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Listopadowa pamięć 
 
Przed nami kolejny jesienny miesiąc – listopad. Jest on w zasadzie cały miesiącem pamięci, bowiem jego dni przypominają  

nam abyśmy o czymś lub o kimś pamiętali. Już pierwszego i drugiego listopada, poprzez modlitwę, składanie kwiatów          

i palanie lampek na grobach naszych bliskich: rodziców, dziadków, kuzynów, znajomych,  manifestujemy swoją pamięć      

o nich i podtrzymujemy z nimi naszą duchową więź. 

 

Jako harcerze pamiętamy  o twórcach naszej historii i tradycjii, o starszych siostrach i braciach: komendantach, 

drużynowych, instruktorach i harcerzach, którzy odeszli na wieczną wartę, zostawiając nam dorobek swojej służby. 

 

A jako  młodzi "kościuszkowcy" wspominamy naszych bohaterów – żołnierzy 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tade-

usza Kościuszki, tych którzy na szlaku bojowym od Lenino do Berlina, nieśli pomoc Powstaniu Warszawskiemu. 

 

Pamiętamy o kosynierach, legionistach, powstańcach i strzelcach, o obrońcach  naszego narodu i państwa, którzy po 123 

latach niewoli pod zaborami, jedenastego listopada przywrócili Polsce niepodległość. 

 

My mieszkańcy Pragi Południe szczególnie pamiętamy o powstańcach z  dwudziestego dziewiątego listopada, którzy trzy 

miesiące później walczyli bohatersko  w bitwie pod Olszynką Grochowską, zagradzając wrogom drogę do stolicy.  

 

Jako Polacy pamiętamy o wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę! 

 

Sama pamięć jednak o tych wszystkich wymienionych i nie wymienionych  to nie wszystko. Ważne jest również abyśmy 

wyciągali odpowiednie wnioski z ich życia, abyśmy uczyli się od nich tego wszystkiego co godne i warte jest naśladowania   

i przekazywania następnym pokoleniom. 
 

                                                                                                          hm. Jacek Czajka  
                                                                                                          redaktor naczelny 
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Młodzi w Łodzi  

Jak pewnie każdy z was wie, 15 i 16 
października został zorganizowany do 
Łodzi wyjazd szkoleniowo – kulturalny 
dla kadry naszego hufca. Nie ukrywam, 
że ucieszył mnie ten pomysł i z niecier-
pliwością czekałem, aż nadejdzie dzień 
wyjazdu. Na miejscu okazało się, że nie 
przyjechało nas dużo, aczkolwiek nie 
było źle. W sile dziewiętnastu par rąk          
i nóg stawiliśmy się w hostelu 
„Cynamon”, który jednak z tą nazwą miał 
niewiele wspólnego. Właściwie miejsce, 
w którym będziemy spali, było dla mnie 
kwestią drugorzędną - liczyli się ludzie. 
Liczyło się wspólne spędzenie czasu, 
możliwość zjedzenia z druhną 
komendantką przepysznej kolacji. Ale najważniejsze były nasze in-
struktorskie warsztaty i rozmowy. Na miejscu zauważyłem, że jeśli chodzi 
o naszą wspólnotę, to jest progres - coś powoli mozolnie rusza do 
przodu. Chyba zwiększa się wreszcie świadomość naszej kadry, że w tych 
czasach bez wspólnoty ani rusz.  
 
Ale przejdę do tego, co czekało nas w Łodzi. Jak już wspomniałem, mie-
liśmy warsztaty. Prowadzone były przez Anetę oraz Marcina. Te pierwsze 
były bardzo ciekawe i sporo można było się dowiedzieć o sobie. Szcze-
gólnie o tym, jak widzą nas inni nasi koledzy i koleżanki. Marcin wyjaśnił 
nam nieco finanse hufca. Może forma nie porwała, ale jednak rozjaśnił mi 
sytuacje. Prawdziwą wisienką na torcie były zajęcia hm. Zdzisława Mało-
lepszego z Chorągwi Łódzkiej. Właśnie z nim mieliśmy zajęcia                       
o wspólnocie w naszym hufcu. To okazało się strzałem w dziesiątkę, po-
nieważ można było zobaczyć, co o nas sądzi człowiek z nami niezwiąza-
ny. Mogliśmy na siebie popatrzeć w innym świetle. Druh Małolepszy jest 
osobą o specyficznym poczuciu humoru, mam wrażenie, że dla nas 
młodych nieco za specyficznym.  
 
Mieliśmy też kolację z Komendantką naszego hufca. Czego tam nie było: 
stoły suto zastawione jak na Królową Ocypla przystało. Ryba po grecku, 
pasztet, sałatki i wiele innych frykasów a wszystko robione własnoręcznie. 
Gdyby nie to, że  jestem „prymitywem kulinarnym”, pewnie napisałbym 
wam nieco więcej o tych potrawach. Na tej kolacji było bardzo sym-
patycznie i nastrojowo, życzyłbym sobie więcej takich spotkań.  
 
Byliśmy też wieczorem  w łódzkim teatrze Arlekin na przedstawieniu 
lalkowym dla dorosłych. Było ono lalkowe, ale tymi lalkami sterowały 
panie dość skąpo odziane a jedna piękniejsza od drugiej. Jak się okazało, 
przedstawienie to była komedia. I chociaż w teatrze nie byłem już                
z dziesięć lat (wiem ci co byli w Łodzi pomyślą teraz, że było to widać*), to 
bawiłem się naprawdę super. Warto tutaj wspomnieć, że według 
niektórych instruktorów bawiliśmy się wraz z moim przyjacielem za do-
brze. Chodziło o to, że śmialiśmy się głośno, bo była „Beka”,  no i general-
nie wyrażaliśmy szczerze emocje, a wtedy trzeba było być nieszczerym. 
Ale pomijając ten drobny fakt – uważam, że to kolejny świetny pomysł   
tego wyjazdu. 
 
Następnego dnia rano mieliśmy śniadanie (jadałem lepsze), a później 
mieliśmy grę po mieście. Nigdy wcześniej nie byłem w Łodzi, więc mi-
ałem okazję poznać ją od podszewki. Okazuje się, że różni się od War-
szawy, szczerze mówiąc - podoba mi się bardziej. Akurat trafiliśmy na 
mecz piłkarski między miejscowymi drużynami ŁKS a Widzewem. Na      

pl. Wolności zebrało się więc sporo kibiców oraz policji. Jak się później 
okazało, doszło do starć. Ale szczęśliwie i bezpiecznie dotarliśmy do 
końca gry. Zwiedziliśmy Muzeum miasta Łodzi, dowiadując się o wielu 
znanych postaciach polskiej kultury i sztuki, które w Łodzi mieszkały, 
bądź były z nią związane. 
 
Ostatnio podczas któregoś ze spotkań udało mi się na temat tego 
wyjazdu porozmawiać z jednym z naszych instruktorów. Dodam, że 
nie był on z nami. Stwierdził on, że gdy czytał program, nie znalazł        
w nim nic atrakcyjnego. Bo przecież do teatru można iść w Warszawie, 
gier po mieście to on już przeżył kilkadziesiąt i ma ich po dziurki            
w nosie. No tak, jak łatwo można zauważyć u niego brak poczucia 
wspólnoty, bo przecież tak naprawdę ważne było, że byliśmy tam 
wszyscy razem. Razem oglądaliśmy przedstawienie, razem 
zwiedzaliśmy miasto. Smutne to trochę, że niektórzy mają wymagania 
wielkości Pałacu Kultury i Nauki. 
 
Zachęcam tych, których nie było, do pojechania z nami następnym 
razem. Mam nadzieję, że w roku 2017 spotkamy się w kolejnym pol-
skim mieście – razem. A jeśli chodzi o tytuł mojego felietonu, to 
oczywiście byli tam też z nami starsi instruktorzy (starsi wiekiem**), 
natomiast obserwując ich między nami stwierdziłem, że są młodzi 
duchem. Dlatego pozwoliłem sobie na taki tytuł.  
 
 
*i słychać (przyp. A.Cz.) 
**Hebel pisze o mnie! A.Cz. 
 
 

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
komendant szczepu 160 WDHiGZ 

Gwóźdź programu 
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Płatny wolontariat 

Ponieważ jestem Kolumbem, na nowo pragnąłbym wyruszyć w po-
szukiwanie naszego Nowego Świata. Teraz na pierwszy cel salwy bur-
towej mojej Pinty pójdzie kwestia płacenia za możliwość bycia instruk-
torem harcerskim. 
 
Ponieważ jestem tu nowym białym Europejczykiem, jest mi trudno 
zrozumieć część zwyczajów porządnych czerwonoskórych. Początko-
wo byłem zachwycony waszą kulturą, koralikami, bezpośredniością. 
To było wspaniałe! Ale w moim okrutnym europejskim sercu w pew-
nym momencie zaczęła kiełkować większa żądza. Żądza pieniędzy. 
 
Harcerstwo jest naszym sposobem na życie, jest ruchem, który jako ta-
ki nie potrzebuje organizacji. Organizacja pomaga mu się rozwijać          
i docierać do szerszych kręgów, ale w moim mniemaniu organizacja 
jest tylko podporą tego ruchu. W organizacji działają wolontariusze. Za 
darmo, z poświęceniem, często dokładając do niej własne pieniądze. 
To akceptuję. 
 
