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„Cześć i chwała bohaterom”  
 

W dniach 10-12 marca 2017 r. odbędzie się po raz pięćdziesiąty ósmy sztandarowa impreza naszego hufca - Rajd Olszynka Grochowska. 

Drodzy Czytelnicy, jak myślicie, w jakim celu jest on organizowany? Dlaczego każdego roku zadajemy sobie tyle trudu? Angażujemy 

ludzi i środki, aby zorganizować tak dużą imprezę? 

 

Niejeden z Was odpowie - po to, żeby się spotkać z przyjaciółmi, kolegami, znajomymi, żeby miło spędzić czas na świeżym powietrzu, 

żeby wziąć udział w grach i zabawach harcerskich, żeby zdobyć kolejną rajdową plakietkę. Niektórzy przybędą na rajd, aby realizować 

swoje zadania na kolejne stopnie harcerskie czy instruktorskie. Zapewne znalazłoby się jeszcze wiele innych powodów. 

 

Tym najważniejszym, dla którego gromadzimy się pod sztandarem hufca, jest chęć uczczenia pamięci o tych, którzy w bitwie pod Ol-

szynką Grochowską walczyli i oddali swoje życie za Ojczyznę.   

 

Dla przypomnienia: To tutaj 25 lutego 1831 r. żołnierze polscy stanęli na drodze carskiej armii feldmarszałka Iwana Dybicza w jej pocho-

dzie na Warszawę. Tutaj miała miejsce największa bitwa powstania listopadowego, a kluczowe boje toczyły się o lasek olchowy zwany 

Olszynką Grochowską. W krwawej bitwie zginęło ponad 7 tys. żołnierzy polskich i ponad 10 tys. rosyjskich. Chociaż była nierozstrzyg-

nięta, to przyniosła Polakom sukces, sprawiła bowiem, że wykrwawieni i zmęczeni Rosjanie odstąpili od szturmowania Warszawy a na-

wet wycofali się na wschód w okolice Siedlec. 

 

O wielkości tej bitwy niech świadczą bohaterskie postawy żołnierzy biorących w niej udział i ich niezłomne charaktery. Stając zbrojnie po 

stronie powstania kierowali się wolą walki o niepodległość Ojczyzny. Swoim ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem i walecz-

nością dali przykład najwyższego patriotyzmu. Za to bohaterom należy się cześć i chwała! 

 

Chciałbym Was wszystkich zachęcić do tego, aby każdy postarał się na swój własny sposób, tak jak potrafi, oddać hołd bohaterom Ol-

szynki. Może to być obietnica wzięcia udziału w pięciu kolejnych rajdach, poprawa oceny z historii, wyczyszczenie pomnika i terenu 

wokół albo zapalenie znicza w dniu Święta Zmarłych. Pomysły mogą być różne. Każdy będzie dobry. Liczy się inicjatywa.   
 

                                                                                                          hm. Jacek Czajka  
                                                                                                          redaktor naczelny 
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Po przegranej bitwie ostrołęckiej w maju 1831 roku płk. Zaliwski wyru-
szył ze swoim oddziałem na Litwę w ślad za korpusem generała      
Giełguda. Celem tej  wyprawy było podtrzymanie i rozszerzenie tam-
tejszego powstania. Niestety wyprawa była  fatalnie dowodzona i po 
nie udanym ataku na Wilno, oddział Zaliwskiego został odcięty             
od głównych sił i zdany na siebie. Udało się im wymanewrować       
Rosjan i wycofać się.  

Za oddziałem wyruszyły w pościg dwa pułki rosyjskiej kawalerii. Ten 
jednak wymykał się depczącym mu po piętach Rosjanom. Przeszedł 
rzekę Niemen i przedostał się na teren Puszczy Augustowskiej. Następ-
nie przeprawił się przez Biebrzę i dotarł do Puszczy Knyszyńskiej. Dnia 
3 lipca wszedł do Szudziałowa a 6 lipca 1831 roku, wieczorem, oddział 
stanął na nocleg w Sokołdzie.  
 

Następnego dnia o świcie do wsi 
podeszli Rosjanie i z marszu zaa-
takowali Polaków. Zaskoczona we 
śnie, obozująca nad brzegiem 
rzeki piechota  próbowała się 
bronić lecz otoczona przez wro-
ga, po krótkiej walce usiłowała 
przedrzeć się na drugi brzeg rzeki 
Sokołdy. Dodatkowym utrudnie-
niem były błotniste rozlewiska 
rzeki. W potęgowanym przez 
ciemności bitewnym chaosie na 
piechotę wpadła szukająca drogi 
ucieczki obozująca nieopodal 
polska kawaleria. Oddział piecho-
ty został częściowo rozbity. 

 
 
Rozproszeni w bitwie Polacy małymi grupami wycofywali się i prze-
dzierali na własną rękę do Warszawy. Na łąkach, nad rzeką pozostało 
ich na zawsze ok.150-200. 
 
 
 
 
 
 
 

*                    *                   * 
 
 
Po 180 latach, w 2010 roku, w Kopnej Górze udało się odnaleźć pocho-
wanych obok pola bitwy czterdziestu sześciu poległych rodaków. Nie-
cały rok później przeprowadzone zostało archeologiczne badanie 
mogiły oraz ekshumacja. Dół śmierci do którego zwalono bezładnie, 
warstwami obdarte zwłoki polskich żołnierzy jest jednym z nielicznych 
w Polsce zbadanych miejsc pochówku epoki Powstania Listopadowe-
go. Jest to też chyba jedyna znana mogiła z tego okresu na Podlasiu. 

 
W Kopnej Górze powstał mały cmentarzyk. Leży przy drodze Supraś – 
Krynki, w pobliżu pięknych i wiekowych dębów. Na każdym z 46 gro-
bów umieszczony został głaz z wizerunkiem orła, a nad całym cmen-
tarzykiem czuwa wysoka, granitowa kolumna, zwieńczona rzeźbą 
przedstawiającą powstańczego orła.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hm. Jacek Czajka 

 
źródła: 
pl.wikipedia.org 
suprasl.bialystok.lasy.gov.pl 
dziennikzachodni.pl 
ciekawepodlasie.pl 
 

Bój pod Sokołdą 
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Dlaczego trawa jest zielona? 

Setki albo nawet tysiące razy w ciągu roku musimy odpowiadać na 
różne pytania naszych zuchów i harcerzy. Gdyby zrobić zestawienie 
pytań, które nam zadają to jakieś 80% z nich znalazło by się w kategorii 
„głupie” albo „bez sensu”. Chociaż podobno nie ma głupich pytań a są 
tylko głupie odpowiedzi czy aby na pewno? Podobno „kto pyta nie 
błądzi” no ale chyba nie do końca, bo właśnie, jeśli zapytał tzn że zbłą-
dził bo gdyby było inaczej to nie musiałby pytać. 

Pytania zadają i zuchy, i harcerze, i harcerze starsi na szczęście im star-
sze dzieci tym pytania są mądrzejsze i sensowniejsze. Zastanawiałem 
się kiedyś z czego wynika fakt, że dzieciaki pytają o rzeczy oczywiste. 
Albo pytają o coś co zostało już powiedziane tylko one były w tym 
czasie myślami nie wiadomo, gdzie i nie zaczaiły faktu, że właściwie 
uzyskali już odpowiedź. Mniej więcej co minutę jakiegoś harcerza lub 
zucha więzi „matrix”. Podam jeden z przykładów z tegorocznej akcji 
zimowej hufca której byłem komendantem. Rano na apelu powiedzie-
liśmy dzieciom że na bloku wieczornym będzie „Master chef” tzn my 
się będziemy w niego bawić. Zacząłem też objaśniać zasady i tłuma-
czyć na czym to wszystko będzie polegało. Jedna z harcerek zapytała 
mnie tak – druhu a czy będziemy na tym master chefie gotować          
w kuchni ? (no przecież nie w kiblu) pomyślałem sobie. Ale odpowie-
działem jej na to : - a twoja mama w domu to gdzie  gotuje obiady ?       
I usłyszałem dość zaskakującą odpowiedź która nie jako wyjaśnia te-
mat mojego felietonu. A odpowiedź brzmiała tak – moja mama nie 
gotuje w domu, tylko siedzi i pracuje a gotuje nam kucharka. Przy-
znam szczerze, że nie wiedziałem co mam na to odpowiedzieć. Ale 
przytaczam ten przykład dlatego, że pytania które zadają nam dzieci to 
w dużej mierze wina rodziców. Bo to właśnie rodzice często nie tłuma-
czą i nie wyjaśniają, często nie wymagają od swojego dziecka uwagi       
i koncentracji. Zdarza się bardzo często, że dziecko nie uzyskuje ze 
strony rodzica odpowiedzi na pytania, i wtedy druhna czy druh są 
jedynymi osobami, które mogą na te pytania odpowiedzieć a przy tym 
zwrócić na dziecko uwagę. 
 

