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Jak na Zawiszy

Na słowie harcerza polega jak na Zawiszy. Tak brzmi drugi punkt Prawa Harcerskiego. Co to znaczy polegać jak na
Zawiszy? Co w ogóle znaczy słowo polegać? I dlaczego na słowie harcerza? Spróbuję odpowiedzieć na te pytania.
Kim był Zawisza Czarny z Grabowa, herbu Sulima, chyba wszyscy wiemy. Średniowieczny, polski rycerz okryty sławą,
niepokonany w licznych turniejach krajowych i zagranicznych. Uczestnik wielu bitew, w tym bitwy pod Grunwaldem. Do
dzisiaj przetrwał jako wzór cnót rycerskich. Zawsze postępował tak jak obiecał i nigdy nie złamał danego słowa. Można
było mu ufać nie obawiając się zawodu, liczyć na niego i pokładać w nim nadzieję.
Dlatego właśnie Zawisza stał się wzorem dla harcerzy. Wzorem, który należy naśladowac i powielać. Każda harcerka i każdy
harcerz, instruktorka i instruktor powinni sumiennie wywiązywać się ze swoich zobowiązań i składanych przez siebie obietnic. Pamiętajcie jednak o tak zwanym zdrowym rozsądku. Należy znać granice swoich możliwości. Nie obiecujcie czegoś,
czego nie jesteście w stanie zrealizować. Bardzo często spotykamy w naszym życiu osoby, które dla pokazania, jak są
wspaniali i jak bardzo nas lubią, obiecują nam "złote góry". Później nas unikają, nie dotrzymują słowa, uwów, terminów...
Sam wielokrotnie tego doświadczyłem. Co gorsze - zdarza się to również harcerzom i instruktorom.
Wprost proporcjonalnie do liczby złamanych słów rośnie liczba nieufających nam ludzi. Pamiętajmy więc, aby nie rzucać
słów na wiatr i nie obiecywać rzeczy nierealnych do wykonania. Gdy będziemy słowni, solidni, odpowiedzialni, godni zaufania, wtedy wszyscy w naszym otoczeniu będą polegali na nas jak na Zawiszy.

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
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Noc Listopadowa

Wieczorem 29 listopada 1830 roku, po
godz.18, w szkole podchorążych, uczestnicy tajnego sprzysiężenia pod przywództwem ppor. Piotra Wysockiego chwycili
za broń, rozpoczynając w ten sposób
bunt, który przeszedł do historii jako powstanie listopadowe.

Sytuacja była dramatyczna. Piotr Wysocki wciąż jednak liczył na pozyskanie warszawskiego ludu. Nie pomylił się. Losy powstania odmienili
rzemieślnicy, robotnicy, urzędnicy, ludzie wolnych zawodów, księża,
sprzedawcy sklepowi i służba domowa, którzy tłumnie wylegli na ulice
i ruszyli pod Arsenał. Tam sforsowali wrota starej warszawskiej zbrojowni i zdobyli broń. Był to moment zwrotny Nocy Listopadowej. Nastąpiło to ok. godz. 21 przy współudziale żołnierzy 4. pułku piechoty
liniowej – późniejszych słynnych czwartaków.

W tym czasie grupa cywilnych spiskowców tzw. belwederczyków pod dowództwem Ludwika Nabielaka i Seweryna
Goszczyńskiego miała na celu zdobycie
Belwederu i aresztowanie lub zgładzenie
Wielkiego Księcia Konstantego. Inne oddziały spiskowców miały za
zadanie zajęcie koszar rosyjskich i rozbrojenie znajdujących się tam
żołnierzy. Sygnałem dla całej Warszawy o rozpoczęciu działań miało
być podpalenie browaru na Solcu.

Po północy jednostki Wojska Polskiego popierające insurekcję razem z
uzbrojonym ludem opanowały rejon Starego Miasta, Arsenału i Powiśla, kontrolując także mosty oraz Pragę.
Nad ranem, 30 listopada Warszawa była wolna.
Wielki Książę postanowił nie interweniować. Wojska rosyjskie oraz
jednostki polskie wierne Konstantemu wycofały się z miasta w kierunku Wierzbna.

hm. Jacek Czajka
Niestety browar nie zajął się ogniem a Konstanty zdołał się ukryć i nocą w damskim przebraniu przedostał się do oddziałów rosyjskich. Podchorążowie z Łazienek po połączeniu z grupą cywili i po krótkiej walce
z przeważającymi liczebnie oddziałami rosyjskimi przebili się w stronę
pl. Trzech Krzyży. Następnie idąc przez Nowy Świat i Krakowskie
Przedmieście, wznosili patriotyczne okrzyki wzywające do walki. Jednak jedyną reakcją mieszkającej tam polskiej arystokracji było zamykanie bram i okiennic. Napotykani przez spiskowców wyżsi oficerowie
polscy odmawiali udziału w "młodzieńczej awanturze" i nie chcieli
stanąć na czele powstania. Część z nich za swój sprzeciw zapłaciła
śmiercią. W Noc Listopadową zginęło z rąk spiskowców sześciu polskich generałów.

Źródło: wikipedia.pl
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Heblowanie
Matrix nas więzi