Natomiast nie zaakceptuję płacenia (przymusowego) za możliwość 
działania jako instruktor harcerski. Zapewne kiedyś tak było i nikomu 
to nie przeszkadza, bo to „służba!”, ale w moim mniemaniu służba nie 
ma tu nic do rzeczy i coraz bardziej dopłacanie do organizacji mi prze-
szkadza. Nikt nie może zarzucić mi, że mało angażuję czasu czy pry-
watnych środków w rozwój mojej drużyny i szczepu. Ale nie pozwolę 
się omamić i płacić za to. Jest to moim zdaniem poniżanie instrukto-
rów harcerskich niższego szczebla. Dlaczego mam płacić za działal-
ność komendy chorągwi? W żadnej innej poważnej organizacji poza-
rządowej nie traktuje się tak wolontariuszy (wiem, bo pracowałem kie-
dyś w fundacji „Mam marzenie”). 
 
Dlaczego mam płacić składkę członkowską i jednocześnie dodatkowo 
dopłacać do szkoleń czy kursów, które organizuję dla dobra Związku? 
Dlaczego mam płacić za wyjazdy, obozy, biwaki?   
 
Ostatnio dostałem propozycję pojechania w weekend na jeden z kur-
sów i poprowadzenia tam zajęć. Kurs jest zlokalizowany w trudno do-
stępnym miejscu, dlatego zapytałem, czy będą zorganizowane prze-
jazdy dla takich jak ja, albo chociaż zwrócone koszty biletu za pociąg 
lub autobus. Uzyskałem odpowiedź negatywną. Zdecydowałem więc 
nie jechać i nie prowadzić zajęć. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to wina 
organizatora, ale naszej mentalności. Nie jest trudno wliczyć te kilka 
złotych do ceny kursu, aby zapewnić transport kadry. A z mojej per-
spektywy wyglądało to następująco: pojadę na kurs, aby przekazać 
moją wiedzę i doświadczenie Związkowi, stracę w drodze parę godzin 
(do przeżycia), aby poprowadzić kilkugodzinne zajęcia, a dodatkowo 
za to zapłacę (nie do przeżycia)! 
 
Chcę zacząć walczyć o lepsze traktowanie instruktorów-
wolontariuszy, zacznę więc od siebie. Nie będę dopłacał do możliwo-
ści pracy na rzecz naszego Związku. Nic za tę pracę nie chce, ale nie 
chcę też za nią płacić. Musimy zacząć też myśleć o sobie i o swoich fi-
nansach. ZHP powinno przyjąć wobec nas taką samą politykę, jaka 
obowiązuje w innych stowarzyszeniach czy fundacjach. To trudne, ale 
wolontariusz pracuje za darmo. 
 

 
pwd. Piotr Michalak 

komendant Szczepu 296 WWDHiGZ „Palmiry” 
 
 

PP - Przemyślenia Piotra   Od redaktora 

 

Druhu Piotrze, po pierwsze pewnie na tym kursie dostałby Druh obiad, 
a może i kolację. Czy koszt tych posiłków nie zrekompensowałby Dru-
howi sumy wpłaconej za pociąg? Po drugie, czy godzi się ściągać od 
rodziców kursantów dodatkowych „kilka złotych”? Ponieważ, po trze-
cie, tak naprawdę, to my, ZHP, nie powinniśmy od harcerzy kształcą-
cych się na lepszych zastępowych czy drużynowych brać ani grosza. 
Oni też są wolontariuszami. Tyle że od Druha młodszymi. No i po 
czwarte. Mamy kłopot, jesteśmy biedną organizacją. Za rzadko poszu-
kujemy grantów, łatwiej jest nam ściągać haracze od rodziców (to te 
dodatkowe „kilka złotych”). Za mało autentycznie zarabiamy (choćby 
w akcji „Znicz”). To trudny problem. Może jednak do rozwiązania? No    
i jeszcze po piąte. W tym numerze „Świerszcza” Hebel pisze o instruk-
torskim wyjeździe do Łodzi. Zapłaciliśmy za niego. Także zapłacili or-
ganizatorzy, ci, którzy prowadzili zajęcia. Mieli się domagać, aby pozo-
stali instruktorzy dopłacili do nich „kilka złotych”? Bo oni się napraco-
wali, a pozostali byli uczestnikami? Czy zatem Druh uważa, że powin-
niśmy zapłacić za przejazd Kasi Mamak do Łodzi i z powrotem? Tak, 
powinna zapłacić organizacja. Ale jeżeli nie ma ona środków? Powta-
rzam. Trudny problem.   

 
 

 

"Gadanie jest wrogiem działania"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 
phm. Jan Korkosz  

komendant szczepu 160 WDHiGZ  
 

Powiedzonka druha H 
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Biwaki  

Od niedawna (w perspektywie lat, nie dni) poprawiło się nasze biwa-
kowanie. Drużyny coraz chętniej wyjeżdżają na biwaki pod namioty, 
rezygnując z wygodnej i ciepłej szkoły. No i super – to jest właśnie bi-
wak. I to jest właśnie harcerstwo, gdzie staramy się wychowywać po-
przez stawianie wyzwań. Tym artykułem chciałbym zainspirować dru-
żynowych wszystkich metodyk, byśmy wspólnie ruszyli kolejny krok 
dalej.  
 
Pomijając wspólne biwaki 
szczepowe i myśląc tylko      
o tych samodzielnych, zadaj-
my sobie pytanie: czemu nie 
powiązać poziomów biwa-
ków z odpowiednimi meto-
dykami? Wyobraźmy sobie 
następujący podział. Zuchy 
na biwaki jeżdżą do szkoły, 
gdzie mają ciepło i bezpiecz-
nie, a ich kadra nie martwi się 
o zapewnienie podstawowych potrzeb swoich podopiecznych. Harce-
rze wyjeżdżają na biwaki tam, gdzie mogą rozbić namioty blisko zaple-
cza logistycznego -  w takim wypadku mają blisko toaletę, kuchnię         
i miejsce, gdzie mogą się schować w razie tragedii pogodowej. Harce-
rze starsi, jako ci najwytrwalsi, najtrwalsi niech ruszają na biwaki            
w dzicz. Gdzieś, gdzie nie ma żadnego zaplecza, żadnej pomocy, cywi-
lizacji. Wyobraźmy sobie ten prawdziwy biwak: posiłki na kuchni polo-
wej, zmywanie naczyń w strumieniu, warty wynikające z potrzeby,       
a nie z fanaberii kadry. A wędrownicy, jak już będziemy ich mieli? Ci 
niech jadą gdzieś bez namiotów i przeżywają puszczańską przygodę 
opierając się nie na narzędziach, ale na własnej pomysłowości i zarad-
ności. Dowód na to, że tak można i sprawia to ogromną frajdę, może 
przedstawić pewne grono wędrowników z naszego hufca. 
 
Zachęcam więc wszystkich drużynowych, by pomyśleli o przedsta-
wionym przeze mnie modelu, gdzie systematycznie uczymy naszych 
podopiecznych samodzielności, zaradności. I jeszcze jedno: dla dzieci 
prawdziwy biwak w lesie to przygoda, nie mówmy więc, że nie chce 
im się męczyć i brudzić. Kto nie chce – nie pojedzie, a my nie zasłaniaj-
my się wymówkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świat okiem Kamienia Lektury harcerskie 

Po oddaniu przeze mnie drużyny w młode i zdolne ręce, dostałem       
w darze trochę więcej czasu, który mogłem spożytkować na pracę nad 
samym sobą. A dokładniej, na realizację próby Harcerza Rzeczpospoli-
tej – ostatniej w naszym harcerskim wychowaniu. Lubię próby wę-
drownicze, gdyż jak stwierdził W: są egoistyczne – dają szansę na roz-
wój osobisty. Jednym z zadań próby było przeczytanie kilku książek 
harcerskich. I oczywiście w trakcie ich czytania nasunęło się mi prze-
myślenie instruktorskie. 
 
Żałuję! Żałuję, że nie zabrałem się do nich wcześniej, kiedy jeszcze by-
łem drużynowym. U Marka Kudasiewicza znalazłem tyle pomysłów       
i myśli do przemyślenia na temat obrzędowości, które mogłem wdro-
żyć wraz z moimi harcerzami. Gdzie indziej, czytając o Przyrzeczeniu 
Harcerskim, pogłębiłem swoje przemyślenia na jego temat. Jakże bo-
gatsze mogłyby być te wszystkie momenty składania Przyrzeczenia, 
gdybym opowiedział gawędy związane z moją nową wiedzą! 
 
