydana na instruktorów, zuchy i harcerzy. 
Jeśli tak, to chciałbym o tym wiedzieć łącznie z tym, jaka dokładnie su-
ma i na co będzie przeznaczona. Myślę, że podałem w tym felietonie 
gotowy sposób na ułatwienie nam wszystkim życia i pozbycie się tego 
problemu. Na łamach naszego „Świerszcza” apeluję – załóżmy Chorą-
gwianą Spółdzielnie Mleczarską „Wymiono” i problem z głowy. Wiecie, 
że tak naprawdę to, czy dalej będziemy krowami, zależy tylko od nas     
i jeśli nic nie będziemy robić, to niestety zostanie nam tylko zielona 
trawka.  
 

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
komendant szczepu 160 WDHiGZ 

członek rady namiestnictwa harcerskiego  
 
 
 
Od redakcji: Krowę, która daje mleko, da się doić. Ale gdy mleka już nie 
daje, kieruje się ją w kierunku rzeźni. Co będzie, jeżeli nasza spółdziel-
nia mleczarska zbankrutuje. Pójdziemy na rzeź?  
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ZA SZYBKO / ZA WCZEŚNIE - NIC ZA DARMO 
 

Czasem w naszej wychowawczej pracy za mocno dajemy się ponieść 
emocjom. Za bardzo zależy nam, aby nasz harcerz zaliczył próbę na 
sprawność, stopień czy jakieś zadanie. W związku z tym dopuszczamy 
ich do próby wcześniej, niż to wskazane, pomijamy trudne i niewygod-
ne wymagania, a czasem mówimy: „No tego nie wykonał, ale za to to 
tamto, więc możemy mu zaliczyć”. A tym czasem mały albo już całkiem 
duży harcerz po prostu czeka. Czeka, aż jego kadra coś mu przyzna. 
 
Czy w dzisiejszych czasach, gdy nasi podopieczni mają dostęp do peł-
nych informacji, mają ogromne możliwości, jest im łatwiej pracować, co 
odbija się na ich postawie, mamy poddawać się modzie ulegania? Sami 
często skarżymy się na rodziców, widząc że to oni myślą za swoje dzieci, 
w wyniku czego obserwujemy spadek samodzielności naszych harce-
rzy. Moim zdaniem powinniśmy więc wychodzić naprzeciw temu zja-
wisku i wciąż wiele  wymagać od naszych podopiecznych – wszak na-
szą misję mamy realizować „przez stawianie wyzwań”. Podam kilka 
przykładów złego obniżania poprzeczki.  
 
Wytykanie powinno zaczynać się od siebie, więc pierwszym przykładem 
będzie mój naramiennik wędrowniczy. Przyznam się, że strasznie tego 
żałuję. Miałem wtedy szesnaście lat i liczył się dla mnie tylko nowy ga-
dżet na mundurze, więc próbę spisałem byle jak, wpisując tam rzeczy, 
które i tak robiłem na co dzień. Żadnych wyzwań. Przeszedłem też wę-
drówkę, całkiem długą, ale bez żadnych refleksji. Dziś szczerze żałuję ta-
kiego podejścia. Wiem, że straciłem jedyną w życiu szansę, by patrzeć     
z dumą na własny naramiennik. A powinna to być próba charakteru, za-
dania postawione przeze mnie, dla mnie – tak by na nowo zdefiniować 
moje ja. Poznać samego siebie, własne słabości i możliwości. Aktualnie 
stawianymi sobie wyzwaniami staram nadrobić tę próbę, ale wciąż 
mam kompleks mojego naramiennika. Apeluję więc do wszystkich, któ-
rzy mają zamiar otworzyć jakąkolwiek próbę wędrowniczą i ich opieku-
nów: Nie zgadzajcie się na dziadostwo! Próba to próba i może nie każdy 
musi ją pozytywnie zakończyć.  
 
Innym przykładem jest otwieranie prób na stopnie lub sprawności za 
wcześnie, dla zbyt młodych ludzi. Sprawności są przemyślane tak, by by-
ły adekwatne do wieku, więc otwieranie prób „byle zaliczyć” nie ma sen-
su. Niech harcerze realizują je po kolei, rozwijają się na spokojnie i mają 
satysfakcję z osiągania poziomu małymi krokami. Jeżeli od razu damy 
im do realizacji próbę na sprawność mistrzowską lub próbę na ćwika, to 
co to dziecko będzie robić później? Kostkę czekolady można połknąć     
w całości lub zamknąć oczy i długo cieszyć się jej smakiem. A poza tym, 
jak w przypadku próby na trzy pióra, czekanie do 16-go roku życia po-
woduje wzrost wartości tej próby w oczach harcerzy. Wyczekane         
jest lepsze, więcej warte. Czasami jako wychowawcy musimy                     
powiedzieć - poczekaj.  
 
Ostatnim przykładem jest przyznawanie stopni harcerskich bez próby 
„za całokształt i postawę”. Przecież, jeżeli takiemu harcerzowi nie chciało 
się otworzyć i realizować próby, to co to za postawa? I gdzie docenienie 
harcerzy, którzy się ze swoimi próbami męczyli? Pod ten przykład pod-
pada również dopuszczanie do Przyrzeczenie Harcerskiego - tu jednak 
wynika to często z presji regulaminu, gdzie zapisane jest, że harcerz ma 
złożyć Przyrzecznie po 6-ciu miesiącach. Ale czy i wtedy, gdy nawet    
palcem nie kiwnął w tej sprawie? Czy to aby na pewno                           
motywuje wszystkich? 
 
 
 
 
 
 

Okiem Kamienia 
Harcerskie wychowanie ma się opierać na samowychowaniu. Harcerz 
stwierdza: „Mam szczerą wolę (…)” więc pracujmy z nim tak, by miał jej 
coraz więcej. Jeżeli będziemy wciskać mu nagrody, by poprawić własne 
ego (U mnie w drużynie wszyscy mają stopień – jestem najlepszym         
z drużynowych) zabijemy naturalną chęć dzieci do działania. Dla nich    
w tym wieku najważniejsza jest akceptacja grupy – czasem nawet bar-
dziej niż rodziców. Dlatego grupa harcerska powinna stawiać wyzwania 
i liczyć, że harcerz chcąc się przypodobać będzie się rozwijał w harcer-
skim stylu. Dajmy im się wykazać, stawiajmy przed nimi wyzwania, wy-
magajmy od nich.   
 