Żyjemy w zwariowanych czasach. W czasach, kiedy coraz częściej
popadamy w paranoje a wszelkie możliwe instytucje starają się nas
kontrolować na każdym kroku. Wymyślane są różne przepisy, które
rzekomo mają ułatwiać nam życie, a okazuje się, że wiele z nich jest
zupełnie oderwanych od rzeczywistości. Nie tak dawno przy załatwianiu czegoś w urzędzie musieliśmy w jednej sprawie wypełniając milion podań i stać do tysiąca okienek. Zdarzały się sytuacje kuriozalne,
kiedy ludzie już od siódmej rano stali pod urzędem, mimo że ten był
otwierany o ósmej. Jak to, o czym piszę, odnosi się do harcerstwa?
Niby nasze władze na każdym kroku zapewniają, że usprawniają administrację organizacji. Chcą ułatwić nam przeprowadzenie akcji letniej i zimowej, rejestrację akcji zarobkowych itp. Na pewno jest lepiej
niż było, ale do ideału jeszcze daleko. Powinniśmy wszyscy dążyć do
ułatwiania sobie życia.
Niestety mamy w naszym Związku wiele nieżyciowych i moim zdaniem niezbyt sensownych przepisów. Weźmy na przykład znowelizowaną nie tak dawno instrukcję działania drużyn harcerskich. Jest tam
zapis między innymi o tym, jak powinien przebiegać proces powołania
do życia nowej jednostki. Ponoć ta instrukcja była konsultowana
z szerokim gronem instruktorskim, ale trochę to niemożliwe, żeby
instruktorzy zgodzili się na niektóre zawarte tam zapisy. Wiadomo trzeba uzyskać zgodę hufca na powstanie nowej jednostki, trzeba złożyć plan pracy, który musi zostać zatwierdzony, trzeba napisać wniosek o powołanie drużyny na okres próbny, trzeba w raporcie organizacyjnym napisać prośbę o mianowanie drużynowego. Jednym słowem
- trzeba stracić mnóstwo czasu i wypełnić trochę papierów, żeby móc
powołać drużynę, co do której nie ma pewności, że będzie działać.
Dlaczego o tym piszę? Otóż od dłuższego czasu planowaliśmy uruchomić nową jednostkę w jednej z podstawówek na Pradze. Cały proces niestety z różnych względów przeciągnął się do października. Nie
postąpiliśmy według procedury, owszem - powstał plan pracy, był
wyznaczony drużynowy, o wszystkim wiedział hufiec. Jednak nie mieliśmy pewności, czy drużyna będzie działać ze względu na działające
tam jednostki ZHR. Odbyła się pierwsza zbiórka, na którą przyszło pięć
przypadkowych osób. Stwierdziliśmy więc, że poczekamy do kolejnej
zbiórki. Po niej dopiero chcieliśmy postąpić według procedury, co było
dla nas logiczne. W międzyczasie okazało się (uważam, że słusznie), że
takie „obchodzenie” przez nas procedur nie spodobało się w hufcu.
W sumie się nie dziwię - pewnie też bym się będąc na miejscu komendy się zdenerwował. I w tym międzyczasie ja straciłem czas na napisanie wniosku o powołanie nowej jednostki i wypełnienie raportu organizacyjnego, być może ktoś z hufca stracił czas na przeczytanie tych
dokumentów i zaczął pisać rozkaz, ktoś stracił czas na przeczytanie
planu pracy i naniesienie swoich uwag, potencjalny drużynowy stracił
czas na przeczytanie tych uwag i zaczął je poprawiać. Generalnie zaangażowanych było w to kilka osób, które poświeciły swój czas i wiele
nerwów po to, żeby na końcu okazało się, że drużyna jednak nie powstanie. Gdzie tu sens i logika? Usłyszałem argument, że przecież jak
powoływaliśmy nowa gromadę zuchową we wrześniu, to wszystko
zrobiliśmy jak należy zgodnie z procedurą. To fakt, ale wtedy mieliśmy
pewność, że będą dzieciaki, że ta gromada na pewno powstanie. Sytuacja była zgoła inna.
Weźmy kolejny przepis z tejże instrukcji - drużynowym ma być instruktor, a w wyjątkowych przypadkach osoba z otwartą próbą przewodnikowską, która ma ukończony kurs z odpowiedniej metodyki.
Zapis niezbyt sensowy, no bo co w przypadku takim jak nasz, kiedy nie
możemy powołać drużyny wędrowniczej, bo nasza instruktorka (nie
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jakiś świeżak), ale harcerski weteran, nie ma kursu z metodyki wędrowniczej. Nieważne, że wiele razy realizowała zadania na poziomie
wędrowniczym i z wędrownikami, że wie, na czym metodyka wędrownicza polega. Musi mieć ukończony kurs metodyczny. Czyli traktuje się ją tak samo, jak osobę z ulicy, która nagle zapragnęła być drużynową. Nigdy nie była harcerką. Obie druhny stawia się jak równe
sobie. To chyba nie jest właściwe. A przecież można by było takiej doświadczonej instruktorce dać możliwość uczestniczenia w kursie
w trakcie prowadzenia drużyny, nikt by na tym nie ucierpiał. Sam dwa
lata prowadziłem drużynę wędrowniczą bez ukończonego kursu. Zdobywaliśmy znaki służb, naramienniki wędrownicze i generalnie działaliśmy, tak jak wędrownicy działać powinni. Albo zapis o tym, że
drużynowy chcący prowadzić drużynę wielopoziomową musi ukończyć kurs ze wszystkich metodyk. To znaczy musi uczestniczyć
w trzech kursach!
I gdzie tutaj ułatwianie nam życia? Gdzie chęć powiększania stanu
liczebnego jednostek, skoro na starcie głupie procedury skutecznie
zniechęcają do powołania nowej jednostki. Moi drodzy, są przepisy i są
procedury i mamy zasady. Wszyscy wiemy, że trzeba ich przestrzegać
i zgodnie z nimi postępować, ale nie popadajmy w paranoję. Miejmy
zdrowy rozsądek i myślmy logiczne. Przytoczyłem przykłady z jednej
instrukcji, bo akurat one w ostatnim czasie bezpośrednio nas dotknęły,
a przecież jest o wiele więcej dokumentów.
Mam wrażenie że coraz częściej nasz organ mózgowy zanika i ślepo
staramy się patrzeć w przepisy. Ci, którzy oglądali film z Neo Trinity
i Morfeuszem i widzieli zagładę Syjonu, wiedzą, jak kończy się stracie
z Matrixem. Nie pozwólmy, żeby nas uwięził, wszak jesteśmy ludźmi,
umiemy samodzielnie myśleć, przynajmniej mam taką nadzieję.

phm. Jan Korkosz
komendant szczepu 160 WDHiGZ

Powiedzonka druha H
" Miej Serce i patrzaj w Serce"
~Adam Mickiewicz

--

phm. Jan Korkosz
komendant szczepu 160 WDHiGZ

Praski Świerszcz

Nr 19

Nr 37

Listopad 2017

Styczeń 2016

Świat okiem Kamienia

Dobre rady druha ACz. (28)

Obrzędowy klimat

Nasi bohaterowie

W ubiegłym roku miałem przyjemność gościć na najbardziej obrzędowej i klimatycznej zbiórce w całym moim życiu. W jej czasie harcerki
i harcerze zaśpiewali piosenkę drużyny, palili własnoręcznie przygotowane świece, dzielili się swoimi przemyśleniami i przeżyciami. A nie
była to zbiórka „o obrzędowości”, ani uroczysty kominek, tylko taka
zwykła, codzienna. Obrzędowość za to była wpleciona w jej życie
na stałe.