No właśnie, bo głupie pytania są też często wyrazem bezradności            
i prośbą dziecka o zainteresowanie. Sam widziałem przypadki, w któ-
rych dziecko zadawało pytanie, a rodzic zapatrzony w komputer lub 
zajęty telefonem odpowiedział – daj mi spokój nie mam teraz czasu. 
Niestety wielu rodziców choć to dorośli ludzie nie rozumie, że nie wy-
starczy tylko dziecka urodzić, ale trzeba je też wychować. 

 
My jako instruktorzy, drużynowi, komendanci szczepów itp. Powinni-
śmy jak najczęściej zmuszać dziecko do skupienia do słuchania tego 
co mówimy i dzięki temu nie tworzyć potrzeby pytania o to co przed 
chwilą przecież powiedzieliśmy. Ja osobiście staram się cierpliwie na 
pytania odpowiadać kiedy jednak już granica zostaje przekroczona 
odsyłam pytającego do zastępowego, po pierwsze po to, że może on 
odpowie mu na pytanie lepiej niż ja, bo jest jego rówieśnikiem. Po dru-
gie po to, że przy dwudziestym pytaniu zastępowy się wkurzy i może 
skłoni takiego delikwenta do uważnego słuchania i koncentracji. Po 
trzecie, jeśli zastępowy odpowie na pytanie dzieci z każdą błahostką 
nie będą zawracać głowy kadrze. To jakie pytania będzie nam zadawał 
zuch czy harcerze zależy także od nas więc starajmy się skłaniać dzieci 
do tego żeby sami pomyśleli. 

 
 
 

phm. Jan Korkosz „Hebel” 
komendant szczepu 160 WDHiGZ 

Heblowanie 
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Dobre rady druha ACz. (22) 

Może jednak nieco logiki?  

Zacznijmy tak: Od lat twierdzę, że w harcerstwie nic mnie już nie zdzi-
wi. Nie, nie będę prezentował przykładów, bo są one generalnie zwią-
zane z nieprzestrzeganiem Prawa Harcerskiego a upublicznianie na-
szych nieprawidłowości i niedoróbek mogłoby kogoś skłonić do for-
mułowania zdania: - Jeżeli oni przed laty tacy byli, to my też dzisiaj nie 
musimy być gorsi (to znaczy lepsi). Nie, nie, żadnych przykładów. 
Przyjmijcie do wiadomości – nic mnie w harcerstwie nie zdziwi.  
 
A jednak. A jednak czasem szczęka mi opada i zastanawiam się – czy 
w harcerstwie to możliwe? Czy my funkcjonujemy w świecie realnym, 
czy świecie Witkacego wymieszanym ze światem Mrożka?  
 
Co mnie tak zbulwersowało? Wieści, jakie docierały z ostatniego zimo-
wiska, zwane zimowiskiem hufca. Na marginesie. Ta nasza „tradycja” 
organizowania „zimowisk hufca” to dziwactwo, które mam nadzieję 
niedługo się zmieni. Rozmawiałem kilka dni temu ze szczepowym         
z jednego z warszawskich hufców – trzy lata temu na ich zimowisko 
pojechało kilkanaście osób, w tym roku ponad siedemdziesiąt. Są    
dobre wzory.  
 
Cóż to za wieści jak z teatru Czystej Formy? Otóż zimowisko odbyło się 
w Kotlinie Kłodzkiej, miejscu, gdzie przecinały się różne kultury – pol-
ska, czeska, niemiecka. Miejscu z pasjonującą i tajemniczą historią 
sprzed wieków oraz z czasów II wojny światowej. Ze zdrojami, kaplica-
mi, kościołami (także świątynią buddyjską), kopalniami, ciekawymi 
formami skalnymi itd., itd. I w co bawią się nasze zuchy i harcerze         
w trakcie zimowiska? W poszukiwanie schowanego gdzieś w tamtej 
okolicy przez hitlerowców pociągu ze skarbami? W poznawanie pól 
walki w czasów wojen śląskich lat czterdziestych XVIII wieku? W zaba-
wę w legendy sudeckie o Karkonoszu – Liczyrzepie? A więc czy       
kadra naszej organizacji umożliwiła także w formie zabawy poznać 
zuchom i harcerzom historię i kulturę tej ziemi, na której ma                 
miejsce zimowisko?  
 
Oczywiście nie. Nasi młodzi bawili się w zdobywanie Narwiku w czasie 
II wojny światowej. Bawili się w wojnę z Niemcami! Czy teren w okoli-
cach Lewina Kłodzkiego przypomina norweskie fiordy? Nie. Czy walki 
pod Narwikiem toczyły się zimą? Nie. Czy zabawa w wojnę to jakiś 
kierunek programowy Związku Harcerstwa Polskiego? Nie. Na pewno 
nie. Absurd, nieprawdopodobny absurd.  
 
Ale jeżeli takie chcecie mieć harcerstwo, mam dla was kilka pomysłów, 
droga zimowiskowa kadro. Może na najbliższym waszym obozie zor-
ganizujecie zdobywanie Bieguna Południowego i będziecie budować 
igloo (z braku igloo będziecie harcerzy zamykać w lodówkach, na 
pewno je zdobędziecie). Harcerze będą mieli obowiązek chodzenia 
przez cały czas jak pingwiny. A na kolejnym zimowisku pobawcie się 
w Hiroszimę. Jak fajnie może wyglądać taki zuchowy teatrzyk samo-
rodny, gdy wszyscy, harcerze też, będą starali się, aby budynek zimo-
wiska wyglądał, jak po wybuchu bomby atomowej. No, może żeby 
było patriotycznie, przy okazji zdobędziecie Monte Cassino. I będziecie 
majsterkować – robić czerwone maki z bibułki. Położycie na symbo-
licznych grobach Japończyków w waszej Hiroszimie w Kotlinie Kłodz-
kiej. Choć wy na pewno będziecie mieli swoje, równie głupie jak moje 
pomysły.  
 

hm. Adam Czetwertyński  

 
PS Tylko w odpowiedzi na mój felieton nie piszcie, co obejrzeli harce-
rze na zimowisku. To typowe harcerstwo świetlicowe, które w tym 
przypadku mogę nazwać też zimowiskiem kolonijnym. Ale może za 
rok zorganizujecie zimowiska szczepów? Sensowne? Liczę na was.  
 

Palący harcerz 

Co zrobisz, gdy dowiesz się, że twój harcerz pali papierosy? Doprecy-
zuje - co zrobisz, jak zapali przy tobie? Miałem taką sytuację. Mnie po-
czątkowo zatkało. Nie wiedziałem, czy bierze się to z bezczelności, czy 
z poczucia bezkarności. Co my jako Instruktorzy powinniśmy robić       
w takich przypadkach? 
 
Zdarzyło się na zimowisku, że jeden z harcerzy zabrał na wyjazd             
e-papierosa. Bardzo szybko się to wydało. W pokoju pełno dymu, okno 
otwarte, ale on idzie w zaparte. Przyszła pierwsza rozmowa – nie     
zostanie nigdy więcej ów papieros wyjęty z plecaka, ale już dzień         
później wspomniany harcerz chwalił się i pokazywał kadrze (przejaw 
głupoty?), że zabrał go na stok. Oczywiście „gadżet” został                  
migiem skonfiskowany. 

 
Została dana mu szansa – 
rzuca palenie i zostaje w har-
cerstwie lub po zimowisku 
odchodzi. Swoisty kontrakt. 
Harcerz nie był nim jednak 
ani trochę zainteresowany. 
Co więcej - wmawiał mi bez 
mrugnięcia okiem, że jego 
mama wie, że pali i akceptuje 
to. Bardzo nie lubię kłamstwa 
– postanowiłem oddać więc 
jego używkę mamie do rąk 
własnych ostatniego dnia. 
Poruszył wtedy niebo i ziemie, 
był chyba u każdej osoby 

kadry, aby się za nim wstawiła, ale ani razu nie przyszedł do mnie i nie 
powiedział wprost, że jego mama o tym nie wie i chciałby to załatwić 
inaczej. Koniec końców e-papieros trafił do jego mamy. Po zakończe-
niu zimowiska pozwolił sobie na kilka SMS-owych inwektyw pod mo-
im adresem, które tylko utwierdziły mnie w słuszności mojej decyzji        
i jego fałszywej postawie na całej linii. 
 