W filmie wytwórni Disney Iniemamocni padł cytat odnośnie super bo-
haterów: Jak wszyscy są super, to nikt nie jest. No właśnie: twórzmy elitę 
z ludzi, którzy na to zapracowali – wtedy inni będą chcieli do nich dążyć. 
Świadomie podnośmy poziom. Chcemy, by harcerz się nie poddawał,    
a nie czekał, aż mu podadzą wszystko bez żadnego wysiłku.  
 
 

 
 
 

phm. Stanisław Matysiak 
namiestnik harcerski 

 
 

"Biada temu domowi, gdzie krowa dobodzie wołowi."  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
phm. Jan Korkosz „Hebel” 

komendant szczepu 160 WDHiGZ  
członek rady namiestnictwa harcerskiego  

Powiedzonka druha H 
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Bitwa stoczona w dniach 12-13 października 1943 r. nieopodal wsi 
Lenino nad rzeką Miereją na wschodniej Białorusi pomiędzy niemiecką 
337 Dywizją Piechoty a radziecką 33 Armią i walczącą w jej składzie 
polską 1 Dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 1 Dywizja pod 
dowództwem gen. Zygmunta Berlinga, była dodatkowo wzmocniona 
1 pułkiem czołgów, 1 kompanią rusznic przeciwpancernych, 1 kom-
panią fizylierek i kompanią karną. Liczyła w sumie ok. 12 400 żołnierzy.  
Głównym celem bitwy było przełamanie obrony niemieckiej na 
dwukilometrowym odcinku pomiędzy wsią Połzuchy a wzgórzem 
215.5, i dalej rozwijanie ataku w kierunku zachodnim. W powstałą lukę 
miały wejść główne siły radzieckie w celu dotarcia do linii Dniepru. 
 

Polaków wspierać miały 42 Dywizja Strzelecka (miała zająć wieś Suki-
no) i 290 Dywizja Strzelecka (opanować wieś Lenino) oraz pułki artyle-
rii lekkiej 144 i 164 Dywizji Piechoty, 538 pułk moździerzy i 67 Brygada 
Haubic Armii Czerwonej. 
1 Dywizja miała nacierać w dwóch rzutach. W pierwszym rzucie 1 i 2 
pułk piechoty, a w drugim 3 pp. Główny wysiłek natarcia skoncentro-
wany został na prawym skrzydle, gdzie znajdował się pułki 2 i 3. Przed 
atakiem planowano zmasowane przygotowanie artyleryjskie, mające 
trwać ok. 1,5 godz.  
 
Punktualnie o 5.55 artyleria polska otworzyła ogień. Pod jej osłoną 
ruszyły czołowe kompanie 1 batalionu. Żołnierze dość szybko pokonali 
płytką rzekę i gdy podeszli na 200–300 m od niemieckich okopów, 
spotkał ich morderczy ogień broni maszynowej i moździerzy. Część 
pododdziałów okopała się przed zaporami z drutu kolczastego, część 
wdarła się do pierwszej transzei niemieckiej. Dalsze natarcie załamało 
się. Niemcy wyprowadzili kontratak, odrzucając batalion z zajętej 
pozycji. Kompanie zaległy 150 m przed przednim skrajem i okopały się. 
Kilku żołnierzy dostało się do niewoli. Niemcy byli silniejsi niż 
przypuszczano, posiadali duży potencjał ogniowy i zawczasu 
rozbudowaną obronę. Ta nierówna walka toczyła się od 6.00 aż do 
chwili rozpoczęcia przygotowania artyleryjskiego natarcia, a więc po-
nad trzy godziny. Rozpoznanie walką za cenę olbrzymich strat (ponad 
50 procent) potwierdziło opinię dowódcy dywizji, że Niemcy nie 
opuścili pozycji.  
 
 

O godz. 8.20 miało rozpocząć się przygotowanie artyleryjskie. Ze 
względu na mgłę przesunięto je o godzinę. Punktualnie o 9.20 salwa 
katiusz zapoczątkowała ogień artylerii. Jednak na rozkaz dowódcy      
33 Armii gen. Wasilija Gordowa skrócono czas artyleryjskiego przygo-
towania ataku, tym samym nie uzyskując założonego celu. Dowódca 
armii i dowódca artylerii uznali, że siła i skuteczność ognia jest tak 
wielka, iż można czas przygotowania ogniowego skrócić o 40 minut. 
Uznano, że Niemcy się wycofują. Było jednak inaczej. Wróg w porę 
opuścił pierwszą linię i ukrył się w przygotowanych schronach. Cho-
ciaż poniósł straty, zachował jednak pełną zdolność bojową.  
 
Atak zaczął się o godz. 10.00. Wyrównana tyraliera z miejsca bez 
większego trudu zajęła pierwszą linię okopów a potem zaczęła sztur-
mować kolejne. Zapowiadał się pomyślny przebieg dalszego natarcia. 
2 pułk piechoty atakował wieś Połzuchy, skąd Niemcy prowadzili bar-
dzo silny ogień. Natarcie pułku początkowo rozwijało się pomyślnie 
ale dość szybko wszystkie bataliony znalazły się w pierwszej linii. Udało 
się do 12.00 zdobyć miejscowość. Niemcy pozorowali poddanie się,     
a następnie uderzyli całą mocą. Jednak 2. i 3. bataliony nie dały się 
zaskoczyć. Wywiązała się dramatyczna walka ogniowa. Brakowało 
amunicji i pododdziały powoli zaczęły się wycofywać. Dowódca            
2 pułku postawił nowe zadania. Połzuchy zaatakowano ponownie        
z dwóch kierunków, a 3 batalion dokonał obejścia. Zmasowany atak 
przyniósł efekty, miejscowość odzyskano. 