Nie odbył się Rajd Młodego Kościuszkowca. W terminie zgłosił się tylko
jeden patrol. Nie było innych zgłoszeń. Nie robiłem badań, nie pytałem, dlaczego mamy w hufcu tak przedziwną sytuację. Bo te rajdy są
mało atrakcyjne? Bo za mało powiązane są z Dywizją Kościuszkowską
a za bardzo z ogólnie rzecz biorąc – wychowaniem patriotycznym? Bo
sam nasz bohater jest mało ciekawy? Jak usłyszałem – kontrowersyjny? A może rajd był za słabo zareklamowany i szczepowi zamiast zachęcić swoje środowiska zdecydowali, że można dać sobie spokój,
jedna impreza mniej to tylko korzyść dla środowisk i mogą harcerze
pójść na własne rajdy oraz wycieczki?

Dużym błędem i dziwną manierą jest prowadzenie zbiórek o naszych
narzędziach. Zbiórka „o znakach patrolowych”, „o szyfrach”, „o obrzędowości”, kiedy powinna to być np. obrzędowa gra po znakach patrolowych i z użyciem szyfrów. Innymi słowy – zdarzają się zajęcia
o młotkach, które przecież są po to, by wbijać gwoździe i budować
prycze. Młotek jest zwykłym, obozowym narzędziem, który dajemy
dziecku w łapkę, mówimy: uderzaj tą stroną i pomagamy zbudować
prycz. Nauka przez działanie. Ten młotek to między innymi nasza obrzędowość, którą wykorzystujemy do przeprowadzenia zbiórki.
Drużyna, którą odwiedziłem, w doskonały sposób wykorzystuje te
narzędzia. Wyobraźcie to sobie: harcerze w kręgu, palą własne świeczki i śpiewają ich pieśń na każdej zbiórce, którą zaczynają od opowiedzenia co robili od ostatniej zbiórki i co dobrego im się przydarzyło.
Tak samo kończą, wspólnie podsumowując spotkanie. Wszyscy harcerze skupieni, wysłuchiwali swoje koleżanki i kolegów. To jest wspólnota, to jest grupa, to jest drużyna z harcerską atmosferą!
Te stałe elementy zbiórki zajmują dużo czasu, jeżeli chcemy się im
poświęcić – czasem nawet do pół godziny (1/3 zbiórki). Jednakże
w zamian daje to niesamowite wartości wychowawcze. I co z tego, że
zabiera nam dużo czasu? My chcemy te dzieci wychować, a nie naszprycować wiedzą.

phm. Stanisław Matysiak
namiestnik harcerski
P.S. Ta tajemnicza drużyna to 112 Czirokezi. Odwiecznie ich koniecznie, by zaczerpnąć tej atmosfery. Oczywiście wcześniej uzgodnijcie to
z drużynową;)

Pamiętacie, gdy pod pomnikiem Kościuszkowców, tym wielkim
„nietoperzem” na Pradze-Północ nasz hufcowy teatr „Paradox” wystawił widowisko? Było nagłośnienie, były elementy scenografii, było
głośno, było przeżycie. Powiecie – wtedy to był Karol. Powiecie – Marek się aktywnie włączył do przygotowań. No ja dopowiem – była
pasja i chyba stu pięćdziesięciu uczestników rajdu. W tym roku rajd się
nie odbył i bardzo mnie to niepokoi.
Jakby w zastępstwie i trochę (okazało się, ja tego nie wiedziałem) samowolnie przejąłem przygotowanie, organizację i przeprowadzenie
skromnej imprezy na wojskowych Powązkach. Imprezy nazwanej
spacerem i capstrzykiem. Uważałem i uważam nadal, że tym setkom
żołnierzy, którzy polegli w walkach o naszą, praską część Warszawy
i tym, którzy zginęli, gdy tak nieumiejętnie usiłowali pomóc walczącym w Warszawie w trakcie powstania, należy się hołd. Uważałem też,
że nasi wychowankowie (i miałem rację) nie znają Powązek nawet
w tej części „harcerskiej”, nie wiążą bohaterów, o których czytali
w „Kamieniach na szaniec” z miejscem, gdzie ci bohaterowie
zostali pochowani.
A więc poprowadziłem spacer po Powązkach - reprezentanci poszczególnych środowisk opowiedzieli o harcerskich batalionach,
o dwóch harcerskich instruktorach, wysłuchaliśmy wiersza Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego. Także gawędy o szlaku bojowym Kościuszkowców. I, co ja sobie chwalę, było tak normalnie, autentycznie, było nieprzećwiczone. Wiersz Baczyńskiego był prawie wyszeptany, o batalionie „Wigry” usłyszeliśmy jedno zdanie (trema zjadła dziewczyny),
dla Kościuszkowców zabrakło zniczy, bo zostały zapalone na
innych grobach.
Wierzcie mi lub nie – taka normalna zbiórka trzydzieściorga przedstawicieli naszych drużyn i szczepów była bardzo potrzebna. Była zwykłym naszym harcerskim działaniem. Bez pompy, zadęcia, hymnów
i sztandarów. Po capstrzyku podeszli do mnie przedstawiciele dwóch
środowisk. Podziękowali za zbiórkę. Ja im też dziękuję.
Na koniec mam dobrą prostą radę: przeprowadźmy za rok na Powązkach rajd, który jest tak bardzo nam potrzebny. Bo młodzi kościuszkowcy powinni znać historię własnego miasta i własnego bohatera.
Nieprawdaż?

hm. Adam Czetwertyński
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Listopadowe święta
1 Listopada – Święto Wszystkich Świętych

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

W kościołach łacińskich jest to dzień święty poświęcony wszystkim
chrześcijanom, którzy zmarli, osiągnęli stan zbawienia i przebywają
w niebie. Przypada corocznie na dzień 1 listopada, treściowo połączony jest z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.

Święto państwowe obchodzone w Polsce corocznie 11 listopada dla
upamiętnienia odzyskania przez nią niepodległości w 1918, po 123
latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23
kwietnia 1937, i zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca
1945 roku. Następnie zostało przywrócone przez Sejm PRL ustawą
z 15 lutego 1989 roku, pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”
Jest dniem wolnym od pracy.