Nie każdy musi być harcerzem. Jeśli kosztem Ideałów i pracy nad sobą 
chcemy zatrzymywać ludzi w harcerstwie, to w ostateczności nie za-
trzymamy nikogo. Ci, którzy szczerze wierzą w nasze wartości, odejdą 
rozczarowani, a ci, którzy nie żyją w zgodzie z Prawem, odejdą tak czy 
siak. Abstynencja jest środkiem do pracy nad sobą. Musimy tak praco-
wać, by dawać szanse wszystkim harcerzom, ale nie być łatwowier-
nym. Czasem lepiej, by ktoś odszedł z naszego ruchu i miał czas na 
przemyślenie, czy harcerstwo na pewno jest dla niego. Pomijam oczy-
wiście aspekty prawne i fakt, że posiadanie e-papierosa jest nielegalne 
dla osób niepełnoletnich. 
 
Aktualnie trwa burzliwa dyskusja na temat zmian w Prawie Harcerskim 
i modyfikacji jego 10 punktu przez wiosenny zjazd nadzwyczajny. 
Początkowo byłem za zmianą. Jednak widzę, że to nie doprowadzi do 
niczego dobrego. Według badań podobno większość harcerzy (w tym 
drużynowych) pije lub pali. I nagle ci wszyscy ludzie dostają możliwość 
otwartego prezentowania swych nałogów. Czy naprawdę wierzymy, 
że nagle zaczną promować inny styl życia, promować abstynencję? 
Szczerze? Wątpię. Jest to tylko jedne z argumentów w o wiele szerszej 
dyskusji. Ale sytuacja z moim harcerzem utwierdza mnie w przekona-
niu, że powinniśmy „przechowywać ideałów czystości”, jak napisał 
kiedyś Adam Asnyk. 

 
pwd. Piotr Michalak HO 

komendant szczepu 296 WWDHiGZ „Palmiry”  

PP - Przemyślenia Piotra 
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W piątek 24 lutego w godzinach popołudniowych zakończył się biwak 
„indiańskiego” kursu Wakan Tanka. W trakcie zimowej akcji szkolenio-
wej naszego hufca w dwóch kursach – przewodnikowskim i drużyno-
wych - udział wzięło 43 uczestników. Oba kursy zdobyły akredytację 
Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja" i zostały odwiedzone 
przez komendantkę szkoły hm. Małgorzatę Sochacką. 

W pierwszym tygodniu w szkole w Rembertowie odbył się kurs prze-
wodnikowski pod czujnym okiem phm. Justyny Piwowar, phm. Piotra 
Piskorskiego i pwd. Matyldy Kuczyńskiej. Kursanci poznawali tajniki 
bycia dobrym instruktorem. Zdobywali wiedzę na temat podstaw   
wychowawczych czy misji ZHP, poznawali regulaminy obowiązujące      
w naszej organizacji (szczególnie Statut), uczyli się, jak dobrze           
planować i jak dobrze rozpisać swoją próbę instruktorską.                  
Wierzymy, że w niedługim czasie uczestnicy kursu pojawią się              
na komisji stopni instruktorskich, by mogli otworzyć i realizować     
próbę przewodnikowską. 

Hufcowe kursy 

W drugim tygodniu swoją przygodę w rembertowskiej szkole rozpo-
częli uczestnicy kursu wodzów gromad zuchowych i drużynowych 
harcerskich z modułem starszoharcerskim. Przez tydzień uczyli się          
i praktykowali, jak być dobrym drużynowym. Poznali m.in. zasady 
dobrej zbiórki, formy pracy, dowiedzieli się, jak dobrze opowiedzieć 
gawędę, zaplanować zbiórkę. 

Kurs poprowadzili: phm. Stanisław  Matysiak, phm. Kinga Żelechowska, 
pwd. Karolina Kubicka, pwd. Mateusz Kowalczyk i odk. Stefan Matysiak. 
Oczywiście to jeszcze nie koniec kursu, przed nami wizytacje i oficjal-
ne zakończenie, a po drodze widzimy się na Olszynce! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
phm. Piotr Piskorski HR 
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W części kominkowej, prowadzonej przez naszą wieloletnią przyjaciół-
kę Elżbietę Czajkę, mogliśmy wysłuchać kilku wierszy jej autorstwa, 
gawędy   o dziejach hufca opowiedzianej przez druha Stefana czy   
felietonu o dawnych czasach, napisanego przez hm. Adama               
Czetwertyńskiego. Niezwykle miłym akcentem było wręczenie wszyst-
kim obecnym na spotkaniu byłym komendantom hufca   pamiątko-
wego medalu z okazji 100-lecia przyłączenia Grochowa do Warszawy. 
Otrzymali go hm. Stefan Romanowski, hm. Andrzej Sadłowski,           
phm. Paweł Lech, hm. Adam Sikoń, hm. Waldemar Kowalczyk i hm. 
Krzysztof Bąbel. Na kominku zabrakło tylko dwóch byłych komendan-
tów: hm. Andrzeja Banasika i hm. Piotra Olejniczaka. Komendantka 
hufca phm. Krystyna Mamak została usprawiedliwiona - przebywa      
na zimowisku. 
 

Spotkanie zostało zakończone bardzo miłym akcentem. Wszyscy zgro-
madzeni, a było to ponad 50 osób, mogli poczęstować się kawałkiem 
ogromnego tortu ufundowanego przez pana Burmistrza. 

 
hm. Adam Czetwertyński 

22 lutego w Dniu Myśli Braterskiej w Centrum Promocji Kultury przy   
ul. Podskarbińskiej spotkali się członkowie i przyjaciele Instruktorskiego 
Kręgu Pokoleń "Romanosy", by wraz z   Zespołem historycznym hufca    
i grupką młodszych instruktorów nie tylko uczestniczyć we wspólnym 
bratnim skautowym święcie, ale także wspomnieć minione 55 lat Huf-
ca Warszawa-Praga-Południe. Taką okrągłą rocznicę naszej działalno-
ści jako hufca dzielnicowego niedawno obchodziliśmy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W spotkaniu wzięli udział nie tylko byli i aktualni członkowie ZHP, ale 
także burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski i zastępca burmi-
strza Michał Wieremiejczyk. Obaj wraz z honorowym komendantem 
hufca hm. Stefanem Romanowskim otworzyli zlokalizowaną na parte-
rze CPK wystawę o naszym hufcu, która jest dziełem przewodniczące-
go Zespołu historycznego hm. Jacka Czajki, a także hm. Róży           
Karweckiej i pozostałych członków zespołu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dzień Myśli Braterskiej  i 55 lat 

hufca 
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Miejsca, których już nie ma 

Kwatera gen. Chłopickiego 

(Skrzyżowanie ulic: Grochowskiej i Zamienieckiej) 

 

W okolicach ulicy Zamienieckiej, nie opo-
dal placu Szembeka,  stał mały, drewnia-
ny dworek na wpół rozebrany i spalony    
z niewielkim ogródkiem. 
Służył on za kwaterę gen. Józefa         
Chłopickiego. Generał przebywał w suro-
wych warunkach, spał na posłaniu ze 
słomy  razem ze swoim adiutantem. 
Nie było, więc w otoczeniu Chłopickiego 
pięknych panien ani przepychu salonu 
opisanych przez Stanisława Wyspiańskie-
go w "Warszawiance". 

 

Stanowisko dowodzenia gen. Józefa Chłopickiego 

(ul. Grochowska róg ul. Kawczej) 
 
U zbiegu ulic: Grochowskiej i Kawczej, gen. Józef Chłopicki wyznaczył 
swoje stanowisko dowodzenia. Z tego miejsca wraz ze swoim szta-
bem obserwował przebieg walk, wydawał polecenia i rozkazy, stąd też 
na czele prawej kolumny złożonej z czterech batalionów piechoty 
ruszył do kolejnego przeciw natarcia wypierając kolejny raz  Rosjan       
z olszynki. 
 