1 pułk piechoty nacierał na lewo, wychodząc poza pas dywizji                   
i atakował wieś Trygubową. Miejscowość ta, zamieniona w silny punkt 
oporu, musiała być zdobyta, bowiem radziecka 290 DP nie ruszyła do 
przodu, a pozostawienie tej wsi w ręku niemieckim uniemożliwiało 
natarcie całej dywizji. Około południa zdobyto Trygubową. Zaczął się 
jednak kryzys bitwy, zabrakło amunicji, a czołgi nie podeszły jeszcze 
do rzeki i nie wsparły piechoty. Sąsiednie radzieckie dywizje, których 
stany osobowe liczyły zaledwie po 4000 żołnierzy, zostały zatrzymane 
na linii natarcia. 1 Dywizja wbiła się klinem na 2-3 km w ugrupowanie 
niemieckie, mając odsłonięte skrzydła. 
 
Około 12.00 rozpoczęła się przeprawa czołgów przez Miereję, nie 
przygotowano jednak podejść do mostów. W 2 kompanii czołgów na 
podejściach do przeprawy ugrzęzło pięć wozów, a dwa zostały usz-
kodzone. Pozostałe trzy nie mogły się przeprawić. 1 kompania 
czołgów miała przejść po moście w Lenino. Została jednak zbombar-
dowana przez samoloty niemieckie. Dopiero po południu udało się 
przeprawić kilka czołgów. Część z nich podczas ataków na Trygubową 
i Połzuchy została zniszczona lub uszkodzona, pozostałe wspierały 
piechotę z niewielkim skutkiem. Te same trudności                              
spotkały na przeprawie artylerię. Moździerze i lekkie działa pułkowe 
przenoszono dosłownie na plecach, wyrywano z bagna, by 
przeprawić je na drugi brzeg. 

Bitwa pod Lenino 
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O godz. 14.00 niemiecka 337 Dywizja Piechoty rozpoczęła kontratak ze 
skrzydeł i od czoła. Mgła podniosła się wyżej i do akcji wkroczyło nie-
mieckie lotnictwo szturmowe i bombowe. Pierwszy niemiecki kon-
tratak na Trygubową został odparty, ale drugi przy wsparciu czołgów    
i dział pancernych już nie. Wieś Trygubowa została zdobyta przez 
Niemców. Kolejne ich ataki odrzuciły Polaków na zachodnie stoki 
wzgórza 215,5. Brakowało amunicji, czołgów i wsparcia artylerii. 
Dowódca 1 pułku ppłk Derks utracił zdolność dowodzenia. 
Dowództwo przejął płk Kieniewicz, zastępca dowódcy 1 DP.                   
W późnych godzinach popołudniowych 1 pułk został zluzowany przez 
II rzut dywizji, czyli 3 pułk piechoty. Luzowanie odbyło się pod 
bezpośrednim ogniem nieprzyjaciela. Podobnie było na kierunku 
działanie 2 pułku. Niemcy wsparci czołgami i lotnictwem kon-
tratakowali. Około 14.00 pułk został odrzucony z rejonu Połzuch              
i zmuszony do obrony.  
 
O 19.20 pułki 2. i 3. wsparte 16 czołgami wznowiły natarcie. Nie udało 
się jednak złamać oporu Niemców. Nie zdobyto ponownie Try-
gubowej i Połzuch. W ciągu nocy walki nie ustawały. Odległość 
między pułkami a wrogiem przestała istnieć. Walka toczyła się na od-
ległość karabinu, z trudem można było rozróżnić, gdzie swój, a gdzie 
wróg. Cała dolina huczała wystrzałami, bój toczył się wszędzie. Mimo 
zaangażowania, 3 pułkowi nie udało się rozwinąć natarcia. 2 pułk 
piechoty odparł w nocy pięć kontrataków i utrzymał linię obrony.         
W nocy zebrano amunicję z trzech dywizji drugiego rzutu i dostarczo-
no ją na pierwszą linię.  
 
Nazajutrz 13 października, mimo nalotów niemieckich na polskie 
pozycje, 1 Dywizja Piechoty kontynuowała atak. Natarcie polskiej 
piechoty wspierały czołgi ale tylko z 1 i 2 kompanii, ponieważ 3 kom-
pania utknęła przed Miereją i nie wzięła udziału we wsparciu. Niemcy 
podjęli natychmiastowe przeciwdziałanie, lecz 2 pułk piechoty wsparty 
sześcioma czołgami opanował na pewien czas Połzuchy. To samo nie 
udało się 3 pułkowi i wsi Trygubowa nie zdobyto. Piechota polska 
atakowana przez lotnictwo odpierała kolejne kontrataki. Pułki przeszły 
do obrony. Gen. Berling został wezwany na stanowisko dowodzenia 
33 Armii, gdzie otrzymał rozkaz informujący, że w nocy z 13 na              
14 października dywizja zostanie wycofana z walki, a jej miejsce zajmie 
radziecka 164 Dywizja Strzelecka. 14 października rano oddziały polskie 
wycofały się za rzekę Miereję. Bitwa została zakończona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straty polskie wyniosły 3000 zabitych, rannych i zaginionych oraz tych, 
którzy dostali się do niewoli (1 pułk stracił 1600 ludzi, 2 pułk stracił     
900 a 3 pułk 500). Niemcy stracili 1500 żołnierzy a 326 dostało się do 
niewoli. Zniszczono 72 karabiny maszynowe, 42 działa i moździerze,           
2 czołgi oraz strącono 5 samolotów. Bitwa pod Lenino była chrztem 
bojowym 1 Dywizji Piechoty, dlatego jej rocznica obchodzona była      
w latach 1950-1991 jako Dzień Wojska Polskiego. Za udział w tej bitwie 
przyznawane było odznaczenie – Krzyż Bitwy pod Lenino. 
 