W święto Wszystkich Świętych, a także następnego dnia, w Dzień
Zaduszny, Polacy odwiedzają cmentarze, aby oczyścić a następnie
ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić na nich znicze. Dzień
Zaduszny, zwany też Zaduszkami, dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan, to dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych.
Święto to było dniem wolnym, również w czasach PRL-u, ale oficjalnie
starano się nadać mu charakter świecki i nazywano je dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych.

Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, przed
Grobem Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to m.in: Bieg
Niepodległości organizowany od 1989 w Warszawie, Marsz Niepodległości organizowany od roku 2009, Koncert Niepodległości organizowany od 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, wykłady
i inscenizacje historyczne, koncerty patriotyczne itp.

Zespół Historyczny Hufca
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Wyciągnięte z Lamusa
Pod arkadami pałacu Saskiego
Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy nie tylko rocznicę wybuchu powstania listopadowego i rocznicę odzyskania niepodległości,
ale też miesiąc, w którym wspominamy zmarłych a wśród nich tych,
którzy oddali swe życie za Ojczyznę.

„…A którzy w srogim padli boju
Niech odpoczywają dziś w spokoju…
Niech wiatr nie wieje tam jesienny,
Gdzie leży żołnierz bezimienny.
Niech na nich złote pada liście,
I niech im stroi grób złociście,
Potem ich biały śnieg otuli,
Bo leżą nadzy, bez koszuli.
A wiosną jasną i błękitną,
Niech im na grobie kwiaty kwitną.”

łek Senatu Wojciech Trąbczyński, marszałek Sejmu Maciej Rataj, gen.
Józef Haller, gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. Lucjan Żeligowski, władze Warszawy oraz Korpus Dyplomatyczny. Po mszy św. kondukt
żałobny przemaszerował na plac Saski gdzie o godz.13.00 oddano
Honorowy salut armatni. Pamięć Nieznanego Żołnierza uczczono
minutą ciszy, ogłoszoną w całym kraju. Następnie przy dźwiękach
hejnału Wojska Polskiego złożono trumnę do grobowca. Przy nim
pochowano czternaście urn z ziemią zebraną na pobojowiskach najkrwawszych bitew, akt erekcyjny, srebrny wieniec i całun jedwabny
z Białym Orłem. Po złożeniu trumny, otwór zakryto płytą z piaskowca,
na której wyryto słowa:
„TU LEŻY ŻOŁNIERZ POLSKI
POLEGŁY ZA OJCZYZNĘ”

Kornel Makuszyński
Fragment wiersza „Na grobie bezimiennym”

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie stoi niewielka,
ocalała z czasów II wojny światowej kolumnada- to, co zostało z dawnego pałacu Saskiego. Płonie przed nią wieczny znicz i stoi stale żołnierska warta honorowa. Wśród kilkudziesięciu tysięcy miejsc narodowej pamięci w Polsce- to miejsce ma charakter szczególny. Jest nim
Grób Nieznanego Żołnierza- symbol hołdu składanego przez naród
wszystkim swoim obrońcą. Idea uczczenia bezimiennych ofiar wojny
zrodziła się po zakończeniu I wojny światowej we Francji. Śladem tym
poszły inne narody. W Polsce, w roku 1923 powstał Komitet Budowy
Pomnika Nieznanego Żołnierza. Na miejsce lokalizacji przyszłego grobu wybrano klasycystyczną kolumnadę Pałacu Saskiego. Wkrótce
zapadła decyzja budowy Grobu Nieznanego Żołnierza. 4 kwietnia
1925 roku w Wielkiej Sali Wojennej, gmachu Ministerstwa Spraw Wojskowych odbyło się uroczyste losowanie pobojowiska, skąd miały być
wzięte prochy Nieznanego Żołnierza. Ślepy los padł na pobojowisko
Lwowskie z lat 1918-1919, oddając w ten sposób hołd najbardziej ofiarnej krwi. We Lwowie, bowiem padły pierwsze strzały, gdy Polska zrzucała jarzmo niewoli. Tu przez prawie pół roku walczyły bohatersko
oddziały Wojska Polskiego i Orląt Lwowskich. Lwów miasto odznaczone orderem Virtuti Militari, było prawdziwą ostoją polskości na rubieżach Rzeczypospolitej. Po sprowadzeniu zwłok do Warszawy, 2 listopada 1925 roku odbyło się w Katedrze św. Jana uroczyste nabożeństwo żałobne, celebrowane przez Prymasa Polski ks. kardynała Aleksandra Kakowskiego. Wśród obecnych dostojników byli: prezydent RP
Stanisław Wojciechowski, jego adiutant gen. Mariusz Zaruski, marsza-

Przed grobem zapłonął wieczny znicz i stanęła warta. Odtąd Grób
Nieznanego Żołnierza związany jest z miastem i razem z nim przeżył
tragedię II wojny światowej. Po Powstaniu Warszawskim hitlerowcy
wysadzili Pałac Saski. Los chciał, że ocalały arkady kryjące grób bezimiennego żołnierza. Po wojnie, odbudowano go, ale zdjęto z niego
cztery tablice z roku 1925. Przed zrekonstruowanym Grobem 8 maja
1946 roku odbył się uroczysty Apel Poległych. Przy dźwiękach marsza
żałobnego Chopina wsypano do urn ziemię z 24 pól bitewnych, na
których walczył żołnierz polski. Przed Grobem znowu zapłonął ogień
i stanęła warta honorowa, która stoi do dziś. 11 listopada 1990 roku
powróciły do Grobu wierne kopie czterech tablic z roku 1925. W roku
następnym, 3 maja prezydent RP Lech Wałęsa dokonał odsłonięcia
czternastu nowych tablic przedstawiających historie polskiego oręża
od Cedyni (972r.) do Berlina (1945r). Zachęcam do odwiedzin tego
miejsca- panteonu żołnierskiej chwały Polaków. Zwłaszcza w jesienne,
listopadowe dni kiedy to przyroda sama stwarza odpowiedni nastrój
zadumy i nostalgii.