 

W pobliżu znajdowały się stanowiska 2 kompanii artylerii pozycyjnej,  
dowodzonej  przez ppłk. Franciszka Piętkę. Artyleria ta wchodziła          
w skład 4 pułku strzelców pieszych. 

 
 

Mogiła Rosjan  
(róg ul. Liwieckiej i Styrskiej) 
 
Po bitwie grochowskiej, w pobliżu Starego Traktu (ulica Styrska), Rosja-
nie pochowali swych zabitych i usypali niewielki wzgórek.  
 
W czasach zaborów wokół tej mogiły powstała wypaczona legenda, 
jakoby miała być zbiorowym grobem żołnierzy polskich, a miejscowa 
ludność wzgórek otaczała czcią, jak mogiłę bohaterów. Nawet Pan 
Zalewski, ówczesny właściciel Grochowa II, obsadził miejsce żywopło-
tem i zaczął stawiać tu krzyż. Prace przerwała interwencja żandarmów, 
grożąc inicjatorowi zesłaniem na Sybir. Dopiero na pocz. lat  dwudzie-
stych XX w. sprawę definitywnie wyjaśnił płk. Bronisław Gembarzew-
ski, historyk wojskowości, dyr. Muzeum Wojska Polskiego, stwierdzając 
wówczas autorytatywnie, że to mogiła żołnierzy rosyjskich.  

 
Miejsce  do dziś jest zaznaczone charakterystycznym układem chodni-
ków u zbiegu ulic Liwieckiej i Styrskiej. Pozostaje poza sferą zaintereso-
wania budowniczych.  
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Mural bitwy pod Olszynką 

Grochowską  

W listopadzie 2016 roku przy Domu Kultury „Wygoda” powstał mural 
czyli     wielkoformatowa grafika na ścianie budynku. Jest on świadec-
twem hołdu i czci złożonej przez mieszkańców, żołnierzom walczą-
cym w bitwie o Olszynkę Grochowską 25 lutego 1831 roku. Powstał    
w ramach projektu „Mieszkańcy w hołdzie walczącym o Olszynkę 
Grochowską” i  jest współfinansowany ze środków Dzielnicy Rember-
tów m. st. Warszawy. 

 
Główne cele przyświecające tej  inicjatywie, to oprócz wyżej  wymie-
nionych, także aktywizacja  lokalnej społeczności i pogłębianie wiedzy 
historycznej o tym wydarzeniu. Forma pracy jest wiernym odzwiercie-
dleniem corocznych inscenizacji bitewnych, które odbywają się na 
polu bitwy, przy pomniku poległych.   

 

 

hm. Jacek Czajka 

„Dębowa  Góra”  

(róg ulicy Marsa i Żołnierskiej) 
 
Obok skrzyżowania ulicy Marsa z Żoł-
nierską, w  miejscu dzisiejszej zalesio-
nej wydmy istniało wzgórze o nazwie 
„Dębowa Góra”. Kiedyś być może rosły 
tutaj dęby – dzisiaj porastają wydmę 
głównie sosny i  brzozy. 
 
W dniu bitwy grochowskiej 25 lutego 
1831 roku,  znajdowało się  tu miejsce 
dowodzenia feldmarszałka Iwana    
Dybicza (właściwie graf Hans Karl    
Friedrich Anton von Diebitsch-
Sabalkanski urodzony 13 maja 1785 
roku w Wielkiej Lipie, na Śląsku, zmarł 
10 czerwca 1831 roku w Kleczewie k/Pułtuska). Był on głównodowo-
dzącym wojsk rosyjskich podczas kampanii bałkańskiej w latach 1828-
1829 i powstania listopadowego. 
 
Rosyjski wódz  wraz z całym swoim sztabem i ochroną, zajął to wzgó-
rze zaraz po przybyciu ze Starej Miłosnej. Stąd dowodził carskimi woj-
skami w bitwie pod Olszynką Grochowską.   
Z tego dogodnego miejsca  obserwował pole bitwy, wydawał rozkazy    
i polecenia. 

Wzdłuż całej wydmy, na skraju Wielkiego Boru umieszczone były sta-
nowiska 228 dział rosyjskich. Dowódcą artylerii był gen. art. Książe 
Mikołaj Gorczakow.  
 

hm. Jacek Czajka 
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Józef Longin Sowiński (1777-1831) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 15 marca 1777r. w Warszawie w rodzinie urzędnika królew-
skiego i adwokata, Cypriana Sowińskiego herbu Krakowczyk. Uczył się 
w Szkole Rycerskiej. Po wybuchu insurekcji kościuszkowskiej w 1794r. 
wstąpił do wojska powstańczego. Brał udział w walce o Warszawę.  
1 maja 1794r. uzyskał stopień podporucznika. Walczył następnie            
w korpusie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Po rozbiorach Polski, 
zdemobilizowany, spędził kilka lat w majątku rodziców pod Sieradzem.  
 
W 1799r. wstąpił do armii pruskiej. Początkowo służył jako podoficer,   
w 1801r. awansował na stopień podporucznika, a w 1810r. na porucz-
nika. Podczas wojny w latach 1806–1807 dowodził półbaterią trzech 
dział 6-funtowych. Za męstwo i odwagę na polach bitewnych a przede 
wszystkim w bitwie pod Wackern 8 lutego 1807r.,odznaczony został 
przez króla Fryderyka Wilhelma III orderem Pour le Mérite. W dniu       
14 czerwca 1807r. podczas bitwy pod Frydlandem został ranny i dostał 
się do niewoli francuskiej. 
 
W połowie 1811r. wstąpił do Armii Księstwa Warszawskiego, gdzie 
został szefem szwadronu w pułku artylerii konnej, w stopniu kapitana. 
W czerwcu 1812r. wziął udział w wyprawie Napoleona na Rosję. Brał 
udział m.in. w bitwach pod Smoleńskiem i  pod Borodino. W tej ostat-
niej, 5 września 1812r. został poważnie ranny w nogę, którą musiano 
mu amputować. Poruszał się odtąd o kuli. Dostał się następnie do   
niewoli rosyjskiej, skąd zwolniono go w 1813r. Za kampanię               
moskiewską został odznaczony Orderem Virtuti Militari i francuską 
Legią Honorową. 
 
Po powrocie do Warszawy został dyrektorem Arsenału Budowniczego 
w Królestwie Polskim. Stanowisko to w stopniu podpułkownika zajmo-
wał do 1820r. We wrześniu 1820 awansowany na pułkownika, został 
komendantem wojskowej Szkoły Aplikacyjnej. Otrzymał wówczas 
Order św. Anny 2. kl. z gwiazdą. Został też z nadania cara Mikołaja I 
Romanowa odznaczony Orderem Świętego Stanisława II klasy . 
 
Po wybuchu powstania listopadowego usiłował początkowo po-
wstrzymać swoich wychowanków od udziału w nim, obawiając się 
jego upadku i represji, jednakże w miarę rozwoju wydarzeń, przyjął 
stanowisko dowódcy artylerii garnizonu warszawskiego. Wiosną 
1831r. powołano go na stanowisko dyrektora wydziału artylerii Komisji 
Rządowej Wojny. Jako inwalida nie był angażowany do służby linio-
wej. Dopiero w lipcu 1831r, na jego prośbę, mianowano go dowódcą     
obrony reduty nr 56 na Woli a niebawem powierzono mu dowodze-
nie całą obroną Woli. 22 sierpnia 1831r. dostał awans na stopień       
generała brygady. 
 
 

Generałowie Powstania 

 6 września 1831r. rozpoczęła się obrona Woli. Generał Sowiński dyspo-
nował 1300 żołnierzami i 12 działami (Rosjanie posiadali 11 batalionów 
piechoty i 76 dział). Kilkugodzinna  walka nie miała dalszych szans po-
wodzenia wobec przewagi wroga. Po wdarciu się wroga na szańce 
reduty, doszło do walk na bagnety. Polska artyleria zamilkła. Część 
żołnierzy zginęła w walce, część się poddała a jeszcze inni  uciekli do 
kościoła. Generał Sowińskim wraz z grupa obrońców otrzymał propo-
zycję kapitulacji, którą przyjął. Gdy Polacy złożyli już broń, ze strony 
kościoła  padła salwa w plecy przyjmujących kapitulację Rosjan. Uznali 
oni to za podstęp i bezbronni Polacy zostali wymordowani bagnetami. 
W rzezi tej najprawdopodobniej zginął także generał. Jego zwłok nigdy 
nie odnaleziono. Niemalże zaraz po śmierci stał się jednym z bohate-
rów narodowych tamtej epoki.  
 