Źródło: 
Portal internetowy Wikipedia 
Sobczak K., Lenino 1943, Warszawa 1983 

 
Opracował 

hm. Jacek Czajka 

Sztandary Hufca (7)  

1. DANE HISTORYCZNE 

Szczep powołany został  rozkazem z dnia 25 lutego1968 r. Nadanie 
imienia wraz z wręczeniem sztandaru miało miejsce 8 maja 1969r.  Ko-
mendantem szczepu była wówczas phm/hm. Alicja Zbrojewicz.  Fun-
datorem sztandaru był Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. 

 
 

 
 
 
 
2. DANE TECHNICZNE 

Płachta o wymiarach 100 x 100 cm, haftowana na jedwabiu, obszyta    
z trzech stron złotymi frędzlami. Drzewce zaginęło. Było jednorodne, 
wykonane z jasnego drzewa jesionowego i posiadało pamiątkowe 
gwoździe fundatorów sztandaru. Nasadę stanowiła stalowa lilijka i była 
ona  odrębną częścią drzewca. 
  
Strona prawa płachty jest w kolorze czerwonym, pośrodku znajduje 
się orzeł w koronie, haftowany srebrną i złotą nicią. W górnej części 
półkolisty napis - „Związek Harcerstwa Polskiego”, w dolnej części –       
„Hufiec Warszawa Praga Południe” 
Strona lewa w kolorze żółtym, po środku krzyż harcerski, haftowany 
srebrną i złotą nicią, wokół krzyża napis – „Szczep 112 WDH-Z im.      
Michała Okurzałego”  
 
 
 3. UŻYTKOWANIE 

Sztandar odznaczony Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” oraz 
Odznaką Kościuszkowską. 
Obecnie  jest nieużywany. Po uzyskaniu drzewca i zakończeniu proce-
su „odbudowy” środowiska 112 WDH, (która trwa w tej chwili – 2016r), 
sztandar powróci do szczepu. 
Przechowywany jest przez hm. Jacka Czajkę, szefa Zespołu History-
cznego Hufca Praga Południe, instruktora szczepu 288 WDHiGZ. 
 
 

4. KONTAKT 

hm. Jacek Czajka 

jacek288@onet.eu 

605-229-279 

 

Zespół Historyczny Hufca 

Sztandar Szczepu 112 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gro-

mad Zuchowych im. kpr. Michała Okurzałego 
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hm. Sosnowski Stefan (1922-1994) 

Urodził się 28 sierpnia 1922 r.            
w Warszawie. Był synem      
Rajmunda, żołnierza Legionów 
Polskich i Rozalii z Grudzińskich. 
Uczył się w Wieczorowej Szkole 
Handlowej Zgromadzenia Kupców. 
W latach 1940–1942 w Prywatnej 
Męskiej Szkole Handlowej II   
stopnia Ludwika Józefa Everta         
w Warszawie.  

4 września 1933 r. wstąpił do ZHP, 
37 WDH-y „Szmaragdowej” im.   
Szymona Mohorta.  Równo trzy 
miesiące później złożył Przyrze-
czenie Harcerskie i otrzymał stopień 
młodzika. We wrześniu 1939 r. wraz 
z kolegami z drużyny harcerskiej 
dostał przydział do 1 Pułku Obrony 
Warszawy na Woli. W trakcie 
działań wojennych awansował do 
stopnia kaprala. W latach 1939-1944 
należał do konspiracji. W 1940 r. 
powołał do konspiracyjnej pracy zastęp "Wilków", późniejszą 37 WDH    
i został jej drużynowym. W tym samym roku ukończył konspiracyjny 
kurs instruktorski i został mianowany na stopień podharcmistrza.           
Z tworzących się drużyn strzeleckich włączonych do struktur War-
szawskiej Organizacji Wojskowej (WOW) powstała a jednostka 
wojskowa 37-ej, przekształcona w kompanię, którą dowodził. 
Wspólnie z T. Jarnickim i Krzysztofem Dunin-Wąsowiczem był 
redaktorem czasopisma WOW Marsz do Niepodległości (53 numery) 
oraz dwóch wojskowych pism fachowych: Patrolowiec (14 numerów) 
i Drużynowy (37 numerów). 

26 kwietnia 1944 r. został aresztowany przez Niemców w Sandomie-
rzu i po przesłuchaniach przewieziony do więzienia w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Uwolniono go po kilkunastu dniach wskutek 
zabiegów kierownictwa firmy “Gebethner i Wolff”, w której pracował. 

Przed wybuchem Powstania Warszawskiego ukończył tajną Szkołę 
Podchorążych. 

Podczas powstania w stopniu plutonowego podchorążego dowodzi 
kompanią „Rawa” w II batalionie 7 pułku piechoty „Garłuch” Armii Kra-
jowej. Walczył na Okęciu, Ochocie i Woli. Po upadku powstania udało 
mu się wydostać z Warszawy do Puszczy Kampinoskiej. Tam trafił do 
oddziału partyzanckiego, gdzie dalej walczył w II batalionie 78 pułku 
piechoty (w jednej kompani wspólnie z  harcerzami 37 WDH) i brał 
udział w akcjach grupy "Kampinos" .Walczył m. in. pod Małocicami, 
Janówkiem, Brzozówką i Sowią Wolą. W okresie walk partyzanckich 
otrzymał awans na podporucznika. Był ranny w czasie próby przebicia 
się grupy w końcu września 1944 r. do Puszczy Bolimowskiej, drugi raz 
ciężko w bitwie pod Jaktorowem i po raz trzeci w potyczce koło wsi 
Skuły. Oddziałem partyzanckim dowodził do 6 stycznia 1945 r.  

 

Po wyzwoleniu powrócił do Warszawy, zajmując się organizacją 
harcerstwa. Już w kwietniu 1945 r. odtworzył 37 WDH i został jej 
drużynowym. 4 maja 1945 r. został mianowany hufcowym Hufca 
Warszawa Śródmieście „Grunwald”. W praktyce był wodzem całej 

Znani i nieznani 

lewobrzeżnej części Warszawy. W 1945 r. pełnił funkcję komendanta 
podobozu kształceniowego instruktorów Chorągwi Warszawskiej        
w ramach pierwszej Centralnej Akcji Szkoleniowej w Putce                 
koło Grodziska. 