hm Jacek Czajka
Nr.26 „Na Przekór Schematom”
Warszawa, listopad 2006
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To już prawie 60 lat…
Od roku środowiska Nieprzetartego Szlaku w ZHP przygotowują się do
obchodów 60 rocznicy powstania tego ruchu. Jednak w Chorągwi
Stołecznej ZHP nie jest to takie oczywiste. Tu drużyny niepełnosprawnych harcerzy pojawiły się dużo wcześniej.
Początek ruchu drużyn Nieprzetartego Szlaku w Związku Harcerstwa
Polskiego datowany jest na marzec 1958 roku. Wtedy to w trakcie
pierwszego kursu dla nauczycieli i wychowawców zakładów leczniczych w Rabce-Zdroju, zorganizowanego przez Główną Kwaterę ZHP,
Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Oświaty. Celem kursu było
zapoznanie uczestników z metodami pracy harcerskiej i zachęcenie
pracowników tych zakładów do podjęcia tej pracy na terenie placówek. Inicjatorką założenie ruchu NS w ramach ZHP była dh. hm Maria
Łyczko. Kurs w 1958 w Rabce był początkiem eksperymentu, który
przekształcił się w systematyczną i planową pracę drużyn harcerskich.
W Warszawie oficjalnie pierwsze drużyny Nieprzetartego Szlaku powstały w 1961 roku w ramach referatu NS przy Komendzie Chorągwi
Warszawskiej ZHP. Jednak w stolicy praca metodą harcerską z dziećmi
niepełnosprawnymi ma o wiele dłuższą tradycję. W 1920 roku w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych przy Placu Trzech Krzyży powstały pierwsze drużyny głuchoniemych harcerek i harcerzy. Od 1937
roku dh. Wanda Tazbir zaczęła prowadzić zastęp ociemniałych harcerek w Drużynie Głuchoniemych Harcerek. Na terenie Instytutu zaczął
działać Szczep TĘCZA składający się z trzech drużyn: - 59 Warszawska
Gromada Zuchowa MŁODY LAS, 43 Warszawska Drużyna Harcerek
ZWIERZAKI im. ks. Jakuba Falkowskiego i 59 Warszawska Drużyna
Harcerzy ZWIERZAKI im. ks. Jakuba Falkowskiego. Drużynową harcerek przed wybuchem II wojny światowej została dh. hm. Wanda Tazbirówna. Od początku wojny do 1948 roku działalność harcerska
w Instytucie była zawieszona. Dh. Wanda reaktywowała 43 Drużynę
Harcerek w 1948 r. i prowadziła ją do 1950 r. Działalność harcerska na
terenie Instytutu Głuchoniemych została reaktywowana w 1956 roku
przez dh. hm Wandę Tazbirównę. Od tej pory aż do swojej śmierci
w 2003 roku dh. Wanda była komendantką Szczepu Tęcza. Ze sprawozdania Komendy Chorągwi Warszawskiej za lata 1963 – 1965 wynika, że w Instytucie Głuchych działało 7 drużyn.

Dhna hm. Wanda Tazbir
Referat Nieprzetartego Szlaku przy Komendzie Chorągwi Warszawskiej powstał w 1961 roku. Jego Komendantem został phm. Wojciech
Kalina. Następnie w 1965 roku komendantem referatu NS został hm.
Józef Kotowski, a referat został przekształcony w wydział NS w Komendzie Chorągwi Warszawskiej. Jego najbliższą współpracownicą
była dh. hm. Krystyna Telakowska.
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Dh hm. Józef Kotowski
Dh hm. Józef Kotowski (1915 – 1976) z wykształcenia był prawnikiem.
W latach 30-tych ubiegłego wieku był czynnym instruktorem ZHP.
Pracę instruktorską rozpoczął w 1932 r. jako drużynowy 6 Zamojskiej
Drużyny Żeglarskiej. Po wojnie w latach 1945 – 1949 był instruktorem
w drużynach harcerek i harcerzy w Instytucie Głuchoniemych
i Ociemniałych. W latach 1956 – 1976 był instruktorem Komendy Chorągwi Warszawskiej, pełniąc tam różne funkcje, w tym komendanta
Chorągwi, a w latach 1965 – 1976 kierownika referatu, a następnie
kierownika Wydziału Drużyn Nieprzetartego Szlaku.
Ze sprawozdania Komendy Chorągwi Warszawskiej za lata 1963 –
1965 wynika, że w tym okresie w referacie Nieprzetartego Szlaku kadra
instruktorska liczyła 30 osób i prowadziła pracę w 21 jednostkach
organizacyjnych.
Jak wspomina dh. hm. Danuta Myszewska, „hm. Józef Kotowski miał
dar pozyskiwania sponsorów i w okresie jego działalności wydział miał
swoje fundusze, które w różnych formach przekazywane były na potrzeby drużyn, harcerzy i instruktorów.”
W 1972 roku Główna Kwatera ZHP oceniła pracę Wydziału Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Stołecznej (dawniej Warszawskiej) jako najlepszą w Związku. Wydział NS prowadził stałe szkolenia instruktorów na
własnych kursach w Rabce, urządzał dwa razy do roku wyjazdowe
szkolenia w terenie, na które zapraszano specjalistów z zakresu pracy
z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami. Ponadto w każdy
czwartek miesiąca w Wydziale NS przy Chorągwi Stołecznej na ul.
Konopnickiej udzielano porad i prowadzono konsultacje w sprawach
wychowawczych, programowych i organizacyjnych z drużynowymi,
szczepowymi i kierownikami hufcowych referatów.
Na terenie wszystkich hufców funkcjonowały referaty NS. W Nieprzetartym Szlaku Chorągwi Stołecznej w tym okresie 138 instruktorów.
W hufcach Mokotów i Praga Południe powstały Kręgi Instruktorskie
Nieprzetartego Szlaku, w których prowadzono dokształcanie instruktorów, wspólne hospitowanie zbiórek. Wydział NS Chorągwi Stołecznej zorganizował też dwa własne kursu instruktorskie na stopień przewodnika i podharcmistrza, które ukończyło 11 osób. Organizowano
wyjazdy terenowe dla kadry, w czasie których organizowano biegi
terenowe, zajęcia i seminaria z zakresu pedagogiki specjalnej. Wydział
w tamtym czasie ściśle współpracował z Instytutem Kształcenia Nauczycieli i Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej. Wydział powołał też Radę Wydziału liczącą trzydziestu instruktorów.
Akcją letnia w 1974 roku zostało objętych 543 zuchów i harcerzy ze
stołecznego Nieprzetartego Szlaku, a w 1975 roku akcja letnia liczyła
713 uczestników. Należy odnotować, że w tej akcji letniej obóz Szczepu ”Tęcza” uzyskał jedno z dwóch pierwszych miejsc w całej
Chorągwi Stołecznej.
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W 1976 roku w Wydziale Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Stołecznej
zaszły poważne zmiany. Zmarł dh hm. Józef Kotowski. Na krótko kierownictwo Wydziału objęła dh. hm. Teresa Lasocka. Z powodu choroby musiała się wycofać z pracy harcerskiej. Ostatecznie na kierownika
Wydziału Drużyn Nieprzetartego Szlaku Komendy Chorągwi Stołecznej została powołana dh. hm. Danuta Myszewska. Dh. Myszewska
prowadziła stołeczny Nieprzetarty Szlak nieprzerwanie przez dwadzieścia lat do 1996 roku. Druhna Danusia z wykształcenia jest ekonomistką. Z harcerstwem jest związana od 1944 roku. Od początku związana
była z Hufcem Warszawa Mokotów, gdzie pełniła m. in. funkcję zastępczyni komendanta Hufca. Dh. hm. Danuta Myszewska kontynuowała
z powodzeniem pracę swoich poprzedników w prężnie rozwijającym
się Wydziale NS Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP.