Był dwukrotnie żonaty. Najpierw  z Henriettą von Brockhausen, na-
stępnie  po uzyskaniu rozwodu z Katarzyną ze Schraederów 1:o voto 

Jonas. Oba małżeństwa Sowińskiego były bezdzietne.  
 

 

Józef Zachariasz Bem (1794 - 1850)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 14 marca 1794r. w Tarnowie. Był synem Andrzeja Bema          
i Agnieszki Gołuchowskiej. Rodzina Bemów mieszkała w Krakowie 
gdzie młody Józef ukończył krakowskie Gimnazjum św. Anny.              
W 1809r. w wieku lat 15  rozpoczął naukę w warszawskiej Szkole      
Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierii. Tam zdobył wiedzę inżynierską             
a także nauczył się  języków: polskiego, francuskiego, niemieckiego       
i rosyjskiego.  
 
Po ukończeniu szkoły 1 kwietnia 1810r. został mianowany podporucz-
nikiem artylerii i otrzymał przydział do artylerii konnej Księstwa War-
szawskiego. W latach 1810-1811 ukończył z wyróżnieniem elitarną 
Szkołę Aplikacyjną Artylerii i Inżynierów. Został mianowany przez księ-
cia Józefa Poniatowskiego na stopień porucznika II klasy artylerii kon-
nej a na początku 1812r. otrzymał awans na porucznika artylerii I klasy.  
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W latach 1812-1813 wziął udział w kampanii francusko-rosyjskiej. Naj-
pierw służył w I Korpusie Davouta, a później w X Korpusie Macdonalda. 
W roku 1813 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii Honoro-
wej za zasługi w obronie Gdańska. Po klęsce Napoleona, w randze 
kapitana służył w wojsku Królestwa Polskiego. Został adiutantem polo-
wym generała Piotra Bontempsa. 
 
Od 1815r. przeprowadzał doświadczenia z rakietami bojowymi tzw. 
racami kongrewskimi. W czasie jednej z takich prób w kwietniu 1819r., 
został poważnie poparzony w wyniku wybuchu masy palnej, która 
opaliła mu całą twarz. W latach 1819-22 w stopniu kapitana wykładał 
artylerię oraz nauki fortyfikacyjne w Zimowej Szkole Artylerii. Dzięki 
Bemowi w wyniku prac badawczych nad użyciem rac kongrewskich 
oraz ich udoskonaleniom utworzono  w armii polskiej pierwsze od-
działy artylerii rakietowej. 
 
W 1822r. został aresztowany i wydalony z wojska. Został posądzony     
o przynależność do Wolnomularstwa Narodowego, uczestnictwo        
w pojedynku oraz zaniedbania w rozliczeniach finansowych. Areszto-
wany przez władze rosyjskie, spędził kilka miesięcy w areszcie. 30 lipca 
1822r. sąd dywizyjny skazał go na rok więzienia i degradację ale już       
8 sierpnia wielki książę Konstanty złagodził mu wymiar kary, pozba-
wiając go jedynie stałego etatu. Do armii powrócił  w 1823r. W tym 
czasie zabił w pojedynku nieznanego przeciwnika, został jednak cięż-
ko postrzelony w udo i kulał do końca życia.  
 
29 stycznia 1829r. został zdymisjonowany ze względu na słaby stan 
zdrowia i wyjechał do Galicji gdzie zajął się gospodarką. W 1826r. hra-
bia Franciszek Potocki zatrudnił go jako administratora swoich dóbr      
w okolicach Brodów w Galicji. W latach 1826-1830 Bem prowadził tam 
prace budowlane zajmując się uprzemysławianiem i rozbudową    
majątku Potockich.  
 
Po wybuchu powstania listopadowego Józef Bem przybył do Warsza-
wy 10 marca 1831r. gdzie w stopniu majora objął dowództwo 4. baterii 
lekkokonnej w sile 12 armat i 291 żołnierzy. W trakcie działań wojen-
nych dał się poznać jako odważny dowódca, umiejący wykorzystać 
artylerię konną na polu walki. Walczył m.in. w bitwie pod Iganiami, po 
zakończeniu której naczelny wódz gen. Jan Skrzynecki  mianował go 
podpułkownikiem. W kolejnej bitwie pod Przetyczą dzięki celnemu 
ogniowi baterii  Bema wojska rosyjskie zmuszone zostały do odwrotu. 
Powtórzyło się to w potyczkach pod  Długosiołem, nad rzeką Orzyc, 
pod Rużem oraz Złotorią. 
 
W majowej bitwie pod Ostrołęką Bem popisał się śmiałą szarżą artyle-
ryjską, zmniejszając znacznie rozmiary polskiej porażki. Został w niej 
ranny i jeszcze na polu walki mianowany pułkownikiem. W obronie 
Warszawy 21 czerwca objął dowodzenie nad  artylerią  armii czynnej    
a 1 lipca został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Na 
wniosek generała Kazimierza Małachowskiego, 22 sierpnia awansowa-
ny do stopnia generała brygady wraz z  późniejszym obrońcą Woli  
Józefem Sowińskim. W wyniku rosyjskiego szturmu obrona stolicy 
załamała się, a powstanie upadło. Bemowi udało się wyjechać do Prus 
i po rozwiązaniu jego oddziału udać się na emigrację do Niemiec,          
a później do Francji dołączając do grona tzw. Wielkiej Emigracji.   
 
W Paryżu zajmował się kształceniem technicznym w założonym przez 
siebie  Towarzystwie Politechnicznym Polskim. Próbował również 
tworzyć oddziały polskie. 
 
Bem oddał wielkie zasługi w okresie Wiosny Ludów, zwłaszcza w re-
wolucji wiedeńskiej w 1848r. W czasie walk o Wiedeń został ugodzony 
w pierś odłamkiem kartacza, który usunięto mu dopiero po przekro-
czeniu granicy w węgierskiej wiosce Senic.  
  

W powstaniu węgierskim Bem dowodził wojskami węgierskimi               
w Siedmiogrodzie i Banacie. Wkrótce walki rozszerzyły się również na 
Bukowinę oraz na Wołoszczyznę. Zimową kampanią (grudzień 1848 – 
marzec 1849) Bem zdobył sobie sławę wielkiego wodza. Pod jego do-
wództwem powstańcza armia węgierska odniosła 33 zwycięstwa nad 
wojskami austriackimi. Został bohaterem narodowym Węgrów, którzy 
odznaczyli go  Krzyżem Wielkim Orderu Świętego Stefana z gwiazdą 
orderową wyposażoną w diament wyjęty z historycznej korony pierw-
szego króla Węgier Stefana I Świętego.  7 sierpnia 1849r. Bem został 
mianowany przez przywódcę powstania Lajosa Kossutha naczelnym 
wodzem armii węgierskiej. Po klęsce pod Temesvarem i upadku rewo-
lucji na Węgrzech, przekroczył w 1849r. granicę turecką. 
 
Aby móc wstąpić do armii sułtana, przeszedł na islam i  przyjął imię 
Murat Pasza. W 1850r. odkrył w tureckim Aleppo złoża saletry, siarki 
oraz żelaza. Za zgodą  tureckiego rządu, zbudował w mieście rafinerię 
saletry i rozpoczął jej produkcję na skalę przemysłową.  
 
W uznaniu zasług otomańska Porta mianowała go generałem tureckiej 
armii. Ostatnią bitwą, jaką stoczył Józef Bem, była uwieńczona sukce-
sem obrona Aleppo przed najazdem arabskich nomadów. W czasie 
walk generał dowodził artylerią wyposażoną w 16 armat. Po zakończe-
niu działań wojennych  zachorował na malarię azjatycką i zmarł            
w nocy 10 grudnia 1850r. Został pochowany w Aleppo. 

30 czerwca 1929r. sprowadzono prochy generała do Polski, do rodzin-
nego Tarnowa i umieszczono w mauzoleum na wyspie w Parku Strze-
leckim. Zgodnie z muzułmańską tradycją ciało ułożono głową w stro-
nę    Mekki. Na trasie podróży pociągu odbyły się uroczystości składa-
nia hołdu bohaterowi. Obchody miały charakter międzypaństwowy        
i zaangażowały się w nie rządy Turcji, Węgier oraz Polski.   
 