Mazowieckiego. W latach 1946-1949  ponownie pełnił funkcję 
drużynowego 37 WDH. W czerwcu i lipcu 1946 r. prowadził pierwszy 
powojenny obóz wędrowny drużyny po „Czarnym i Zielonym Śląsku”. 
Latem 1947 i 1948 r. był komendantem grupy obozów harcerskich 
oraz Harcerskiej Służby Polsce w Kartuzach na Pomorzu.  

W grudniu 1956 r. wraz z grupą działaczy harcerskich założył krąg in-
struktorski "Grunwald", przy którym powstał (istniejący do dziś) Harcer-
ski Klub Turystyczny "Wyga". Prezesował temu klubowi do końca życia. 
W latach1957-1960 pełnił funkcję zastępcy komendanta Chorągwi 
Warszawskiej i funkcję członka Rady Chorągwi. 11 czerwca 1957 r. zos-
tał mianowany na stopień harcmistrza. W latach 1958-1959 był 
kierownikiem Wydziału Turystyki i Imprez Masowych Komendy 
Chorągwi a w latach 1962-1964 pełnił  funkcję komendanta Harcer-
skiej Akcji Letniej "Mazowsze". Wielokrotnie kierował obozami stałymi    
i wędrownymi, złazami, zlotami, spływami i rajdami harcerskimi. Był 
współorganizatorem i komendantem kilku wielkich imprez                        
i konkursów prowadzonych pod patronatem ZHP i PTTK. Był również 
dyrektorem Harcerskiego Biura Turystycznego "Harctur", komendan-
tem Ośrodka Turystyki i Krajoznawstwa oraz wiceprzewodniczącym 
Komisji Turystyki Rady Naczelnej ZHP. W roku 1985 r. otrzymał Ho-
norowy Tytuł "Instruktor Senior".  

Harcerstwo dało mu pasję służby innym. Niemal przez całe życie pełnił 
ją, rozwijając w kolejnych harcerskich pokoleniach miłość do turystyki    
i krajoznawstwa. Od roku 1968 był dyrektorem Domu Turysty PTTK 
im. M. Orłowicza w Warszawie. W lipcu 1983 r. przeszedł na  em-
eryturę. Był autorem książek o Warszawie, przewodników                           
i poradników turystycznych. Opracował monografię 37 WDH pt.:                                     
28 lat pracy… (1947).  

 

Za swoją działalność został odznaczony: Krzyżem Komandorskim, 
Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym, Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP i wieloma 
innymi odznaczeniami.  

 Żonaty z Jadwigą z domu Sporna. Pobrali się 29 czerwca 1950 r. Mieli 
dwóch synów: Stefana (ur. 1951) i Marka (ur. 1954), obaj prawnicy.  

Zmarł w Warszawie 21 kwietnia 1994 r. i pochowany został na Cmen-
tarzu Bródnowskim.  
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CZYM JEST SŁUŻBA?  

Słowo „służba” pochodzi od czasownika „służyć”, czyli „być użytecz-
nym”, „z poświęceniem wykonywać jakąś pożyteczną pracę”. Poświę-
cenie się pracy wymaga dobrowolności - nie jest więc służbą praca 
wykonywana pod przymusem. Robienie czegoś pod presją nierozer-
wanie wiąże się z niechęcią  i nie ma tu znaczenia, czy wywierany jest 
przymus fizyczny, ekonomiczny, psychiczny czy moralny. Ten ostatni 
ma związek z zasadami którymi z różnych przyczyn chcemy kierować 
się w życiu. Przykładowo bardzo nie lubię ustępować starszym miejsca 
w autobusie. Jednak jestem harcerzem, a „harcerz postępuje po rycer-
sku” - zatem poczucie przyzwoitości zmusza mnie do ustąpienia. 

Wydawałoby się, że ciężko jest pomylić służbę z najemnictwem - wy-
konywaniem usługi w zamian za zapłatę. Okazuje się jednak, że więk-
szość pozornie „bezinteresownych” działań w rzeczywistości ma na 
celu uzyskanie konkretnej korzyści. Korzyścią tą może być nawet 
zwykła wdzięczność lub uznanie kolegów. I tak kiedy mój 
„bezinteresowny” dobry uczynek przechodzi bez echa, zwykle czuję 
się zwyczajnie oszukany - w myśl zasady: „a gdzie moja zapłata?”.  

Szczególnie oszukany czuję się, gdy dobry uczynek wiele mnie koszto-
wał - kiedy musiałem „poświęcić się dla kogoś”, czyli ponieść stratę. 
„Poświęcić się dla kogoś” nie jest tym samym co „poświęcić się ko-
muś”. Kiedy poświęcam się komuś (lub czemuś), jest to dla mnie na-
grodą samo w sobie - cieszę się, że mogę się tym zająć. 

Wychowanie duchowe i  

religijne  

Tak... „Służba jest nagrodą” - brzmi to jak oklepana formułka używana 
przez ględzącą kadrę aby zamknąć usta swoim narzekającym harce-
rzom. Czy na przykład może być nagrodą marznięcie w deszczu na 
warcie podczas gdy wszyscy smacznie śpią w ciepłych śpiworach? 
Uważam, że tak - jeśli wartownik jest świadomy konieczności tego, co 
robi, odpowiedzialności która na nim spoczywa, a także zaufania jakim 
obdarzyli go śpiący, nie wspominając już o tym, że pilnuje również 
swojego namiotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niestety, zwykle dla harcerza warta jest jedynie fanaberią komendanta 
- nie sposób wówczas nazwać jej służbą. Wartownik staje się 
„jeleniem” któremu dołożono kolejną rzecz do zrobienia - i stara się 
zwyczajnie „odwalić robotę”. Skoro już jesteśmy przy temacie warty, 
pozwolę sobie na małą dygresję. Otóż na jednym z obozów warta 
trzymana była jedynie do godziny 4:00, do pobudki zaś nikt nie pilno-
wał obozu. To smutne, ale nietrudno wyciągnąć z tego wniosek, że 
warta jest jedynie zbędną szopką. 