Dlatego zachęcam wszystkich drużynowych i przybocznych: czytajcie 
książki harcerskie. Oczywiście nie nagminnie i bez przerwy, ale może 
warto przyjąć zasadę, że raz na trzy miesiące sięgnę po książkę harcer-
ską. To zależy też od tempa czytania, jakie mamy. Ja czytam ze średnią 
prędkością trzy książki przez dwa tygodnie, więc mógłbym przyjąć 
kwartalną zasadę, ale każdy ma swój rytm. Niemniej każdy w swoim 
tempie niech czyta, bo warto. Traktujmy prowadzenie drużyn jak hob-
by, pogłębiajmy swoje zainteresowanie. Sięgajmy więc po książki 
sprawdzone, by mieć pewność, że ich czytanie sprawi nam przyjem-
ność. Ja ze swej strony polecam: 
 
M. Kamecki, O stosowaniu metody harcerskiej w drużynie harcerzy 
M. Kudasiewicz, Obrzędowy piec 
W. Kołodziejski, Tajemne stowarzyszenie magów [książka o pracy z ra-
dą drużyny i zastępem zastępowych] 
E. T. Seton, Zwitek kory brzozowej 
Księga Jaszczurki [zbiór gawęd o harcerskim życiu] 
B. Śliwierski, Przyrzeczenie harcerskie, historia, metodyka, manipulacje 
S. Mirowski, Styl życia. 
 

phm. Stanisław Matysiak 
namiestnik harcerski 
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Oficerowie powstania listopadowego 1830-1831 

W numerach Praskiego Świerszcza, które poświęcone są Rajdom    
Olszynka Grochowska, staram się przybliżyć sylwetki polskich genera-
łów, których los zaprowadził na pole bitwy pod Grochowem. Do tej 
pory przedstawiłem Piotra Szembeka, Franciszka Żymirskiego, Ignace-
go Prądzyńskiego, Józefa Dwernickiego, Józefa Chłopickiego i  Jana 
Skrzyneckiego. Tym razem, z okazji rocznicy wybuchu Powstania   
Listopadowego wyjątkowo przedstawiam oficerów w stopniu innym 
niż generał. Są to dwaj  instruktorzy ze Szkoły Podchorążych, główni 
spiskowcy „Sprzysiężenia Wysockiego” i bohaterowie Nocy               
Listopadowej: ppor. Piotr Wysocki i ppor. Józef Zaliwski. 
 

Piotr Jacek Wysocki (1797-1875) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 10 września 1797 r. w Winiarach (obecnie dzielnica Warki). 
Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Odrowąż. 
Był jednym z czterech synów Jana i Katarzyny Wysockich. W młodości 
kształcił się w Warszawie, najpierw w szkole pijarskiej a następnie, od 
1818 r., jako kadet w Szkole Podchorążych Piechoty. Po jej ukończeniu 
rozpoczął służbę w 4 pułku grenadierów. W 1828 r. został instruktorem 
w Szkole Podchorążych. Wówczas energicznie zabrał się do organizo-
wania i prowadzenia tajnego związku niepodległościowego, zwanego 
potocznie „Sprzysiężeniem Wysockiego”. 
 
Wieczorem 29 listopada 1830 r. poderwał do powstania podchorą-
żych. Wszedł do szkoły, przerwał zajęcia z taktyki mówiąc: Polacy! 
Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy,    
a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów. 
 
Po wybuchu powstania został mianowany kapitanem. Był adiutantem 
naczelnego wodza księcia gen. Michała Radziwiłła. Uczestniczył 
w bitwach pod Wawrem, Dobrem, Okuniewem i Olszynką Grochow-
ską. W tej ostatniej za wybitną waleczność został 3 marca 1831r. od-
znaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari, pierwszym krzyżem 
przyznanym w powstaniu listopadowym. Następnie brał udział w nie-
udanej wyprawie gen. Józefa Dwernickiego na Wołyń. Po przekrocze-
niu granicy austriackiej  unikając internowania przedostał się z powro-
tem do kraju.We wrześniu 1831 r. awansował do stopnia pułkownika    
i objął dowodzenie nad 10 pułkiem piechoty liniowej. 6 września 1831 
r. podczas walk na Woli w obronie reduty nr 56 został ranny i dostał się 
do rosyjskiej niewoli. 
 

Ofierowie Powstania Listo-

padowego 

Więziony w Bobrujsku, w twierdzy zamojskiej i w osławionym więzie-
niu na Lesznie. Był trzykrotnie skazany na śmierć, w tym dwukrotnie 
przez powieszenie. Ostatecznie  ukaz carski zamienił wyrok na              
20 lat ciężkich robót na Syberii. Miejscem zesłania była początkowo 
wioska Aleksandrowsk pod Irkuckiem. Po próbie ucieczki, za co skaza-
no go na tysiąca batów, został karnie przeniesiony do kopalni miedzi   
w Akatui w kolonii katorżniczej w Nerczyńsku, gdzie pracował przyku-
ty do taczki. Po trzech latach pozwolono mu na „wolne” osiedlenie się 
w tym mieście. Na mocy amnestii carskiej w 1857 r. otrzymał zgodę na 
powrót do kraju, z tym jednak zastrzeżeniem, że miał się trzymać            
z dala od Warszawy. Zamieszkał w podarowanym mu przez społe-
czeństwo domu w rodzinnej Warce. Obecnie na tym miejscu stoi jego 
pomnik. Poświęcił się pracy historycznej. W Paryżu w 1867 r. ukazał się 
jego pamiętnik. Pozostał osobą samotną. Zmarł w Warce 6 stycznia 
1875 r. Jako bohater narodowy pochowany został z honorami na miej-
scowym cmentarzu. Jego pogrzeb stał się wielką narodową manifesta-
cją. Na płycie nagrobnej wyryto napis: „Wszystko dla ojczyzny – nic dla 
mnie”. 
 
Jest patronem wielu szkół i instytucji m.in. Szkoły Podstawowej nr 215 
(siedziba Szczepu 288 WDHiGZ) przy ul. Kwatery Głównej 13. 
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Józef Zaliwski  (1797-1855) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony w 1797 r. w Jurborku na Litwie. Posługiwał się herbem szla-
checkim Junosza. 
 
Był wychowankiem jezuitów. W 1818 r. wstąpił do piechoty Królestwa 
Polskiego. Po pewnym czasie został instruktorem w  Szkole Podchorą-
żych w Warszawie. Należał do Sprzysiężenia Wysockiego i był jego 
jednym z najaktywniejszych członków. W czasie nocy listopadowej 
razem z Wysockim wkroczył do Szkoły Podchorążych a następnie 
kierował udanym atakiem powstańców na warszawski Arsenał. 
 
W  obronie stolicy nie brał udziału, ponieważ pełnił wówczas misję 
wywiadowczą pod Górą Kalwarią. Był jednym z najwybitniejszych 
polskich dowódców partyzanckich w powstaniu listopadowym. Sfor-
mował oddział tzw. Kurpików ostrołęckich, który operując z  Puszczy 
Kurpiowskiej skutecznie przecinał linie zaopatrzenia armii rosyjskiej.  
 
Po upadku powstania udał się na emigrację do Francji, gdzie współ-
pracował z Joachimem Lelewelem. W marcu 1833 r. organizował od-
działy powstańcze. Miały one być zarzewiem dla wywołania nowego 
powstania, w które planowano wciągnąć przede wszystkim masy ludu 
polskiego. Próby te na większą skalę nie powiodły się. W rezultacie tych 
mało przemyślanych działań nastąpiły aresztowania w Królestwie           
i Galicji. Wiele osób przypłaciło wyprawy życiem lub katorgą. Sam   
Zaliwski został aresztowany przez Austriaków i skazany na karę śmier-
ci, zamienioną na 20 lat więzienia w twierdzy Kufstein. W 1834 r. skaza-
ny został przez władze rosyjskie na powieszenie za udział w powstaniu 
listopadowym.  
 
Po  amnestii w 1848 r. ponownie wyjechał do Francji i działał 
w Towarzystwie Demokratycznym Polskim. W karierze wojskowej 
dosłużył się stopnia pułkownika.  Zmarł w Paryżu w 1855 r.  
 
 

Opracował 
hm. Jacek Czajka 

 
 
źródła: 
Łepkowski T., Powstanie Listopadowe, Warszawa1987 
Majewski W., Grochów 1831, Warszawa 1982 
Strzeżek T., Warszawa 1831, Warszawa 1998 
Strzeżek T., Iganie 1931, Warszawa 1999 
Portal internetowy Wikipedia 

Sztandary Hufca (8)  

1. DANE HISTORYCZNE 

Szczep Sztandar wręczono Drużynie Szmaragdowej w 1956 r. Brak 
danych na temat fundatora sztandaru. Drużynę włączono do szczepu, 
który powołany został  rozkazem z dnia 10 lutego 1966 r. Komendan-
tem szczepu został pwd/phm. Stefan Wachnik. 

2. DANE TECHNICZNE 

Płat dwustronny wielowarstwowy o wymiarach 99 x 99, obszyty srebr-
nymi frędzlami. Drzewce zaginęło. Brak bliższych danych. 
 
Treść na sztandarze strona 1 awers: centralnie haft orła bez korony, 
korpus i skrzydła haft wypukły nićmi srebrnymi syntetycznymi, nogi 
orła haft wypukły na podkładzie nicią srebrną metalizowaną. Języki       
i oś skrzydeł haft chorągiewny nicią srebrną syntetyczną i metalową. 
Pazury i dziób haft wypukły nicią metalizowaną złotą. Napisy haft cho-
rągiewny nicią syntetyczną srebrną. Napisy obszyte nicią czarną ba-
wełnianą : „Związek” prostopadle do drzewca nad orłem, „Harcerstwa 
Polskiego”  półkolem pod orłem. 
Tekst na sztandarze strona 2 rewers: tło zielony ryps, centralnie aplika-
cja krzyża harcerskiego, wypełnienie krzyża srebrny materiał synte-
tyczny z doszytymi sprężynkami metalowymi, obramowania krzyża 
haft chorągiewny nicią syntetyczną srebrną (obramowanie koła nicią 
syntetyczną złotą), liście dębu haft płaski nicią bawełnianą z domieszką 
syntetycznej, liście lauru haft płaski nicią srebrną,syntetyczną lilijka haft 
wypukły na podkładzie nicią metalizowaną złotą, napis czuwaj w krzy-
żu haft chorągiewny nicią syntetyczną srebrną. Promienie w krzyżu 
nicią czerwoną bawełnianą. Napisy:  „Hufiec W-wa Praga-Płd”nad 
krzyżem prostopadle do drzewca, „Szczep” prostopadle do drzewca, 
„37 WDH im. Szymona Mohorta” półkolem pod krzyżem oraz 
"Szmaragdowy" - pod krzyżem prostopadle do drzewca  
 

 3. UŻYTKOWANIE 

Sztandar był używany w latach 1956-1989. Obecnie nie jest używany. 
 