Dh hm. Adam Sikoń
Od stycznia 2013 roku Referatem Nieprzetartego Szlaku Komendy
Chorągwi Stołecznej ZHP kieruje dh hm. Adam Sikoń. W skład Referatu
NS Chorągwi Stołecznej ZHP weszli również instruktorzy naszego
Namiestnictwa w składzie: hm. Paweł Ogrodowski - członek Referatu Nieprzetartego Szlaku i hm. Bartłomiej Kukliński- członek Referatu
Nieprzetartego Szlaku.
Zuchy, harcerki, harcerze i instruktorzy Referatu NS przy Komendzie
Chorągwi Stołecznej ZHP spotykają się razem w ciągu roku harcerskiego na trzech imprezach integracyjnych. Są to:
Dhna hm. Danuta Myszewska
W latach 1981 – 1984 nastąpił spadek liczby drużyn NS. Powodem było
nieprawidłowe spisywanie drużyn i harcerzy, likwidowanie placówek
oświatowych oraz brak instruktorów, a także ogólna sytuacja w kraju.
W latach 1981 – 84, poza Wydziałem NS w Chorągwi, działały też
w Hufcach Mokotów, Praga Południe i Otwock referaty Nieprzetartego
Szlaku. W hufcach, w których liczba drużyn NS była niewielka, pomoc
metodyczną instruktorzy drużyn NS uzyskiwali w kręgach i referatach
młodszoharcerskich. Kadrę instruktorską w drużynach stanowili przede wszystkim nauczyciele i wychowawcy.

1. „Przegląd Twórczości Artystycznej Drużyn NS”, do którego zaprasza
się inne ośrodki nie należące do struktury ZHP. Na finał zapraszane są
dzieci biorące udział w przeglądzie w czasie którego każde dziecko
otrzymuje nagrodę a nagród jest bardzo dużo.

W tym czasie zaczęto większą wagę przywiązywać do integracji harcerzy NS z innymi środowiskami harcerskimi. W ramach akcji letniej
obozy drużyn NS były włączane do ogólnoharcerskich zgrupowań.
Drużyny NS uczestniczyły w zlotach, rajdach i biwakach wraz ze swoimi rówieśnikami z innych środowisk harcerskich.
W omawianym okresie Nieprzetarty Szlak obchodził 25-lecie swojego
istnienia. Z tej okazji 42 instruktorów z Chorągwi Stołecznej ZHP
uczestniczyło w dwudniowym sympozjum poświęconym rozwojowi
drużyn NS w Polsce.
W 1996 roku po 20-letniej pracy w Wydziale Nieprzetartego Szlaku
Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP dh. hm. Danuta Myszewska zrezygnowała z funkcji. Po niej kierownikiem Wydziału została na sześć lat
dh. hm. Barbara Lenarczyk- Klata (1996 – 2002). W latach 2002 – 2013
kierownictwo Wydziału przejęła dh. hm. Elżbieta Darka.
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2. Olimpiadę „Sport na wesoło” dla drużyn NS, w którym również każdy uczestnik otrzymuje nagrodę.

W dniach 13 i 14 września 2013 r. we Wrocławiu, w salach Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się konferencja „Konwencja o prawach osób
niepełnosprawnych” poświęcona Konwencji ONZ o Prawach Osób
Niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku. Organizatorami konferencji byli Główna Kwatera ZHP oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczyli w niej nasi
instruktorzy z 7 WDHiGZ, 244 WDH, 161 WDH, 426 WDH oraz z próbnych drużyn z ZSS ul. Namysłowska i ul. Bartnicza.

3. Dzień Myśli Braterskiej.

W Chorągwi Stołecznej ZHP najbardziej aktywne i najliczniejsze są
środowiska NS zgrupowane w Namiestnictwie Hufca ZHP Warszawa
Praga Południe. Naszą tradycją stały się następujące wydarzenia
w trakcie roku harcerskiego:

1. Uroczyste rozpoczęcie roku harcerskiego.
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2. „Przegląd Twórczości Artystycznej Drużyn NS”, do którego zaprasza
się inne ośrodki nie należące do struktury ZHP. Na finał zapraszane są
dzieci biorące udział w przeglądzie w czasie którego każde dziecko
otrzymuje nagrodę a nagród jest bardzo dużo.