Pod wpływem duchowości ojca De Mello ośmielę się stwierdzić, że 
istotą służby jest „zdrowy egoizm”. Poświęcam się czemuś - ale czynię 
to również dla siebie. Robię to wtedy chętnie, z oddaniem i - co naj-
ważniejsze - nie oczekując nic w zamian, bowiem sam sobie udzieli-
łem zapłaty swoim działaniem. Najprostszym przykładem takiej służby 
może być kupowanie czegoś kolegom przy okazji własnych zakupów. 

To co napisałem może się kłócić z powszechnym ideałem „wszystko 
dla innych i nic dla siebie”, ale z mojego doświadczenia życiowego ja-
sno wynika, że jeśli ktoś mówi, że służy bez korzyści własnej - to albo 
kłamie, albo jest święty. A świętego jeszcze do tej pory nie spotkałem. 
Mógłby ktoś zapytać: „A co ze wszystkimi ludźmi, którzy rezygnują         
z własnych korzyści na rzecz innych? Którzy widząc konieczność jakie-
goś działania nie czekają, aż ktoś ich poprosi o pomoc, ale podejmują 
służbę z własnej inicjatywy tylko dlatego, że są właściwymi osobami 
na właściwym miejscu?”  

Odpowiem krótko - świadomy człowiek (a harcerz świadomym być 
powinien) dostrzega pozornie niewidoczne więzi łączące go z bliźnimi 
i rozumie, że pomagając im działa również w swoim własnym intere-
sie - ostatecznie wszyscy od narodzin do śmierci jedziemy na „jednym 
wózku” i tylko od nas zależy, jak nam w czasie tej podróży będzie.  Jest 
również inna możliwość - człowiek ten działa spontanicznie, wręcz na 
zasadzie odruchu - jednak wówczas nie będzie mówił o „służbie” - dla 
niego jest to rzeczą naturalną. 

 

pwd. Jakub Kowalski. 
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internetowa prasa, Wyborcza.pl/nekrologi  

internetowa encyklopedia, Powstańcze biogramy 

 

Opracował 
hm. Jacek Czajka 

PS. 

37 WDH „Szmaragdowa” przez długie lata działała w Hufcu Praga-
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 O odkryciu Ameryki 

3 sierpnia 1492 r. karaka „Santa María” oraz dwie karawele – „Pinta”          
i  „Niña”, na których przebywało łącznie około 90 ludzi, podniosły ko-
twice. Po postoju w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich 5 września 
eskadra statków ruszyła na zachód. Po ponad dwumiesięcznej żeglu-
dze, podczas której zaczęło dochodzić do głosu zniecierpliwienie,        
12 października o drugiej nad ranem jeden z marynarzy Rodrigo de 
Triana dostrzegł ląd (…). 
 
Niedawno został nadany mi 
przez druha Adama tytuł 
Krzysztofa Kolumba meto-
dy harcerskiej. Bowiem ,,na 
nowo” odkrywam po-
wszechnie znane prawdy, 
które tworzą harcerstwo od 
ponad stu lat. I jest w tym 
dużo prawdy. Jestem prze-
cież w harcerstwie od nie-
spełna trzech lat! Nigdy nie 
byłem zastępowym. Ba! Na-
wet harcerzem. I dopiero   
w wieku 17 lat rozpocząłem 
swoją harcerską przygodę. 
Odkrywając jak ten Kolumb 
nowe lądy mojej pracy wy-
chowawczej.  
 
Dla mnie jest to ten ,,Nowy Świat”. Ale co mogę powiedzieć o jego 
mieszkańcach? Indianach, którzy mieszkają na tej ziemi od najmłod-
szych lat. Są plemiona w ,,Nowym Świecie”, które elementy metody 
harcerskiej owszem znają…, ale nie używają. A ich wodzowie nie 
przejmują się tym faktem. W ilu plemionach naszego hufca funkcjonu-
ją sprawne zastępy, które przeprowadzają swoje zbiórki? W ilu z nich 
rada plemienia ma jakiekolwiek znaczenie? Ile plemion powierza har-
cerzom odpowiedzialne zadania? Z tego, co mi wiadomo, można je 
policzyć na palcach jednej ręki. 
 
Zatrważający jest fakt, że konkwistador bez żadnego doświadczenia    
w harcerstwie prowadzi drużynę, która od dwóch lat ma najwyższą 
kategorię w hufcu. Czy świadczy to dobrze o naszym hufcowym po-
ziomie? Nie chcę tu oczywiście nikogo urazić, ale wstrząsowo zwrócić 
uwagę na ten fakt. Ja wiem, że wiecie więcej ode mnie, że macie tę 
metodę w małym palcu, bo jesteście już w harcerstwie kilkanaście lat!  
 
Ja jako stosunkowy nowy instruktor, tylko próbuje przypomnieć, że 
warto, naprawdę warto zgodnie z nią pracować. Ja dopiero odkrywam 
tajniki metody, ale przecież wszyscy drużynowi, po tylu latach w har-
cerstwie, na pewno ją znają. Mam nadzieję, że postawimy wszyscy na 
jakość naszych drużyn, na ich rozwój, na rozwój harcerzy. Na 
tę ,,Amerykę” i ponownie odkryjemy (tak jak ja!) te wszystkie stare            
i oczywiste prawdy - że bez zastępów nie ma ruchu harcerskiego, nie 
ma harcerstwa.  
 
 
 

 
pwd. Piotr Michalak 

drużynowy 296 WWDH „Wir” 

PP - Przemyślenia Piotra   

Tak trzymać! 