Przekazany do Muzeum Harcerstwa 10, 12 2010 r. przez Komendę 
Hufca ZHP Warszawa Praga Południe im. 1WDP "Tadeusza Kościuszki", 
protokół przekazania nr 97/10 z dnia 10.12.2010 , wpis z dnia 17.01.2011 
r. ,numer wpływu 10/11, numer inwentarza - MH/155/ZG 

 

Zespół Historyczny Hufca 

Sztandar Szczepu 37 WDH im. Szymona Mohorta 

„Szmaragdowy”  
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Dom Kultury "Wygoda" to 
jedno z tych miejsc na 
świecie, które jest przyjazne 
harcerstwu. W skromnym, 
parterowym budynku przy 
ulicy Koniecpolskiej 14,        
w którym się mieści, wielo-
krotnie  mieli przyjemność 
gościć harcerze naszego 
hufca.  
 
Przede wszystkim z pomieszczeń korzystali organizatorzy rajdów   
Olszynka Grochowska. Nie jeden raz mieścił się tu punkt oferujący 
uczestnikom gorący bigos, pączki, ciastka drożdżowe, gorącą herbatę 
czy nawet kawę. Na terenie domu kultury znajdowały się punkty 
niektórych tras rajdowych. Odbywało się tutaj ogłaszanie wyników         
i wręczanie nagród. Bywało, że po apelu rozpoczynającym kolejny rajd 
prosto spod pomnika bitwy w Olszynce przychodziła „stara” kadra 
hufca na spotkanie przy herbacie, aby powspominać dawne dzieje. 
 
Miały tu również miejsce inne harcerskie wydarzenia, jak choćby 
„Nocka Szczepu 211 WDHiGZ”, czyli dwudniowy biwak z grą terenową 
i oczywiście z nocowaniem w pomieszczeniach DK „Wygoda”. 
 
W czasie ostatnich sześciu lat wielokrotnie ze sceny domu kultury 
korzystała młodzież  harcerskiego Muzycznego Teatru „Paradox”, 
zarówno prezentując własne przedstawienia, jak również 
współuczestnicząc w wieczorach poezji mojej żony Elżbiety Czajki. 
 
W październiku 2012 r. dom kultury udostępnił swoje podwoje dla 
wystawy „Harcerskich kolekcji”.  Prezentowane na niej były zbiory 
plakietek środowisk harcerskich z całej Polski. Można było  obejrzeć 
kolekcję butonów, metalowych znaczków i odznak harcerskich oraz 
turystycznych a także koperty, karty pocztowe, znaczki i stemple 
okolicznościowe harcerskich poczt. W trakcie wernisażu wystąpili        
w wieczorze słowno-muzycznym artyści „Paradoxu”.  
 
Obecnie w domu kultury zespół historyczny hufca prezentuje wysta-
wę „Harcerska służba Hufca ZHP Warszawa Praga Południe                     
w 100-letniej tradycji na Grochowie”. Projekt współfinansowany ze 
środków miasta st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe w ramach 
obchodów 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia 
do Warszawy. 

Przyjazne miejsca 
Wystawa przedstawia m.in. 55-letnią historii hufca działającego na 
terenie Pragi Południe, Rembertowa, Wesołej i Wawra. Wystawa składa 
się z dziewiętnastu tablic, w tym siedmiu poświęconym sztandarowej 
imprezie hufca, jaką jest od 1958 r. Rajd Olszynka Grochowska. 
 
A teraz czas już kilka słów o gospodarzach. Dyrektorką Domu Kultury 
„Wygoda” jest Agnieszka Niemyjska, animatorka kultury. Od lat zajmu-
je się edukacją kulturalną dzieci i dorosłych. Organizatorka wielu im-
prez edukacyjno-artystycznych we współpracy z placówkami oświa-
towymi dzielnicy Rembertów. Współpracuje również z harcerzami 
naszego hufca.  Oczywiście wszystkie wymienione wcześniej imprezy 
i wydarzenia harcerskie nie odbyłyby się, gdyby nie jej zgoda i pełna 
aprobata.  
 

(Od lewej: Agnieszka Niemyjska, Elżbieta Czajka, Zofia Jarzęcka) 
 
Prawą ręką pani Agnieszki jest Zofia Jarzęcka – jak to mówią – 
„odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku”. To osoba 
uczynna i chętna do pomocy. Kiedy potrzeba, służąca mądrą radą i to 
nie tylko w dziedzinie kultury. Miła, sympatyczna i zawsze, ale to 
zawsze uśmiechnięta! Po prostu niezastąpiona! Obie panie są szczerze 
oddane swojej pracy, widać to w ich działaniu i nie jest to tylko moja 
opinia, ale również innych osób mających z nimi kontakt. Obie są 
wielkimi patriotkami, zawsze obecnymi na kolejnych uroczystościach 
z okazji rocznic wybuchu powstania listopadowego i bitwy pod       
Olszynką Grochowską. W dzisiejszych czasach trudno o takich ludzi 
jak one. Zatem głęboko chylę przed nimi czoła i życzę im sukcesów      
w pracy zawodowej i życiu osobistym oraz oczywiście życzę dalszej 
pomyślnej współpracy z harcerzami.  

 
 

hm. Jacek Czajka 
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Jest to niezwykła biografia, niezwykłego człowieka napisana przez 
Łukasza Kudlickiego, przy współpracy z Andrzejem Melakiem . Autor  
przyznaje, że mimo wielokrotnych spotkań z bohaterem swojej książki, 
tak naprawdę nie zdążył Go poznać. 
 
Niewiele jest życiorysów tak 
silnie jak ten kształtowanych 
przez miłość do historii oraz 
głęboki, emocjonalny patrio-
tyzm. Takie biografie są niez-
wykłe i rzadkie we 
współczesnym świecie.  
 
Fundamentem biografii   
Stefana Melaka i wielu mu 
podobnych  postaci  są od-
woływania do   doświadczeń 
i tradycji rodzinnych. Drugim 
zbiorowym bohaterem 
książki autor czyni całą 
rodzinę Melaków. Wspomina 
o przeszłości ich przodków  
walczących w powstaniu lis-
topadowym, styczniowym     
i kampanii wrześniowej.       
W swojej książce autor  
przedstawia atmosferę pa-
nującą w rodzinnym domu Stefana i jego brata Andrzeja. Z ich 
wspomnień wyłania się obraz przypominający wychowanie patri-
otyczne, jakie       w okresie zaborów otrzymywała młodzież w polskich 
dworach szlacheckich. Stefan Melak  w swoim sposobie myślenia był  
spadkobiercą tamtej epoki. Bohater książki przez niemal czterdzieści lat 
swojej działalności sprzeciwiał się potępianiu  polskich zrywów 
narodowych jako skazanych od początku na klęskę. Szczególne 
miejsce w jego pamięci  zajmowało pole bitwy pod Olszynką 
Grochowską. Widział je co dzień z okien swojego  domu.  W roku 1974 
wraz z rodziną                   i przyjaciółmi powołał nielegalny Krąg Pamięci 
Narodowej, który poprzez swoja działalność był organizacją 
niebezpieczną dla władzy  komunistycznej w PRL.  31 lipca 1981 roku 
bracia Melakowie wraz          z grupą ochotników w ciągu kilku godzin 
zbudowali pierwszy w Polsce pomnik upamiętniający ofiary zbrodni 
katyńskiej i ustawili go na wojskowym cmentarzu powązkowskim. 
Monument przetrwał zaledwie kilkanaście godzin. W noc 
poprzedzającą kolejną   rocznicę wybuchu powstania warszawskiego 
pomnik został skradziony przez Służbę Bezpieczeństwa (Odzyskany 
został dopiero w 1989 roku                i ponownie postawiony sześć lat 
później). Mimo to budowa pomnika stała się fragmentem legendy 
opozycji tamtych lat. Była mocnym  ogniwem w  uświadamianiu 
prawdy o zbrodni z wiosny 1940 roku. 
 