Jeszcze za życia Bem stał się legendą. Po śmierci zaś został bohaterem 
licznych książek, wierszy i pieśni. Swoje utwory poetyckie  poświęcili 
mu polscy i węgierscy poeci. Doczekał się wielu pomników w Polsce, 
na  Węgrzech i w Rumunii. Jest patronem ulic i placów w Polsce i na 
Węgrzech, patronem szkół i jednostek wojskowych. 
Jest również patronem jednostek harcerskich. Oto kilka z nich: 
Hufiec ZHP Tarnów, Hufiec ZHP Ostrołęka, XVI Poznańska Drużyna 
Harcerzy,186 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
„Gniazdo”,XIII Łódzka Grunwaldzka Drużyna Harcerzy Stalowa Trzy-
nastka,1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy „Piorun”. 
 

hm. Jacek Czajka 

Bibliografia: 
Majewski W., Grochów 1831, MON 19982 
Strzeżek T., Iganie 1831, MON 1999 
Strzeżek T., Warszawa 1831, MON 1998 
Tarczyński M., Generałowie Powstania Listopadowego, MON 1988 
pl. wikipedia.org 



 

 

Nr 19  Styczeń 2016 

Praski Świerszcz Nr 31 Marzec 2017  

Strona  12 

Pamiętaj, zawsze to TY jako drużynowy, jako instruktor odpowiadasz 
za bezpieczeństwo. I to TY musisz pomyśleć. Czasem się zdarza, że 
zajęcia, które zostały wymyślone, nie do końca są bezpieczne, albo      
w tracie zajęć harcerze robią, co mogą, żeby nagiąć zasady. Wtedy to 
TY musisz im przerwać. Słynne zabawy w „prezydenta”, „rozrywańca” 
czy inne podobne, np. „słoń” oczywiście cieszą bardzo, zwłaszcza wę-
drowniczą brać. Cieszą do momentu, aż ktoś połamie żebra, zwichnie 
obojczyk lub przez 10 minut nie może złapać oddechu. 
 
Zawsze dopasuj zajęcia 
do wieku uczestników. 
Zuchy może i będą się 
cieszyć, że mogą ugo-
tować herbatkę z igieł 
sosnowych. Do mo-
mentu, aż postanowią 
napić się takiego gorą-
cego trunku albo po-
stanowią zamieszać 
herbatkę palcem. 
 
Jeżeli zajmujesz się harcerzami i budujecie pionierkę obozową, to 
zorganizuj przeszkolenie z używania sprzętu. Wiem, wiem, każdy do-
bry pionierkowicz ma charakterystyczną bliznę na kciuku, sugerującą, 
jaki to on jest doświadczony, przecież potrafi już piłować trzymając 
żerdkę w ręku. Sam taką bliznę mam, 4 szwy, 2 godziny w szpitalu          
i pisanie protokołów. A wystarczyło powiedzieć: - Trzymaj żerdkę no-
gą w twardym obuwiu. But jak się pocałuje z piłą, to się uszkodzi, ale 
chociaż stopa będzie cała. 
 

Kiedy jedziesz na biwak, to 
miej przy sobie zawsze ap-
teczkę pierwszej pomocy, 
zawsze musisz wiedzieć, 
gdzie jest najbliższy punkt 
medyczny, przychodnia 
albo szpital - to może mieć 
duże znaczenie. A na obozie 
zawsze dobrze oznacz do-
jazd do obozu. Nie sugeruj 
się stereotypem: „Nie ozna-
czam, żeby tubylcy mnie nie 
znaleźli”. Oni i tak wiedzą, że 
tam jesteście. Ale karetka 
może nie wiedzieć, jak wje-
chać do obozu, a czas tyka. 

 
I najważniejsze na sam koniec. Jeżeli już dojdzie do nieszczęśliwego 
wypadku, to pamiętaj. Ty jesteś tylko chwilowym opiekunem. Ale twój 
harcerz/zuch to skarb jego rodzica. To rodzic powinien zostać poinfor-
mowany od razu po udzieleniu pierwszej pomocy o zaistniałej sytua-
cji. I przekaż informację do Komendy Chorągwi. Oczywiście nie mó-
wię tu o drobnym zadrapaniu które przestaje boleć, gdy mama poca-
łuje. Mówię tu o wypadkach i zachorowaniach, które są istotne. Jeżeli 
nie wiesz, czy informować, zastanawiasz się, to lepiej zadzwoń, poin-
formuj, ale przede wszystkim ZRÓB WSZYSTKO, ŻEBY DO WYPADKU 
NIE DOSZŁO. 
 
 
 
 
 

phm. Rafał Molasy 
Ratownik Medyczny – Warszawskie Pogotowie Ratunkowe 

Bezpieczna zbiórka i biwak 

Dobre harcerstwo to bezpieczne harcerstwo. Nikt nie będzie miło 
wspominał wyjazdu, jeżeli wróci poparzony, połamany albo przeleży 
w szpitalu dwa tygodnie. Jak temu zapobiec? Jak ograniczyć ból na-
szych podopiecznych oraz własne nieprzyjemności z tym związane? 
Pierwsza pomoc, potem godziny spędzone w szpitalu, pisanie proto-
kołów, tłumaczenie się i wyciąganie konsekwencji. Wszystko dlatego, 
że ktoś nie pomyślał o bezpieczeństwie. 
 
Najważniejsze w kwestiach bezpieczeństwa jest przewidywanie, opa-
nowanie i MYŚLENIE. Na ostatnie słowo kładę znaczący nacisk. Oczy-
wiście nikt nie jest nieomylny, sam, nim zacząłem myśleć, popełniłem 
wiele błędów. Bo czy można pozwolić harcerzom 12-letnim nosić 
wrzątek? Czy można wbijać gwoździe ostrą siekierą? Czy można            
z harcerzami wskoczyć do wody podczas kąpieli pozostawiając tylko 
ratownika na brzegu? Oczywiście można, ale trzeba mieć świadomość 
konsekwencji swoich działań. 

 
Najważniejsze jest zawsze 
przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa. Stąd zawsze 
kładziemy nacisk na 
wszystkie regulaminy          
i zasady przyjęte w celu 
poprawy bezpieczeństwa. 
Nie wspomnę o zgodzie 
od rodziców. To są rzeczy 
obowiązkowe. 
 
Kolejna zasada, w trakcie 
wymyślania zajęć pomyśl, 
co złego może się zda-
rzyć. Być może zjazdy 
linowe ze spróchniałego 
drzewa to nie jest dobry 

pomysł. A może puszczenie zuchów na zwiady pod opieką 
„ogarniętego” szóstkowego to nie strzał w „10”. Strzelanie z łuku do 
tarczy umieszczonej na siatce ogrodzeniowej, za którą jest ścieżka, też 
może się okazać nie do końca trafionym pomysłem. Albo czy umiesz-
czenie punktu INO 3 m nad ziemią, bo przecież widać z odległości, to 
trochę za wysoko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratownik radzi i uczy  
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samym roku zaczął współpracę z „Płomykiem”, „Małym Pisemkiem” 
oraz „Iskrami”, gdzie ukazywały się jego felietony w dziale „Na tropie 
harcerskim”. W 1929 r. wziął udział w Jamboree w Anglii, kierując pol-
skimi pokazami artystycznymi, a w drodze powrotnej odbył kolejną 
wędrówkę po Francji, odwiedził Włochy i Szwajcarię. Rok później wziął 
ślub z harcmistrzynią Janiną Sokołowską, z którą wcześniej razem 
studiował. W 1931 r. prowadził nad Wigrami pierwszy kurs instrukto-
rów zuchowych. Od tego momentu rozpoczęła się bardzo ważna 
działalność druha Kamyka jako twórcy metodyki harcerskiej i zucho-
wej, z której korzystamy do dziś. Od 1935 r. „Kamyk” zajmował się or-
ganizowaniem Ośrodka Harcerskiego w Górkach Wielkich, prowadził 
w nim do wybuchu wojny, według własnych programów, kursy harc-
mistrzowskie, podharcmistrzowskie i drużynowych; kierował ekspery-
mentem pedagogicznym, polegającym na zastosowaniu metody zu-
chowej i harcerskiej w nauczaniu. Po wybuchu wojny był jednym          
z organizatorów Szarych Szeregów i komendantem głównym Organi-
zacji Małego Sabotażu „Wawer”. Brał czynny udział w akcjach propa-
gandowych Małego Sabotażu. Następnie brał udział w powstaniu war-
szawskim. Po zakończeniu wojny pracował jako asystent profesor 
Heleny Radlińskiej  na Uniwersytecie Łódzkim i tym samym rozpoczął 
się nowy rozdział w jego życiu – praca naukowa. W 1947 r. wydał dru-
kiem swoją pracę doktorską pt. „Nauczanie i wychowanie metodą 
harcerską”. Harcerstwu pozostał wierny, choć w latach powojennych 
nie było to łatwe. Początkowo był członkiem Tymczasowej Rady Har-
cerskiej. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych poważnie 
chorował, został odsunięty od działalności harcerskiej, utracił pracę 
z powodu likwidacji katedry pedagogiki i wrócił do swoich zaintereso-
wań historycznych. Po 1956 r. wystąpił na Zjeździe Łódzkim, na któ-
rym reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego, ale ostatecznie 
odszedł z władz naczelnych ZHP, bo nie zgadzał się z autorytarnym 
kierownictwem GK ZHP. Przyjmował jednak zaproszenia na kursy           
i spotkania instruktorskie, szczególnie w Chorągwi Łódzkiej. Od 1958 r. 
intensywnie pracował naukowo na Uniwersytecie Łódzkim, habilito-
wał się na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1962 r. do emerytury         
(w roku 1972) kierował katedrą pedagogiki społecznej UŁ.  Druh hm. 
Aleksander Kamiński zmarł 15 marca 1978 roku i został pochowany na 
Powązkach Wojskowych w pobliżu mogił „Zośki”, „Alka” i „Rudego”. 
 