Nie wiem, czy zauważyliście. Jesteśmy społeczeństwem marudzącym, 
zajmującym się ocenianiem innych, mającym w stosunku do współ-
obywateli mnóstwo pretensji, strofującym ich itd., itd. Jesteśmy takim 
społeczeństwem, czyli my, harcerze, też tacy jesteśmy. Każdy z nas wie 
lepiej, zna się lepiej, zrobiłby daną rzecz lepiej. A poza tym każdy z nas 
(i oczywiście każda z nas) jest cudowny, sympatyczny, uśmiechnięty, 
lubiący innych. Tylko tamci, ci pozostali, ci inni są niemili (dla nas też), 
niewiele potrafią i oczywiście z nimi nie da się pracować. Bo jeszcze 
(może sobie pomarudzimy) są leniwi, mało zdolni, nie znają się na har-
cerstwie, niczego nie potrafią, nawet apelu dobrze przeprowadzić.  

W sprawie apelu zgadzam się – w czasie ostatnich październikowych 
warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich, gdy analizowaliśmy 
zmiany w wymaganiach na stopnie, zgodziliśmy się, że autorzy tych 
modyfikacji słusznie wpisali potrzebę umiejętności przeprowadzenia 
przez każdego przewodnika apelu w drużynie czy na obozie.  

Ale czy tacy słabi (z wyjątkiem nas samych i osoby, z którą prowadzi-
my rozmowę) są ci wszyscy „inni”? To jakim cudem harcerze i zuchy 
przychodzą na prowadzone przez tych innych zbiórki? Jakim cudem 
przeprowadzamy obozy, z których harcerze wracają zachwyceni?          
I marzą o kolejnym obozie za rok?  

Czytałem niedawno artykuł napisany przez jednego z naszych instruk-
torów. Opisywał on imprezę, oczywiście harcerską. Jedni coś źle przy-
gotowali, inni niewłaściwie stanęli, tu czegoś nie było słychać, tam nie 
było zabezpieczenia medycznego, coś powinno być inaczej przepro-
wadzone a kupione kwiatki zupełnie w innym kolorze. Przejechał się 
ów instruktor na organizatorach, zmiażdżył ich i wbił w jezdnię wal-
cem drogowym. A następnie napisał mniej więcej tak: „Harcerzom im-
preza bardzo się podobała. Byli zachwyceni. Na pewno, jeżeli taka sa-
ma będzie za rok, weźmiemy w niej udział”. Hola, hola. W tak paskud-
nie przygotowanej? Jaki to ma sens?  

Bo nasze krytyczne oceny sobie a rzeczywistość sobie. Nie, nie kwe-
stionuję, że popełniamy błędy, że sporo jest w każdym przypadku do 
poprawienia. Ale są granice naszego niezadowolenia, granice krytyki. 
Dlaczego o tym wszystkim piszę? Bo wyobraźcie sobie, że podoba mi 
się to, co od września robimy w naszym hufcu. Niezależnie od niedo-
róbek i słabizn.  

Bo zobaczcie. Malutka, skromna startówka dla drużynowych. Można 
mieć do niej tysiąc uwag. Mogłaby być lepsza, większa, sprawniej prze-
prowadzona. Ale jest to nowy pomysł, który ma szansę rozwinąć się    
w sensowny projekt. Albo zuchowa startówka - pieczony ziemniak. 
Coraz lepsza. I organizatorki słusznie zmieniły miejsce zuchowych har-
ców, bo pogoda była nie najlepsza. A startówka z kurczakiem w tle? 
Zauważcie – mamy w hufcu harcerzy starszych! A zbiórka namiestnic-
twa harcerskiego? Udana po raz pierwszy od jakiegoś czasu. Za chwilę 
wyjazd części kadry do Łodzi, niedługo rajd młodego kościuszkowca – 
powrót do wieloletniej tradycji pracy z bohaterem hufca, zbliża się      
ElDorado dla wędrowników itd., itd. Nawet gdy czytam ostatni rozkaz, 
w którym napisano, że tylko nieliczne środowiska nie złożyły planów 
pracy – serce rośnie. Bo, niezależnie od tego, że marudzimy i opowia-
damy, jak to źle się dzieje – w rzeczywistości widać, że coś ruszyło,      
że jest lepiej niż przed rokiem. I dlatego ściskam kciuki i mówię:                     
- Tak trzymać.  

Hm. Adam Czetwertyński 

 

PS. Co mówicie, że nie ma w tym tekście dobrych rad? Ależ są. Popa-
trzcie na ostatnie zdanie felietonu. 

Dobre rady druha ACz. (17) 
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Moje drogi 

początkowa 
jawiła się ścieżką wśród kaczeńców 
prekursorka prawdy 
odpowiadała na wszystkie pytania 
nawet te nie zadane 
 
kolejna na pozór prostsza 
prowadziła przez gładkie ulice miast 
uczyła reguł i zadawania pytań 
próbowałam ogarnąć myślami świat 
 
następna pośpiesznie 
wiodła w nieznanym kierunku 
autostradą szybkiego ruchu 
z wielopoziomowymi zjazdami 
 
zostały znaki zapytania 
i niezaspokojona ciekawość 
wiedziałam już że nic nie wiem 
dokąd dojdę? 
 
 
Mów do mnie jeszcze 

Mów do mnie jeszcze... Z oddali, z oddali 
głos twój mi płynie na powietrznej fali, 
jak kwiatem, każdym słowem twym się 
pieszczę. 
Mów do mnie jeszcze... 
 
Mów do mnie jeszcze... Te płynące ku 
mnie 
słowa są jakby modlitwą przy trumnie 
i w sercu śmierci wywołują dreszcze — 
mów do mnie jeszcze… 
 
 
Z kolumny skalnej 

Z kolumny skalnej patrząc w toń błękitu, 
w złotego słońca promiennej ozdobie, 
brałem kwiatek twardego granitu 
z myślą o tobie. 
 
W cichej dolinie, gdzie srebrzysta rzeka 
Wali się z szumem w głąb przepaści ciem-
ną, 
gdym zrywał kwiaty, choć wówczas dale-
ka, 
ty byłaś ze mną. 
 
Dziś, gdy godzina rozstania wydzwoni, 
nie dam kamienia, bukietu nie splotę, 
dam ci coć więcej, bo z serca, nie z dłoni: 
żal i tęsknotę… 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiedy będziesz moją żoną 

A kiedy będziesz moją żoną... 
umiłowaną, poślubioną, 
wówczas się ogród nam otworzy, 
ogród świetlisty, pełen zorzy. 
 