Historia najnowsza nie była jednak jedyną sferą zainteresowania Kręgu 
Pamięci Narodowej. W kolejnych latach środowisko kręgu wraz z in-
nymi środowiskami opozycji niepodległościowej organizowało niele-
galne obchody w rocznice zakazanych przez władze świąt 
narodowych. Ukoronowaniem ich ogromnej  pracy na rzecz 
Ojczyzny, była budowa planowanej już przez prezydenta przed-
wojennej Warszawy Stefana Starzyńskiego, Alei Chwały Olszynki 
Grochowskiej. Na dzień dzisiejszy w Alei ustawione są 33 kamienie        
z pamiątkowymi tablicami,  każda poświęcona innemu bohaterowi 

Stefan Melak. Strażnik pamięci 

Katynia. 

bądź bohaterom. 
Książka Kudlickiego to jakby kroni-
ka działalności Stefana Melaka. 
Poza tym zawiera bardzo wiele  
osobistych wspomnień jego 
współpracowników i przyjaciół, 
które mówią chyba najwięcej         
o bohaterze książki. Jego biografia 
zamknęła się w sposób niezwykle 
symboliczny 10 kwietnia 2010 
roku. Podążając na miejsce zbrod-
ni o której pamięć tak niezłomnie 
zabiegał i walczył, zginął tragicznie 
w katastrofie samolotu, wraz            
z  innymi patriotami myślącymi 
podobnie jak on o Polsce i jej his-
torii. Pochowany został na 
wojskowych Powązkach, nieda-
leko miejsca w którym stawiał pierwszy w Polsce  pomnik ofiar Katynia. 
 
 
 

Opracował  
hm. Jacek Czajka  

szef zespołu historycznego Hufca ZHP Warszawa Praga Południe 
 
 
 

źródła: 
Kudlicki Łukasz, Stefan Melak. Strażnik pamięci Katynia, Wydawnictwo 
Komograf, Krąg Pamięci Narodowej, Warszawa 2015 
Szukała Michał, recenzja książki, strona internetowa Dzieje.pl 
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Lekcje muzealne dla harcerzy…  

Co mówi wam pojęcie lekcji muzealnej? Z czym się wam kojarzy oraz 
jakie nasuwają się wam wspomnienia związane tym terminem? 
Pewnie macie (podobnie jak ja) wiele wspomnień i dziwnych skojar-
zeń. Jak dla mnie lekcja muzealna to dzień spędzony poza szkołą, 
swojego rodzaju wyjście klasowe nazywane również wycieczką.  

Dlaczego o tym wszystkim piszę…, a dlatego, żeby opowiedzieć wam 
o najnowszej propozycji programowej, jaką daje nam Muzeum 
Niepodległości. Dział edukacji wymienionej przeze mnie placówki przy 
współpracy z Chorągwią Stołeczną ZHP postanowił zorganizować cykl 
trzech lekcji muzealnych o tematyce harcerskiej, w których skład 
wchodzą kolejne tematy: 

Temat 1: „Początki harcerstwa na ziemiach polskich” – Cytadela 
Warszawska X Pawilon 

Temat 2: „Harcerze w okupowanej Warszawie” – Więzienie na 
Pawiaku 

Temat 3: „Postać Tadeusza Borowskiego” – Wystawa Orła Białego 

 

Każde z zaplanowanych zajęć odbywa się, jak widać, w innej                  
fili muzeum. 

Co i jak?  

 

 

 

 

 

 

 

Programowo Organizacja lekcji: 

Zajęcia mogą się odbyć o każdej porze, w dowolnym terminie. To 
muzeum przystosowuje się do nas, do terminu naszej zbiórki. W takim 
wypadku lekcja może odbywać się zarówno w ciągu dnia, jak                   
i wieczorem, po 17.00 oraz w weekend. Wszystko zależy od naszego 
planu. Dodatkowo muzeum proponuje możliwość wglądu w konspekt 
przed zajęciami w celu głębszego przystosowania zajęć do potrzeb 
naszej drużyny, rozbudowania ich o dodatkową formę czy alternat-
ywną aktywność. Bo jak mówi pan Franciszek – kierownik projektu, 
kto zna lepiej dzieci do których jest kierowana propozycja, jak nie ich 
drużynowy.  

 

Koszt: 

Lekcja wyceniona jest zgodnie z cennikiem lekcji muzealnych. Opłata 
wynosi 60 zł za lekcję i dodatkowo po 5 zł od każdego uczestnika 
zajęć. Wyjątkiem są czwartki, gdy wejście na obiekty muzealne są dar-
mowe i wtedy płacimy tylko po 5 zł od osoby za udział w lekcji.  

 

Jak zrobić, by było bezpłatnie? 

Da się. Żeby być zwolnionym z opłat za udział w lekcji muzealnej, 
wystarczy napisać Dyrektora Muzeum Niepodległości. Tylko 
pamiętajmy o tym, gdy chcemy zwolnić naszych harcerzy z opłaty za 
wejście na lekcje, że muzeum czasem potrzebuje naszej pomocy - 
naszej harcerskiej służby.  

Uważam, że jest to ciekawa propozycja dla niejednej drużyny                 
w naszym hufcu. Projekt kierowany jest do harcerzy, harcerzy star-
szych oraz wędrowników, ale może warto było by się wybrać na taką 
lekcję radą namiestnictwa czy kadrą szczepu w celu odkrycia czegoś 
nowego, ciekawego dla naszych wychowanków.  

 

Dla ciekawych: W Cytadeli Warszawskiej można zorganizować 
biwak drużyny/szczepu – bezpłatnie. Mamy już przetarte szlaki dzięki 
Filipowi Skórze ze Szczepu 160 WDHiGZ, który na wiosnę 2016 r. zor-
ganizował tam biwak szczepu i został bardzo dobrze zapamiętany 
przez pracowników X Pawilonu.  

 

Ciekawe linki związane z tematem do użycia podczas gier, rajdów, 
zbiórek: 

www.audiohistoria.pl, 

www.warszawazapamientana.dsh.waw.pl. 

Warto również zaglądać na Kroniki Muzeum Powstania Warszawskie-
go.  

 

 

 

pwd. Katarzyna Mamak 
Instruktorka Hufca 

członkini Rady Namiestnictwa Zuchowego „Praski Świerszcz”  
członkini zespołu programowego Hufca 
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Akcja Znicz  

Od trzech lat mój szczep przeprowadza akcję sprzedaży zniczy oraz 
akcję parking na cmentarzu w Radości. Były to różne lata. Takie, gdy 
akcja szła łatwiej i takie, kiedy ciągle mieliśmy pod górkę. Trzydniowa 
akcja wymaga wcześniejszego przygotowania oraz oczywiście potrze-
ba sztabu ludzi. Teren wcześniej musimy przygotować, to znaczy wy-
kosić na nim trawę, pościnać gałęzie i wyrzucić śmieci. Nie jest to spra-
wa prosta, ponieważ dojazd z Ronda Wiatraczna na miejsce zajmuje 
40 minut. Ale jak dotąd w każdym roku możemy liczyć na rodziców 
harcerzy, którzy wspierają nas samochodami oraz kosiarką. Odpo-
wiednio wcześniej trzeba też zamówić znicze - najlepiej wziąć je           
w komis z hurtowni, tzn. zapłacić dopiero po całej akcji (oczywiście 
należy pamiętać o wzięciu faktury). Mniej więcej tydzień wcześniej na 
zbiorkach harcerze i harcerze starsi robią transparenty z oznaczeniem 
parkingu oraz zniczy, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie nas szukać. 
Największa bolączką całego tego przedsięwzięcia są przepisy, które 
utrudniają nam życie. To smutne, że w zamian za wychowywanie dla 
Państwa młodzieży, dostajemy w zamian tylko worek problemów. 
Będę musiał to zmienić, jak już zostanę premierem. To, co rzuca się      
w oczy, to duży zapał harcerzy, chętnie uczestniczą w akcji i licznie się 
na nią stawiają.  Zawsze zapewniamy im ciepłe jedzenie oraz kawę         
i herbatę - to sponsoruje jeden z rodziców z własnej kieszeni. Mama 
naszej harcerki jest też z nami na stałe i to ona przygotowuje posiłek 
dla zmęczonych harcerzy. Sama akcja przebiega sprawnie, bo mamy 
łączność przez krótkofalówki, a harcerze stoją w patrolach na wyzna-
czonym terenie i każdy wie, co ma robić.  

 
Zachęcam was serdecznie, druhny i druhowie, do organizowania tej 
akcji. Jest to nie tylko możliwość zarobku, ale także świetna lekcja wy-
chowawcza dla naszych harcerzy. Oraz możliwość sprawdzenia, na 
których rodziców można liczyć. Zawsze wychodzą jakieś błędy i nie-
dociągnięcia. W tym roku wyszło ich u nas bardzo dużo. Ale wycią-
gniemy wnioski i przyszłoroczna akcja będzie znacznie lepsza. 
 
 
 

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
komendant szczepu 160 WDHiGZ 

 
 

Heblowanie 

Ach te próby 

Jakiś czas temu uwiłem sobie gniazdko w naszej hufcowej komisji 
stopni instruktorskich. Gniazdko jak gniazdko. Trochę w nim luźno, 
jeszcze ktoś by się w nim przydał. Ptaszki w nim rozmaite. Jedne pra-
cowite wielce, inne swą działalność traktują po macoszemu. Bywa.  

Spotykamy się co miesiąc. I co miesiąc na te spotkania przychodzi 
kwiat instruktorski naszego hufca. Pojawiają się przecież ci, którzy wła-
śnie starają się zdobyć swą granatową lub zieloną podkładkę pod 
krzyż. Ale i ci znacznie bardziej doświadczeni – opiekunowie prób.  