Cenne wskazówki wyniesione z lektur prof. Kamińskiego towarzyszyły 
mi od pierwszych kroków w pasjonującym zawodzie pedagoga. Kiedy 
po raz pierwszy stanęłam oko w oko z grupą dzieciaków w placówce, 
pojawiło się pytanie:, „co z nimi robić?” I od razu przyszło skojarzenie, 
że metodyka harcerska jest dobra nie tylko dla harcerzy. To przecież 
znakomity sposób na spędzanie razem czasu, na wspólną zabawę          
i pracę, na nawiązywanie przyjaźni… Sprawdziło się! Nigdy nie miałam 
większych kłopotów ze swoimi wychowankami. 
 
Nigdy nie chciałam być tylko nauczycielem przedmiotu. Interesowały 
mnie relacje społeczne, wpływy środowiska na wychowanie. Wszyst-
ko to, o czym pisał w swoich książkach Profesor. Moje obserwacje 
życiowe potwierdzały Jego teorie. Ja także podjęłam pracę na         
uczelni i zaczęłam specjalizować się w pedagogice społecznej.          
Każdy cykl zajęć zaczynałam od nakreślenia sylwetki prof. Aleksandra                 
Kamińskiego, od jego definicji i poglądów. To zawsze                         
wciągało studentów. 
 
W taki oto sposób moje życie nierozerwalnie splotło się z postacią 
druha „Kamyka”. Drogę wyznaczyła nam ta sama idea zapisana na 
harcerskim krzyżu. Po nas przyjdą kolejne pokolenia, które na harcer-
skim szlaku znajdą sens życia, miłość, pasję. 
 

phm. Tamara Uliasz 
 
P.S. Zawsze 1 sierpnia bywam na Powązkach Wojskowych i stawiam 
znicz na grobie druha Kamińskiego w hołdzie wszystkim                    
harcerskim bohaterom. 

„Być wychowawcą – znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...).” 
 

~ Aleksander Kamiński 
 

W życiu młodego instruktora nadchodzi taki moment, kiedy musi zde-
cydować, jaką drogę życiową obrać. Wielu z nas swoją inspirację znaj-
duje na harcerskim szlaku. Dla jednych będzie to dziedzina, z którą 
zetknął się, zdobywając sprawności, wędrując po świecie, spotykając 
ciekawych ludzi, dla innych ważne będą doświadczenia zdobyte             
w kontaktach z ludźmi, nawiązywanie głębokich relacji z innymi, satys-
fakcja płynąca z pracy w zespole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W moim życiu taki moment nastąpił, kiedy musiałam obrać kierunek 
studiów. Pociągała mnie historia sztuki, konserwacja zabytków, ale 
ostatecznie zdałam sobie sprawę, że najchętniej całe życie chciałabym 
być drużynową, że mam wspaniały kontakt z dzieciakami w mojej 
drużynie młodszoharcerskiej i to właśnie chciałabym robić dalej.            
A więc Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Na studiach spotkałam wielu kolegów, którzy, tak jak ja, byli instrukto-
rami harcerskimi. Jeden z nich został nawet moim mężem. Zgłębiając 
historię i teorię pedagogiki natrafiłam niespodziewanie na postać do-
brze mi znaną z historii harcerstwa. Druha hm. Aleksandra Kamińskie-
go znałam, jako legendarnego instruktora harcerskiego zasłużonego 
szczególnie dla opracowania metodyki pracy harcerskiej i zuchowej, 
ale również autora przejmującej książki „Kamienie na szaniec”. Z po-
ważnych opracowań, artykułów i podręczników wyłonił się szanowa-
ny profesor, jeden z prekursorów rozwoju w Polsce kierunku w peda-
gogice, zwanego pedagogiką społeczną. Po prostu autorytet w każdej 
sferze mojego życia. 
 
Życie Aleksandra Kamińskiego to typowe losy człowieka XX w.: przeżył 
utratę bliskich i związaną z tym samotność, narodziny postaw patrio-
tycznych, dwie wojny światowe,  życie w młodym, rozwijającym się 
państwie, szczęście rodzinne, ale i chorobę, dwa totalitaryzmy, wresz-
cie karierę naukową. Zmarł, pozostawiając po sobie znaczący dorobek 
literacki i naukowy, otoczony szacunkiem. 
 
Tym, co wyznaczyło jego losy, był jasno wytyczony harcerski szlak. 
Zaczęło się już w Humaniu, kiedy zawierucha rewolucyjna rozłączyła 
go z matką, zamieszkał u wuja i znalazł się prawie sam. Wtedy właśnie 
harcerstwo stało się jego rodziną. Tam w 1918 roku wstąpił do Męskiej 
Drużyny Skautowej. Dwa lata później kierował już całym harcerskim 
Gniazdem Humańskim. Po maturze pracował jako wychowawca          
w bursie i studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. W tym 
okresie Kamiński zapisał w notatniku: „wychowanie jest taką sztuką, 
która nie znosi żadnych szablonów”. Po studiach w roku 1928/29 został 
wybrany na komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy. W tym 

Druh „Kamyk” i ja 
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Składniki do przygotowania kremu: 
• 330 ml śmietanki kremówki  

• 250 g serka mascarpone   
• 2 łyżki cukru pudru  
 
Przygotowanie:  
Śmietanę ubijamy do uzyskania „bitej śmietany”, pod koniec dodajemy 
cukier i serek mascarpone tak aby powstał krem.  
 
 
 

- Łączymy wszystko w jedną całość - 
 
Biszkopt przecinamy na trzy części i każdą nasączamy przygotowa-
nym pączem. Przekładamy kremem i montujemy w jeden tort. Na 
koniec obsmarowujemy ciasto resztą kremy dookoła.  
 
Dekoracja:  
• Migdały  
• Świeże truskawki  
 
 

 
 
 

Tyle, nic trudnego, a jak coś służę pomocą! 
 

 
 

pwd. Katarzyna Mamak HO 
#MadyKatty 

 
 

 

 

Tort Truskawko-Śmietankowy z Migdałami 

Bardzo pyszny, bardzo prostu, nic dodać nic ująć tylko działać! 

 

Składniki na biszkopt: 
• 4 jajka  

• ½ szklanki mąki 
• 250 g mąki pszennej  

• 2 łyżki mąki ziemniaczanej  
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 1 łyżeczka aromatu migdałowego do ciast  
 
 
Przygotowanie:  
 

- Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 200 stopni Celsiusa - 
 

Oddzielamy żółtko od białka. Białka ubijamy na sztywną pianę. Pod 
koniec ubijania zaczynamy dodawać cukier i oddzielone wcześniej 
żółtka. Przesiewamy do osobnej miski mąkę pszenną, mieszamy            
z ziemniaczaną i dodajemy proszek do pieczenia. Składniki „suche” 
przesypujemy do „mokrych” wszystko łączymy szpatułką. Na koniec 
dodajemy aromat migdałowy i mieszamy do uzyskania spójnej puszy-
stej masy.  
 