Rozdzwonią nam się kwietne sady, 
pachnąć nam będą winogrady, 
i róże śliczne i powoje 
całować będą włosy twoje. 
 
Pójdziemy cisi, zamyśleni, 
wśród żółtych przymgleń i promieni, 
pójdziemy wolno alejami, 
pomiędzy drzewa, cisi, sami. 
 
Gałązki ku nam zwisać będą, 
narcyzy piąć się srebrną grzędą, 
i padnie biały kwiat lipowy 
na rozkochane nasze głowy. 
 
Ubiorę ciebie w błękit kwiatów, 
niezapominajek i bławatów, 
ustroję ciebie w paproć młodą 
i świat rozświetlę twą urodą. 
 
Pójdziemy cisi, zamyśleni, 
wśród złotych przymgleń i promieni, 
pójdziemy w ogród pełen zorzy 
kiedy drzwi miłość nam otworzy. 

Kącik Poezji 
 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
(1865-1940) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodził się 12 lutego 1865 r. w Ludźmie-
rzu na Podhalu – polski poeta, noweli-
sta, powieściopisarz, przedstawiciel 
Młodej Polski, brat przyrodni malarza 
Włodzimierza Tetmajera.  
 
Pisał do "Tygodnika Ilustrowanego",  
"Kuriera Warszawskiego" oraz  krakow-
skiego "Czasu". Brał intensywny udział 
w życiu literackim Krakowa. Zwiedził 
Włochy, Szwajcarię, Francję i Niemcy. 
W czasie pierwszej wojny światowej był 
zwolennikiem Legionów Piłsudskiego, 
inicjatorem Komitetu Ochrony Podhala, 
prezesem Komitetu Obrony Kresów Po-
łudniowych. Po wojnie mieszkał w Kra-
kowie, Zakopanem, a ostatnie lata życia 
spędził w stolicy. W 1921 r. został preze-
sem Towarzystwa Literatów i Dzienni-
karzy Polskich, w 1934 r. został człon-
kiem honorowym Polskiej Akademii Li-
teratury. Utrata wzroku i nasilająca się 
choroba umysłowa zmusiły go do wy-
cofania się z życia społecznego i pozba-
wiły możliwości dalszego tworzenia. 
Był między innymi autorem śmiałych 
erotyków a także wierszy poświęconych 
pięknu Tatr.  Autor powieści i nowel pi-
sanych stylizowaną gwarą podhalańską. 
Stanisław Wyspiański zaprezentował go 
jako Poetę w dramacie „Wesele“ (jego 
brat był Gospodarzem).  
Zmarł w Szpitalu Dzieciątka Jezus         
18 stycznia 1940 r. w Warszawie. Pocho-
wano go zgodnie z jego życzeniem w 
grobie syna na Cmentarzu Powązkow-
skim. Obecnie spoczywa na zakopiań-
skim cmentarzu na Pęksowym Brzysku. 
 
Źródło: 
Portal internetowy "Wikipedia – Wolna Ency-
klopedia" 
Portal internetowy "Wirtualna Biblioteka Lite-
ratury Polskiej" 

 
hm. Jacek Czajka 
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Opracował 

pwd. Bogdan Ciechomski  

 
RAJD MŁODEGO KOŚCIUSZKOWCA 
13 października 1943 – bitwa pod Lenino. 
Po sromotnej przegranej jednej z bitew z III Rzeszą żołnierz 1 WDP im. 
Tadeusza Kościuszki, budzi się po tym, jak oszołomiony wybuchem 
stracił przytomność. Jest przysypany gruzem i lekko ranny, ale żywy     
i trzeźwo myślący… Po uwolnieniu się spod cegieł i rozeznaniu się w 
sytuacji trafia do niego prawda - jest otoczony przez żołnierzy We-
rmachtu a po jego kolegach nie ma śladu… 
Zapraszamy rady drużyn do udziału w grze miejskiej oczami naszego 
bohatera. Zadanie: odnaleźć drogę do „swoich” i nie dać się złapać. 
Szczątkowe informacje i ślady prowadzą Waszego bohatera do pułku, 
ale trzeba działać szybko póki trop ciepły, a Wermacht pozostaje krok 
za nim… 
 
Zbliża się już termin zgłoszeń! 
Więcej informacji na stronie http://rmk.pragapoludnie.zhp.pl 
 
 
JAMBOREE 2019 
Na przełomie lipca i sierpnia 2019 r. odbędzie się Światowy Zlot Skau-
tów (Jamboree) - tym razem organizowany przez Boy Scouts of Ame-
rica.  
Na organizowanym raz na 4 lata Jamboree spotyka się w jednym 
miejscu 40 tysięcy skautów z ponad 160 krajów. Jest to niesamowita 
okazja, by poznać światowy skauting i przeżyć niesamowitą przygo-
dę. W Jamboree można wziąć udział tylko raz w życiu - uczestnicy 
muszą być pomiędzy 14. a 18. rokiem życia.  
 
Zachęcamy wszystkich drużynowych, aby rozpropagowali to wyda-
rzenie wśród swoich podopiecznych, urodzonych między lipcem 
2001 a lipcem 2005 r.  
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce, która jest 
gotowa do druku i rozdania harcerzom.  
W najbliższym czasie, po ogłoszeniu większej ilości informacji przez 
polskich organizatorów, będziemy organizować hufcową reprezenta-
cję na zlot. Pełna drużyna zlotowa to 40 osób w czterech zastępach    
(9 harcerzy i 1 opiekun pełnoletni).  
 
Jamboree nie jest imprezą tanią, w związku z tym chcemy zorganizo-
wać serię akcji zarobkowych na rzecz wyjazdu na delegację, tak aby 
każdy chętny mógł skorzystać z szansy udziału w zlocie. 
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 
wsj2019@pragapoludnie.zhp.pl  
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Co nas czeka w najbliższym 

czasie? 