Od ponad dziesięciu lat co roku organizujemy (niegdyś jako zespół 
kształcenia hufca, aktualnie jako KSI) warsztaty dla komisji i dla opieku-
nów. Oglądamy próby, analizujemy wymagania, opowiadamy sobie, 
jak zdobywanie stopni ma przebiegać, tłumaczymy, jak w trakcie reali-
zacji jednego zadania zaliczyć kilka wymagań i jak jedno wymaganie 
może być „rozbite” między kilkoma zadaniami. Jak pisać raport, czym 
jest idea stopnia, jak opiekować się podopiecznymi. Rozmawiamy         
o próbach dla 16-latków i osób z wyższym wykształceniem. Piszemy 
poradniczki i instrukcje.  

I co?  

Ano nic. Jedni na warsztaty przychodzą, inni nie. A i nie wszyscy, któ-
rzy w nich uczestniczą, pamiętają, czego się na nich dowiedzieli.           
W efekcie czytam jeden pomysł na próbę – jakby z Księżyca, czytam 
drugi materiał – jakby kandydat na instruktora nie widział wymagań. 
W trzecim zadania niedopracowane, w czwartym niejasno opisane         
i na dodatek polszczyzna instruktorki budzi ogromne wątpliwości.  

Nie, nie wszystkie przesłane nam karty prób nie są takie. Jest wiele 
napisanych wzorcowo. Ale dlaczego nie wszystkie są takie? Przecież 
system stopni instruktorskich jest nam wszystkim znany. Bo wiemy, 
naprawdę wiemy, jak zostać przewodnikiem i podharcmistrzem.  

Dlatego dla wszystkich zainteresowanych mam dobrą radę – przeczy-
tajcie uważnie system stopni. I uczcie się, uczcie. I ci młodsi, i ci starsi.     
I ci, którzy uważają, że już wszystko wiedzą, i ci, którzy zaczynają in-
struktorską przygodę. Tak, aby wszyscy mieli satysfakcję. I podopieczni, 
i opiekunowie. A opiekunów zapraszam na kolejne warsztaty za      
dziesięć miesięcy.  

hm. Adam Czetwertyński 

Dobre rady druha ACz. (17) 
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… według mnie 

(Artykuł dedykuję tym wszystkim, w których wierzę…) 

 

W ostatnim czasie w moim życiu bardzo wiele się zmienia… Studia, 
otaczający mnie ludzie, działania społeczne, horyzonty poznawcze, ale 
i zupełnie inne spojrzenie na mój udział w harcerstwie…  

Już niebawem oddaję gromadę, zwalniam się z obowiązku cotygod-
niowej, regularnej działalności na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego 
– służby dziecku. Zwalniam się z tego, co było całym moim życiem 
przez ostatnie 6 lat. Czym to tak naprawdę było? Można przypisać mo-
jemu pytaniu łatkę pytania retorycznego, lecz mimo wszystko 
postaram się na nie odpowiedzieć. 

Tworzenie oraz prowadzenie 211 Warszawskiej Gromady Zuchowej 
„Baśniogród” to na pewno:  

Przylądek Skakara 

Miliony: Godziny: 

- wyzwań, - służby, 

- obustronnych uśmiechów, - przygotowań, 

- przygód, - prób, 

- działań, - kursów doszkalających, 

- przeczytanych książek, - zbiórek, 

- uwag i udzielonej pomocy od 
tych bardziej doświadczonych, 

- wspólnie spędzonych chwil. 

- przebrań (odegranych postaci).  

Mogłabym wypunktować jeszcze wiele szczęścia, jakie mnie spotkało 
w tym czasie, ale czym jest ta emocja i skąd się bierze? Kiedy zadaje 
sobie to pytanie, przypominają mi się słowa Józefa Marii Bocheńskie-
go: „Szczęście to produkt uboczny osiągniętego celu”. Jaki był mój 
główny cel w pracy z zuchami?  

Zbudowanie braterstwa, 
jedności wśród tych młod-
ych ludzi, którą widać po 
wspaniałych harcerzach 
starszych z 211 WDSH 
„Potok”. Dziś nastolat-
kowie, gimnazjaliści, kiedyś 
pierwsze zuchy z mojej 
gromady, a przede 
wszystkim wspaniali uz-
dolnieni i kreatywni ludzie, 
którzy pójdą za sobą           

w ogień mimo spięć i wszelako rozumianego bałaganu. Klaudio, 
Wiktorio, Ulu, Krzysiu, Olu - przyjdzie czas, że to do was należeć będzie 
przyszłość tego środowiska i wiem, że sobie poradzicie.  

Kiedyś myślałam, że to był jedyny cel, jaki założyłam sobie w tej pracy. 
W ostatni czwartek miesiąca października zdałam sobie sprawę, że 
wypełniłam jeszcze jeden cel, którego zawsze się bałam i miałam 
wrażenie, że mi to nie wyjdzie, a wyszło mi najlepiej, jak tylko się da. 
Chodzi mi oczywiście o cel sam w sobie, czyli wychowanie godnego 
następcy – naprawdę się udało. Weronika Zych, gdy już tylko otworzy 
i zamknie swoją próbę instruktorską, będzie najlepszą drużynową mo-
jej gromady, jaką tylko mogłam sobie wymarzyć. Gdy o tym myślę, 
czuje szczęście samo w sobie, zwłaszcza, że jak zamknę oczy, to widzę 
moją małą zuchenkę Weronikę jeżdżącą na nartach razem z Gabrysią 
Lassotą w 2011 r. podczas zimowiska hufca w Małym Cichym.  

Kończąc, napiszę tylko, że braterstwo jest dla mnie stawianiem 
konkretnych celów, które w efekcie tworzą wspólnotę i dają poczucie 
szczęścia, o którym już napisałam. Wiem, że mi się udało, schodzę ze 
szlaku i rozpoczynam nową przygodę, obieram nowy cel. Niedługo 
zdecyduję, jaki on będzie.   

 

 

pwd. Katarzyna Mamak 
Instruktorka Hufca 

członkini Rady Namiestnictwa Zuchowego „Praski Świerszcz”  
członkini zespołu programowego Hufca 
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Makaron nie tylko do jedzenia 

Twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość 
dziecka. Rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, możliwość 
wyładowania emocji, a to wszystko dzięki sztuce. Warto pamiętać, że 
plastyka to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki, ale to 
tysiące możliwości tworzenia ze wszystkiego, co znajdziemy wokół.  

 

Barwienie makaronu - korale 

Do kilku szklanek wlewamy ciepłą wodę, a następnie wsypujemy 
barwnik spożywczy lub wkładamy do wody kawałek odciętej bibuły 
szerokości około 3 cm. Gdy woda się zabarwi, wrzucamy na kilka 
minut makaron, a po zabarwieniu wykładamy makaron na szmatkę do 
wyschnięcia. Kolorowy suchy makaron wysypujemy dziecku lub 
grupie dzieci na stół. Nawlekając na sznurek różne koraliki i zabar-
wione makarony tworzą naszyjniki, bransoletki lub broszki.  Makaron 
można również wspólnie z dziećmi sortować, układać według ko-
lorów oraz dzielić w różne zbiory. Do naszej biżuterii możemy również 
użyć plastelinę, brokat, piórka oraz inne dekoracyjne elementy.  

Taka zabawa doskonale wspiera rozwój małej motoryki. Wiele dzieci 
ma niestety problem z nawlekaniem, dlatego w formie zabawy może-
my zachęcić je do pracy. Stworzona własnoręcznie biżuteria to dos-
konały prezent dla mamy lub babci, a dziecko jest zachwycone                
i szczęśliwe z wykonanej pracy.  

 

Makaronowe ślimaki 

Potrzebne: 

- makaronowa (duża) muszla  

- plastelina  

- koraliki  

- kawałek drucika kreatywnego na czułki  

- flamastry lub farbki do pomalowania muszli, pędzle 

Flamastrami lub farbami malujemy nasze muszle. Dajemy im 
wyschnąć. Następnie z plasteliny lepimy kształt ślimaka i doklejamy do 
niego muszlę. Robimy czułki z drucika kreatywnego i ozdabiamy 
koralikami. Gotowe. 

 

ObCZAJ to! 

 

Rybki z muszli makaronowych 

Doskonała zabawa twórcza pobudzająca wyobraźnię, a jednocześnie 
rozwijająca sprawność dłoni. Jeśli zuchy mają problemy z małą mo-
toryką, przygotowują się do nauki pisania lub uwielbiają zabawy           
w łowienie rybek, to idealna dla nich propozycja.  

Do dzisiejszej zabawy potrzebujemy: makaron (duże muszle), farby, 
pędzle oraz klamerki. Pierwsza część zabawy ma charakter artystyczny 
i bardzo angażuje młodych artystów. Malowanie barwnych rybek 
niezwykle pobudza dziecięcą wyobraźnię.  

Pierwsza z zabaw to połów muszli. Do miski należy wlać wodę                 
i wrzucić niepomalowane makaronowe muszle. Zuchy za pomocą 
klamerek wyławiają kolejne muszle starając się wydobyć ich jak 
najwięcej. Można również spróbować trudniejszą wersję zabawy           
z zawiązanymi oczami. Jedną ręką wyszukujemy w wodzie muszle,        
a drugą wyławiamy skarby łapiąc je klamerką.  