Tortownice o średnicy 22 cm wykładamy papierem do pieczenia, wy-
lewamy do formy i pieczemy przez ok 40 min, aż biszkopt się zarumie-
ni.  
 

- Poncz Truskawkowy do nasączenia ciasta – 
 
Składniki: 
• 250 g truskawek mrożonych 
• 1 łyżka wrzątku  

• 1 łyżka cukru  
• 250 ml chłodnej wody 
 
Przygotowanie:  
Truskawki wrzucamy do rondelka zalewamy wrzątkiem, dodajemy 
cukier i gotujemy na małym gazie pod przykryciem. Gdy owoce 
zmięknął odstawiamy do wystygnięcia. Na koniec dolewany chłodną 
wodę i bindujemy. 

Kącik Kulinarny 
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Kochać Polskę 

Kochać Polskę to nie głosić 
Piękne o Niej tylko słowa 
Lecz to dla Niej trud ponosić 
Bo czyn trwalszy niźli mowa 
 
Kochać Polskę to nie śpiewać 
Pieśni, hymny, wszelkie roty 
Kiedy wolność nam wybrzmiewa 
Lecz gdy trzaska bat despoty 
 
Kochać Polskę to nie dzielić 
Jeden naród polski przecież 
Lecz się łączyć w pięknej bieli 
I czerwieni barw duecie 
 
Kochać Polskę to nie marzyć 
O wielkości Jej, potędze 
Ale czynić, a się zdarzy 
Wielkość, która w dziejów księdze 
 
Kochać Polskę to nie składać 
Oręż, broń, gdy trud, przeszkody 
Lecz wciąż stać na barykadach 
I stałością kruszyć kłody 
 
Kochać Polskę to nie płakać 
I rozwodzić się nad klęską 
Lecz triumf sławić, właśnie taką 
Polska winna być zwycięską! 
 
Kochać Polskę to nie wszystko 
Kiedy trzeba oddać życie  
To ze śmiercią stanąć blisko 
To Polakiem właśnie bycie 
 
O, Ty, który z Boga w wierze 
Co się mienisz orła znakiem 
Powiedz, czy na pewno, szczerze 
Chcesz Ty ciągle być Polakiem?... 
 
 
Poczet władców na Wawelu 

Poczet władców na Wawelu 
W mieście Kraka dziś spoczywa 
Bohaterów, królów wielu 
Krypta zamku dziś ukrywa 
 
Tu Sobieski, tu Piłsudski 
Tu Kazimierz Wielki leży 
Tu swój żywot złożył ludzki 
Polskiej ziemi kwiat rycerzy 
 
Tu Jagiełło, tu Słowacki 
Tu Mickiewicz, tu Batory 
Tutaj leży ród sarmacki 
Cześć im, chwała, słów splendory 
 
Tu Kościuszko o wolności 
Ciągle będzie nas nauczał 
Że innego od miłości 
Do drzwi swobód nie ma klucza 
 
 
 

Niechaj Wawel nam wspomina 
Wielkość dziejów, trwałość mowy 
Niech wie o tym każda gmina 
Żeśmy naród, szczep Piastowy 
 
Niech wie o tym i pamięta 
Żeśmy wszyscy Jagiellony 
I że nasza wielkość święta 
Trwała, póki biły dzwony 
 
Poczet wielkich cnót rycerzy 
Na Wawelu dziś spoczywa 
A ten kraj, co w niego wierzył 
Jak on powiedz się nazywa? 
 
To kraj dumny i zwycięski 
Lśniący w blasku świętej chwały 
Polska! Polska! się nazywa 
Ten wspaniały kraj nasz cały! 
 
 
Modlitwa o sprawiedliwość 

Świata stwórco sprawiedliwy 
Który żyjesz w krańcach dusz 
Uczyń w sobie lud szczęśliwym 
Wieczny blasku rajskich zórz 
 
Daj, o! Panie swym wierzącym 
Tym, co dni ich pełne ran 
Z Twej miłości wód płynący 
Ukojenia błogi stan 
 
Daj swą miłość tym, co w świecie 
Nie doznali nic prócz łez 
Niech się dusza z Tobą splecie 
Tyś początek jest i kres! 
 
Który jestem – mówisz – jestem 
Zawsze byłem, we mnie wy 
Jestem wszystkim, co zawczesne 
Świat i ludzie, ja – to my! 
 
Ty, o! który jest istnienie 
Tym, co oprócz słowa: brak 
Nic nie mieli, o! zbawienie 
Daj, i prowadź w nieba szlak! 
 
Tym, co cierpień nieustannych 
Nieszczęśliwy mieli los 
Daj, o! lśnienie gwiazd zarannych 
I słodyczy nieba głos! 
 
Patrzę w górę, wołam: Panie! 
Ile bólu, ile zła 
Ile cierpień, me wołanie 
Przyjm, niech dobro tylko trwa! 
 
O, niech Twoja sprawiedliwość 
W końcu zleje się na świat 
Niechaj kłamstwo, krzywda, chciwość 
Zginie, razem z nimi bat! 
 
Jeśli nie chcesz lub nie możesz 
Lepszym zrobić ludzki kraj 
Nierówności kraj zniszcz Boże 
I nas zabierz w wieczny raj!... 

Kącik Poezji 
Filip Kamać 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodzony 28-02-1992 roku w Warsza-
wie. 
Absolwent XXIII Liceum Ogólnokształcą-
cego  im. Marii Skłodowskiej-Curie. Stu-
dent filologii polskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim.  
Autor pięciu tomików wierszy pt.: 
,,Liryki”, ,,Liryki niebiańskie”, ,,Liryki al-
pejskie/Królestwo Miłości/Requiem/
Trójca Święta”, ,,Liryki białoruskie”, 
,,Liryki rozkoszne” oraz jednego utworu 
prozatorskiego pt. ,,Jaskółcze Gniazdo”.  
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Poe-
tyckiego Wiersza Klasycznego ,,o Buławę 
Marszałka”. 
Członek Klubu Literackiego ,,Nasza 
Twórczość” działającego przy Stowarzy-
szeniu ,,Wspólnota Polska”. 
 
 
Wzbił się w niebo Orzeł Biały  

Wzbił się w niebo Orzeł Biały 
Woła ponad ziemią żyzną 
Polskę kochaj ludu cały 
Bo jest Ona Twą Ojczyzną 
 
Narodowe barwy chwałą 
Biel i czerwień otocz wielką 
Dumną, szczerą, czystą, trwałą 
Flagę glorią otocz wszelką 
 
Otocz chwałą Republiki 
Pospolitej godło z orłem 
To, co święte w nim krzyżyki 
Panu Bogu godło korne 
 
Hymn Ojczyzny w polskiej mowie 
Ciągle w swojej miej pamięci 
A gdy żołnierz – Baczność! – powie 
Jeszcze Polska... niech się święci! 
 
Bóg i Honor i Ojczyzna 
Uczyń hasłem na sztandarach 
Niech Cię inny po tym pozna 
Że Twym życiem: Kraj i Wiara! 
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Spacer śladami Janusza Korczaka 
 
W sobotę 18.03. SKKT DREPTAKI z Oddziału Stołecznego PTTK im.      
Al. Janowskiego zapraszają na wyjątkowy spacer śladami Janusza       
Korczaka w Warszawie. Organizatorzy zapewniają odwiedziny wielu 
miejsc o niesamowitej historii. Więcej informacji w wydarzeniu na 
facebooku Spacer śladami Janusza Korczaka 
 
 
 
 
Turniej Wiedzy Historycznej o Hufcu ZHP Warszawa Praga 
Południe 
 
2 kwietnia 2017 roku odbędzie się Turniej Wiedzy Historycznej z oka-
zji 55 lat powstania naszego hufca. Więcej informacji wkrótce na stro-
nie hufca. 
Komendant Turnieju – pwd. Marta Czajka. 
 
 
 
 
VII Rajd Świętego Jerzego 
 
Już 22 kwietnia w białym stoku odbędzie się VII Rajd Świętego Jerze-
go. Impreza skierowana jest do przedstawicieli wszystkich pionów 
metodycznych. Zgłoszenia do 6 kwietnia. Więcej informacji na stronie 
wydarzenia na facebooku.  
 
 
 
 

Opracował 
ćw. Filip Skura 
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Co nas czeka w najbliższym 

czasie? 
Mundury Wojska Polskiego w 

Powstaniu Listopadowym 