5. Spotkanie wigilijne instruktorów i przyjaciół NS.

6. Zabawa karnawałowa dla drużyn NS

3. Olimpiada „Sport na wesoło” dla drużyn NS, w której każdy uczestnik
otrzymuje nagrodę.
W trakcie całego roku harcerskiego drużyny NS Hufca Praga Południe
przygotowują się do Harcerskiej Akcji Letniej. Z uwagi na specjalne
potrzeby harcerzy z drużyn NS, wyjeżdżają oni przede wszystkim do
Ośrodka w Ocyplu. Na terenie Ośrodka Kolonijnego Hufca Warszawa
Praga Południe w 2004 roku, dzięki zaangażowaniu i fizycznej pracy
instruktorów Namiestnictwa oraz harcerzy Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Miedzeszynie powstała Baza NS w Ocyplu. Jest
ona stale modernizowana i doskonalona pod kątem funkcjonalności
oraz przyjaznego obiektu dla dzieci o specjalnych potrzebach życiowych. Baza składa się z 3 barakowozów, samodzielnego domku o powierzchni 25 m2, kontenera mieszkalnego i kontenera sanitarnego.
Barakowozy ustawione są na blokach betonowych (bez kół). Dwa połączone są wspólnym zadaszeniem. Zelektryfikowane barakowozy są
wyposażone w jednoosobowe tapczany oraz funkcjonalne szafki,
stoliki i taborety zakupione w 2012 roku ze środków finansowych pochodzących z darowizny 1%. W barakowozach i w kontenerze jest
łącznie 17 miejsc noclegowych, natomiast domek zapewnia wysoki
komfort pobytu dla 4 osób.

4. Turnusy rehabilitacyjne.
Dotychczas odbyły się Wisła 2014, Bukowina Tatrzańska 2015, Krynica
Zdrój 2016, Świnoujście planowane w 2017 roku.

Na terenie znajduje się również zadaszona, postawiona na fundamencie drewnianym, świetlica. W świetlicy odbywają się zajęcia, kominki,
śpiewanki. Świetlica może pomieścić około 25 osób. W 2016 roku, ze
środków pozyskanych w ramach akcji „1%”, został postawiony kontener sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie
pomieszczenia (barakowozy, domek, kontener sanitarny) posiadają
własne podjazdy dla wózków. Dla ułatwienia w przemieszczaniu się
osób na wózkach, zostały położone chodniki. Baza posiada również
własną kuchenkę dla bieżących potrzeb dzieci. Podstawowe wyżywienie zapewnia ośrodek hufcowy. Teren bazy jest ogrodzony, zapewniając tym samym bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych przebywających w bazie. W ramach zajęć rehabilitacyjno-programowych, plastycznych, majsterki – powstała unikatowa dekoracja terenu bazy. Na
terenie naszej bazy jest również krąg ogniskowy z amfiteatrem na 30
osób, a także grill ogrodowy. Z zasobów bazy korzystają dzieci i młodzież ze środowisk NS. W ciągu minionych lat baza gościła około 700
osób. Tak duży udział harcerzy w wypoczynku letnim jest możliwy
m.in. dzięki temu, że baza jest stale modernizowana oraz udoskonala-
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na własnymi siłami instruktorów, co znacznie obniża koszty inwestycyjne, a pozyskane dodatkowe środki mogą być spożytkowane na
pokrycie kosztów pobytu dzieci. Lokalizacja bazy w Borach Tucholskich nad jeziorem Ocypel (strefa ciszy) stanowi doskonałe warunki do
wypoczynku i rehabilitacji. Od początku istnienia bazy przyjęto zasadę,
że każdego roku realizowane jest jedno zadanie inwestycyjne, mające
na celu dalsze podnoszenie standardu obiektu, a co za tym idzie, zapewnienie naszym zuchom i harcerzom, dzieciom z różnorodnymi
niepełnosprawnościami coraz lepszych warunków pobytu, wypoczynku, rehabilitacji i zabawy.
Ponadto tradycją Namiestnictwa stały się jesienne wyjazdy harcerzy
„po zdrowie” do ośrodków wczasowych lub sanatoriów w polskich
uzdrowiskach. Organizatorem i komendantem tych wyjazdów jest,
niezmiennie od lat 90-tych ubiegłego wieku, dh Adam Sikoń. Mogą
one odbywać się dzięki wsparciu sponsorów takich jak m. in. Fundacja
Ochrony Zdrowia Inwalidów w Warszawie oraz Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego p. generał Mieczysław Gocuł, który od lat udostępnia transport harcerzy. W ostatnich latach harcerze odpoczywali
i rehabilitowali się w następujących ośrodkach: w 2014 r. młodzież
odpoczywała w Wiśle, w 2015 r. było to Centrum Rehabilitacji i Rekreacji „Rysy” w Bukowinie Tatrzańskiej, w 2016 r. harcerze NS wyjechali do
sanatorium w Krynicy Zdroju.

Namiestnictwo NS przy Hufcu ZHP Warszawa Praga Południe nie mogłoby tak dobrze działać, gdyby nie wsparcie wielu ludzi dobrej woli.
Najwspanialsi z nich to osoby działające w Radzie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski. Przy Namiestnictwie działa od 1984 r. Rada
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, której obecnie przewodniczy
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, sekretarzem Rady jest druh hm.
Adam Sikoń. Członkowie Rady są naszymi nieodłącznymi sojusznikami, wspierającymi finansowo, materialnie i programowo pracę
instruktorską drużyn.

Od 1 marca 2017r. działania instruktorów NS wspomaga Fundacja
„Inne spojrzenie”, posiadająca status organizacji pożytku publicznego.
Przy Namiestnictwie działa Krąg Instruktorski.
Wszystkie inicjatywy, imprezy wypoczynek nie mogłyby mieć miejsca,
gdyby nie znaczące pomoc Wojska Polskiego. Od początku przewodzenia drużynom NS przez hm Adama Sikonia, czyli już ponad 38 lat,
Namiestnictwo NS współpracuje z jednostką wojskową w Grupie Dolnej koło Grudziądza. Przez szereg lat sprzęt obozowy drużyn Nieprzetartego Szlaku przechowywany był w jednostce wojskowej w Grupie.
Wojsko własnym transportem dowoziło potrzebny sprzęt na miejsce
lokalizacji obozów NS. Barakowozy w bazie, usytuowanej
w „Słonecznej Republice” Hufca ZHP Praga Południe w Ocyplu, podarowane zostały przez jednostkę wojskową w Grupie. Wojsko dostarczyło barakowozy i ustawiło na terenie bazy NS. Pan pułkownik Sławomir Goździk jest członkiem Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.
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Nasuwa się pytanie, dlaczego od tylu lat w Chorągwi Stołecznej ZHP
najprężniej działa Namiestnictwo NS Hufca ZHP Praga Południe? Dlaczego tak bardzo aktywne są tu drużyny harcerski i zuchowe zarówno
z terenu dzielnicy Praga Południe jak i innych dzielnic Warszawy? Odpowiedź jest prosta. To dzięki życzliwości i wsparciu Komendantki
Hufca i całej kadry instruktorskiej harcerki i harcerze w działających tu
drużynach Nieprzetartego Szlaku czują się potrzebni i akceptowani.
Zawsze mogą liczyć na pomoc zarówno instruktorów jak i harcerzy
z innych drużyn Hufca, tu czują się potrzebni i akceptowani, to sprzyja
ciekawym pomysłom, zajęciom i integracji społecznej.