Wszelkie zabawy klamerkami doskonale usprawniają chwyt, wzmac-
niają uścisk dłoni i trenują małą motorykę czyli manualność dziecka, 
która jest niezbędna w dalszym etapie rozwoju i przy nauce pisania          
w szkole. Do zabawy możecie również wprowadzić elementy 
edukacyjne. Zamiast barwnych rybek dziecko może łapać samogłoski, 
cyferki, literki lub sylaby, a nawet uczyć się kolorów. Wystarczy 
przykleić do makaronowych muszli odpowiednie karteczki (najlepiej 
za laminowane).  

Opracowała   
pwd. Marta Czajka 

 drużynowa 288 WGZ "Tuptusie"  
i 288 WGZ "Dreptusie" 
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Opuszczony szpital 

psychiatryczny w Zofiówce 
 

Są rzeczy niewidoczne dla nas na pierwszy rzut oka. Wartości, których 
nie da się zmierzyć równaniem matematycznym, dotknąć zmysłami 
czy pojąć rozumem. Tak jak czas, który przecież nie istnieje, choć zo-
stawia ślad na każdym z nas. Umownie tylko ewolucja zamknęła go     
w kalendarzu, ale wcale nie jest pewne, kto więzi kogo. Kiedy wchodzi 
się do rzymskiego Koloseum, staje się pośrodku Stonehenge w Wielkiej 
Brytanii czy pod pomnikiem Bitwy pod Grunwaldem, a nawet naszym 
praskim pomnikiem Bitwy o Olszynkę Grochowską - w powietrzu jest 
coś eterycznego – doświadczenie historii. 
 
Można oczywiście złożyć to na kwestie specyficznego klimatu tych 
miejsc, trochę też na ludzką podświadomość, w której łączymy prze-
szłość (historię) z teraźniejszością. Miejsca, w którym jesteśmy aktual-
nie. Zjawisko zależne indywidualnie od osoby i jej wrażliwości, tym 
bardziej interesujące ze względu na swoją tajemniczość. Są jednak 
specyficzne miejsca, które efekt doświadczenia mają wmurowany 
(dosłownie). Jedno z takich znajduje się pod warszawskim Wawrem, 
po drodze do Otwocka. W Zofiówce, małej miejscowości położonej 
przy torach. Dojazd SKM oraz 20-minutowy spacer od stacji. Można 
wybrać się z kadrą szczepu czy z drużyną wędrowniczą. Jak na 
wszystkie opuszczone miejsca, nie ma tabliczek i historię trzeba po-
znać samemu a wcześniej przygotować się na zwiedzanie obiektu. 
Jeśli macie mocne nerwy, żeby potem przetrwać powrót prawie pu-
stym pociągiem, najlepiej (jak na opuszczone miejsce przystało) od-
wiedzić je nocą… 

Zakład dla nerwowo i psychicznie chorych żydów powstał już                
w 1907 r., a otworzono go w roku 1908. Wtedy to zbudowano pierw-
szy pawilon, dwa lata później dobudowano drugi dla kobiet (któryś         
z nich jest użytkowany do dziś). Powstał z darowizny pieniężnej Zofii 
Edelman, warszawskiej żydówki, która w tym celu sprzedała swoją 
biżuterię. Na początku zakład był skromny, było w nim 95 łóżek, jed-
nak od razu zaprojektowano sanatorium i to średniej klasy. Kiedy          
w 1926 r. zbudowano trzeci budynek, zakład posiadał blisko 300 łóżek. 
Trafiali tam w przeważnie ludzie biedni, gdyż leczenie było w większo-
ści darmowe, a ośrodek utrzymywał się nie tylko z darowizn rodzin, ale 
również z pracy pacjentów, gdyż na niej opierała się terapia zdrowot-
na. Celem było przez izolację, pracę i spokój przywrócić pacjenta do 
możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. 

W czasie II wojny światowej w Zofiówce została przeprowadzona ak-
cja T4 (likwidacja życia niepotrzebnego), która była efektem faszystow-
skiej polityki eksterminacji. Polegała na zabijaniu ludzi chorych psy-
chicznie, nie tylko żydów. W jej wyniku w sierpniu 1942 r. życie straciło 
110 osób, które złożono w ziemi pod murem na terenie ośrodka. Po 

likwidacji getta w Otwocku urząd SS przejął placówkę i wdrożył ją do 
programu „Lebensborn”- odnowienia krwi niemieckiej i hodowli aryj-
skiej rasy nadludzi. Placówka przekształcona została na ośrodek opie-
kuńczo-charytatywny dla matek z dziećmi oraz ośrodek germanizacji    
i przystosowania do adopcji w rodzinach niemieckich polskiej mło-
dzieży z Otwocka. Personel byłego sanatorium wywieziono do Tre-
blinki. W końcu lat 50-tych odkryto około 100 ciał w zbiorowej mogile 
obok ogrodzenia. 

 Od 1956 r., czyli mniej więcej 10 lat po wojnie, mieściło się tam sana-
torium przeciwgruźlicze im. Stefana Okrzei. Jednak w 1985 r. szpital 
przywrócono do pierwotnej postaci – ośrodka, w którym leczy się 
osoby chore psychicznie. Poszerzono również działalność na młodzież 
uzależnioną od wszelkich substancji odurzających. Ośrodek został 
jednak opuszczony w 1998 r., od tego czasu niszczeje, jest domem dla 
bezdomnych oraz miejscem spotkań dla różnych grup ludzi o różnych 
celach. Rolę dyrektora obiektu przejęła natura; młode drzewa wyrasta-
ją z dachu, a las zaczyna przez okna wchodzić do pomieszczeń szpital-
nianych. 

…Od samego wejścia przez bramę od ulicy Jana Kochanowskiego 
miejsce budzi grozę. Nie jest do końca opuszczone - w środku obiektu 
stoi budynek, prawdopodobnie dozorcy reprezentującego skarb pań-
stwa lub gminę żydowską. W mroku tej opustoszałej posiadłości prze-
bijają się więc niezidentyfikowanie światła, co tylko tym bardziej doda-
je klimatu, dając dreszczyk obecności w tym zapomnianym miejscu. 
Drogi są zarośnięte, więc nie od razu naszym oczom ukazuje się za-
kład. Dla bardziej zdeterminowanych (bo jeszcze głębiej w lesie) scho-
wane są ruiny sanatorium. Większe, stanowią już kompleks architekto-
niczny w stylu „Świdermajer”. 

Oczywiście nie ma tu nic na tacy. Wszystkie metalowe elementy zo-
stały rozkradzione w ramach „społecznych akcji zarobkowych” i sprze-
dane do skupów złomu. Jednak dobrym okiem da się dostrzec w nie-
których salach pozostałości po brodzikach prysznicowych. Albo sto-
łówkę po okienku w ścianie, w którym prawdopodobnie składało się 
brudne naczynia. W niektórych salach śmierdzi jeszcze sadzą po stoją-
cych tam niegdyś kominach. Strop dachu sanatorium zawalił się po 
pożarze.  Czasami pod okiennicami widać (jak na mundurze po starej 
plakietce) jaśniejszy kawałek ściany -  pamiątkę po kaloryferach. Wszę-
dzie odpadają płytki, tynk od ściany. Miejscami jeszcze widać na pod-
łodze piękne kafelki. Obiekt służy też jako boisko do gry w paintball,       
a jego ozdobą stały się malunki ścienne rysowane przez grupy etnicz-
ne bywające na terenie obiektu. Miejsce to padło ofiarą przejmowania 
przez Rzeczpospolitą Ludową majątków ziemskich po II wojnie świa-
towej. Właściciel nie zgłosił się w ciągu 10 lat, więc władza zaczęła 
używać ośrodka, restaurować, utrzymywać. Niestety ustawa w 1985 r. 
została uchylona i właściciel obiektu powrócił do strefy „X”. Dlatego 
prawdopodobnie przestano inwestować w obiekt, który w końcu 
splajtował i pozostawił swoje dobra na pastwę losu.  

To, co nadaje Zofiówce specyficzny charakter działający na samopo-
czucie zwiedzającego, to masa różnych bodźców. Z jednej strony 
piękne miejsce, walory architektoniczne. Z drugiej zaniedbana ruina, 
rozkradziona i niszczejąca gdzieś w środku lasu. Świadomość, że sie-
demdziesiąt kilka lat temu miała tu miejsce nieludzka zbrodnia. Do 
tego psychodeliczne grafitti sprawiające wrażenie, jakby byli pacjenci 
zakładu wrócili, by narysować swoją historię na ścianach miejsca, któ-
re miało ich wyleczyć, a tymczasem oni je przetrwali. I do tego gdzie-
niegdzie światła przebijające się w mroku. 

 
 

pwd. Jan Śmiechowski 
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Dzień Matki – Tren 1 

Dzisiaj Dzień Matki a Ciebie Bóg chowa 
czemu odeszłaś tak nagle o świcie? 
Bez pożegnania, po cichu, bez słowa, 
tak po angielsku opuściłaś życie. 
 
Dzień Matki dzisiaj a Tyś tam w zaświatach 
pośród aniołów, a my na Twym  grobie 
cały on tonie we łzach i we kwiatach, 
bo wszyscy z żalu płaczemy po Tobie. 
 
Matki Dzień dzisiaj , a matki nie mamy, 
więc jak świętować nam ten dzień bez 
Ciebie? 
Komu powiedzieć, że Cię wciąż kochamy? 
Całe tylko szczęście, żeś u Boga w niebie.  
 
Warszawa  dn. 26.05.2012r.  
 
 
 
Krzyk ptaka – Tren 2 

Kiedy już kwiaty uschły na grobie 
i wiatr rozwiewał je aż do zmroku, 
wtedy czas wspomnień wrócił, o Tobie 
i smutek wrócił... i usiadł z boku. 
 
Złotymi liśćmi brzoza sypnęła, 
ta co płakała nad Twą mogiłą 
i pogrążona w bólu - zasnęła. 
Żal tylko czuwał z podwójną siłą.  
 
A kiedy krzykiem, ptak czarny przerwał 
ciszę, co w koło makiem zasiała, 
wtedy ból tępy ze snu się zerwał, 
a wraz z nim żałość, krzywda, niewiara. 
 
I zanim Słońce zgasło na niebie 
a noc świetliki porozpalała 
wszyscy odeszli cicho od Ciebie, 
jedna tęsknota tylko została.  
 
Warszawa  dn. 25.09.2012r.  
 
 
 
A kiedy przyjdziesz ... 

A kiedy przyjdziesz o świcie w halce, 
razem ze wschodem letniego Słońca, 
z twarzą ukrytą w białej woalce, 
przyjdziesz by być już ze mną do końca. 
 
A kiedy przyjdziesz nad ranem boso, 
Razem ze śpiewem ptaków na niebie, 
Staniesz przy łóżku ze swoja kosą, 
I mnie zabierzesz, gdzie? Tego nie wiem. 
 
Warszawa  dn. 16.01.2013r. 
 
 
 
 

Płacz Czajek – Tren 3 

Już rok jak odeszłaś daleko w zaświaty. 
Już rok trwa bez Ciebie rozłąka. 
Czy wiesz, że w ogródku zakwitły znów 
kwiaty 
i słychać krzyk czajek na łąkach? 
 
I bzy takie same, fioletem przybrane 
i wiosną spóźnioną pachnące 
i tuje zielone, od słońca nagrzane. 
A czajki? Wciąż krzyczą na łące! 
 
A w sadzie za domem, wśród starych ja-
błoni 
Pamięci Tęsknota się żali. 
Nostalgię i Smutek  po polach wiatr goni 
i czajek krzyk słychać w oddali. 
 
Już rok jak Cię nie ma, jak mieszkasz u 
Pana. 
Już rok trwa wspomnienie o Tobie  
i mimo, że przyszłość nam wszystkim jest 
znana, 
to Czajki wciąż płaczą na grobie. 
 
Warszawa  dn. 29.04.2013r. 
 
 
 
Tydzień po Zaduszkach 

Wiatr, co po cmentarzu złote liście ganiał, 
co je ponawiewał na to grobów morze, 
potem wszystkie razem w bukiety poskła-
dał, 
żółte i czerwone i w ochry kolorze. 
 
Pozaplatał drzewom warkocze z gałęzi, 
po przepędzał ptaków stada czarno-siwe, 
resztę liści zerwał i w krzewach uwięził, 
po czym siadł zmęczony, pod murem, le-
niwie. 
 
Na koniec wygasił z przed tygodnia znicze 
a zapalił lampy w cmentarnych alejach 
i ostatnim dymem, owiał me oblicze, 
zanim noc nadeszła, zasnął na mogiłach. 
 
Warszawa  dn. 07.11.2015r. 

Kącik Poezji 
 

hm. Czajka Jacek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur. 13 lipca 1960 roku w Warszawie. 
Żonaty od 1983 roku, ojciec trojga dzie-
ci . Absolwent XXIII Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie i Policealnego Stu-
dium Kolejowego w Warszawie. Technik 
elektryk trakcji elektrycznej PKP.  Od  
1998 roku  pracownik Centrum Mody 
Dziecięcej. 
Poeta „szufladowy”. Miłośnik książek.  
Od 1974 roku w ZHP 
 
W Chorągwi Stołecznej pełni funkcje 
członka Sądu i członka Komisji Histo-
rycznej. 
W Hufcu Praga Południe: szef Zespołu 
Historycznego, członeak Komisji Rewi-
zyjnej, członek Zespołu Wychowania 
Duchowego i Religijnego, członek In-
struktorskiego Kręgu Pokoleń 
"Romanosy", redaktor naczelny 
„Praskiego Świerszcza" i członek Harcer-
skiego Teatru  "Paradox". 
W szczepie 288WDHiGZ: sekretarz Kapi-
tuły Stopni Wędrowniczych, szef Zespo-
łu Historycznego i członek Kręgu In-
struktorów Szczepu "Góra 288". 
 
Stara się postępować w myśl  zasady 
Benjamina Franklina - „Czyń dobro 
przyjaciołom aby ich zachować, a wro-
gom aby ich pokonać” oraz stara 
się zawsze pamiętać, że „Trzeba doko-
nać wielu dobrych czynów aby zbudo-
wać dobrą reputację, ale wystarczy je-
den zły aby ją stracić”. 
 

 
hm. Jacek Czajka 
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Nadciągają rycerze króla Artura! 
 
W terminie 18-20 i 26-27 listopada odbędzie się    kurs zastępowych 
"Camelot"    organizowany przez Szczep 296 WWDHiGZ "Palmiry", 295 
WDHiGZ im. Szarych Szeregów oraz Szczep 160 WDHiGZ.     
 
Warunku udziału w kursie: wzorowe umundurowanie i opłacone 
składki członkowskie 
 
Koszt:    80 zł, wpłacane na konto Szczepu 296 WWDHiGZ "Palmiry". 
W tytule przelewu: DSCZ na poczet kursu zastępowych "Camelot" za 
<imię i nazwisko, nazwa drużyny>. 
Nr konta szczepu: 75 1240 1095 1111 0010 0680 9468 
 
Miejsce:    Pierwszy biwak - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ani-
nie. Drugi biwak - siedziba Hufca Ursynów. 
 
Zgłoszenia: do 7 listopada na mail  
piotr.michalak@pragapoludnie.zhp.pl 
W mailu należy podać imię, nazwisko, numer ewidencyjny ZHP, na-
zwę drużyny. 
 
Król Artur zbiera kandydatów, do przyszłej walki u jego boku. Przy-
bądźcie aby rozwinąć swoje ciało i dusze, aby wykuwać swoje miecze 
i charaktery! Kurs ten przygotuje Was do trudnej roli zastępowych.     
Komendant kursu  pwd. Piotr Michalak. 
 
 
 
"Ku Niepodległej" 
 
Z okazji obchodów 98-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głosci, 11 listopada 2016 r o godz. 16.00, w kościele parafii pw. Św. Ojca 
Pio w Warszawie, przy ul. Fieldorfa 1, odbędzie się Uroczysta Msza 
Święta. Po mszy rozpocznie sie koncert pieśni patriotycznych pt. "Ku 
Niepodległej". Na koncert zapraszaja: Burmistrz Dzielnicy                  
Praga-Południe Tomasz Kucharski i Proboszcz Parafii Ks. Prałat         
Andrzej Kuflikowski. 
 
 
 
 

Opracowali: 
phm. Anna Bodzińska 31 WDHiGZ 

wyw. Filip Skura 160 WDHiGZ 

Turniej Zastępów      
 
Już ruszyła nowa edycja Turnieju zastępów i gromad zuchowych 
organizowanych przez Główną Kwaterę ZHP. Organizatorzy przygo-
towali dużo ciekawych zadań dla uczestników.. 
 
Zgłoszenia na turniej i wszystkie informacje można znaleźć na stronie 
internetowej     http://turniej.zhp.pl/ 
 
 
 
Miejska Gra Plenerowa      
 
Zapraszamy was na kolejny element tegorocznej propozycji progra-
mowej naszego hufca. Tego dnia odpędzie się gra miejska dla harce-
rzy i harcerzy starszych, oraz gra dla zuchów po zakamarkach Warsza-
wy. Wkrótce ukaże się regulamin imprezy, a już dziś wiemy, że zgło-
szenia należy wysyłać do 06.11 na adres:     filip.skura@zhp.net.pl 
 
 
 
Śpiewanki playerowo-filmowe”  
 
Czymże byłoby harcerstwo, gdyby nie było w nim chwili relaksu? No 
właśnie! Naprzeciw codziennej, ciężkiej pracy wychodzi Namiestnic-
two Starszoharcerskie, które serdecznie zaprasza całą chętną kadrę   
do udziale w „Śpiewankach playerowo-filmowych”, która                   
rozpocznie się 18.11. o godzinie 19:00 i potrwa do białego                 
rana. Spędźmy tę noc w świetnym towarzystwie. Szczegóły w wyda-
rzeniu na Facebook’u,oraz u głównej organizatorki-Weroniki Janik            
z 32 WDSH Anomalia. 
 
 
 
El Dorado  
 
Ciekawą propozycją dla kadry jest coroczna gra El Dorado, która od-
będzie się w nocy z 25 na 26.11. Więcej informacji na pewno znajdzie-
cie w wydarzeniu na Facebook’u.      
Zgłoszenia do 13.11.16  na adres: 
stanislaw.matysiak@pragapoludnie.zhp.pl 
 
Udział w imprezie jest darmowy! Wyjątkiem jest zgłoszenie patrolu po 
dopuszczonym czasie - w takim wypadku będzie należało uiścić 
opłatę. 

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

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

Co nas czeka w najbliższym 

czasie? 