phm. Tamara Uliasz
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200 lat istnienia Instytutu
Głuchoniemych w Warszawie
W dniach 21 – 23 października 2017 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 200-lecia powstania Instytutu Głuchoniemych
w Warszawie. Główne uroczystości miały miejsce w niedzielę
22 października br. Tego dnia uroczystości rozpoczęły się od mszy
świętej w kościele św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie i złożenia w jego podziemiach kwiatów na grobie księdza Jakuba
Falkowskiego – założyciela Instytutu. Następnie złożono kwiaty pod
pomnikami na terenie Instytutu przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie, w tym pod przepięknym pomnikiem druhny harcmistrz
Wandy Tazbir.

W imieniu Namiestnictwa NS Hufca ZHP Warszawa Praga Południe
udział w uroczystościach wzięła dh. phm. Tamara Uliasz. Nastrój uroczystości był podniosły. Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie
Instytutu, wzruszające spotkania z nauczycielami dawnymi i obecnymi
oraz piknik w ogrodzie. Instytut odwiedziły tłumy młodszych
i starszych wychowanków, ich rodzin i przyjaciół. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Izba Pamięci poświęcona działalności harcerskiej
w Instytucie, w której czuło się obecność druhny harcmistrz Wandy
Tazbir, zmarłej w 2006 r. twórczyni i komendantki Szczepu „Tęcza”.
Zwiedzający odnajdywali się na zdjęciach z obozów, zimowisk biwaków itd. z różnych lat. Było dużo wspomnień, wzruszeń i spotkań.

Instytut Głuchoniemych jest miejscem szczególnie ważnym dla
harcerzy z Nieprzetartego Szlaku. W 1920 roku w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych przy Placu Trzech Krzyży powstały pierwsze
drużyny głuchoniemych i niewidomych harcerek i harcerzy.

phm. Tamara Uliasz
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Twórcy harcerstwa
Hm. Stanisław Broniewski ,,Orsza” (1915-2000r.)

Stanisław Broniewski urodził się 29 grudnia 1915 roku w Warszawie.
Lata szkolne spędził w stolicy. Tutaj w 1928 roku wstąpił do 3 WDH im.
Ks. Józefa Poniatowskiego. W latach trzydziestych zamieszkał
w Poznaniu. Tam też, w roku 1938 ukończył studia ekonomiczne ze
specjalizacją gospodarki przestrzennej. Podjął prace w banku
a następnie w Biurze Prezesa Rady Ministrów. Mieszkając w Poznaniu
pełnił funkcje instruktorskie w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. We
wrześniu 1939 roku wrócił do Warszawy i wraz ze swoim przyjacielem
ze studiów- Florianem Marciniakiem, współorganizował Pogotowie
Harcerzy a później Szare Szeregi. W 1941 roku już jako ,,Orsza” był
komendantem Okręgu Południowego w Ulu ,,Wisła”(Chorągiew Warszawska) i komendantem Obwodu Południowego Organizacji Małego
Sabotażu ,,Wawer”. W latach 1941-1943 pełnił funkcje komendanta
Chorągwi Warszawskiej. Od lutego do maja 1943 roku był komendantem Grup Szturmowych. 26 marca 1943 roku dowodził słynną ,,Akcją
pod Arsenałem”. Z pewnym wahaniem uległ prośbą m.in. ,,Zośki”
i ,,Alka” i przekonał do akcji naczelnika Marciniaka. Niewiele dni później
Florian Marciniak został aresztowany a jego następcą na stanowisku
naczelnika Szarych Szeregów został ,,Orsza”. Funkcje tę pełnił do
3 października 1944 roku, tj. do końca Powstania Warszawskiego. Pod
jego zwierzchnictwem grupy szturmowe dokonały najgłośniejszych
czynów zbrojnych m.in.: odbicia więźniów z transportu kolejowego
pod Celestynowem, zamachów na Franza Kutscherę i Franza Bürckla
w Warszawie oraz Wilhelma Koppego w Krakowie a także akcje pod
Sieczychami i Czarnocinem. On to uformował i oddał pod komendę
Kedywu AK harcerskie bataliony ,,Zośka” i ,,Parasol”. 1 sierpnia 1944
roku zastał Stanisława Broniewskiego na Woli, w fabryce ,,Telefunkena”, w miejscu koncentracji batalionu ,,Zośka”. 3 sierpnia
pod osłoną drużyny z 3 kompani ,,Giewonta”, przeszedł z Komendą
Szarych Szeregów do Śródmieścia, gdzie organizował
służbę
harcerską.
Inicjatywą ,,Orszy” było
powierzenie
chłopcom
z drużyn ,,Zawiszy” poczty
powstańczej, a harcerzom
z Bojowych Szkół Wojskowej Służby Społecznej(sanitarna pomoc rannym, bezdomnym, kuchnie
polowe itp.). Po upadku
Powstania
Wars-
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zawskiego ,,Orsza” trafił do obozu jenieckiego w Bergen-Belsen. Od
1945 roku był komendantem ZHP w Niemczech. Po powrocie do
kraju , w latach 1946-1948 był wicedyrektorem departamentu w Centralnym Urzędzie Planowania, a od roku 1957 do 1963 pracował w sekretariacie Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów. W 1956 roku
razem z Aleksandrem Kamińskim, Józefem Grzesiakiem, Janem Rossmanem i Tadeuszem Strumiłłą wszedł do Naczelnej Rady Harcerskiej
ZHP. Po półtora roku na żądanie władz pozbawiono ich wpływu na
ZHP. Poświecił się wówczas pracy zawodowej i naukowej. W latach
sześćdziesiątych w dziedzinie urbanistyki zrobił doktorat i habilitację
a w roku 1966 został docentem na Uniwersytecie Łódzkim. Marzenia
o odbudowaniu prawdziwego harcerstwa nigdy nie porzucił. Wspierał
Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego . W 1989
roku został współzałożycielem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej .
Jednocześnie był rzecznikiem zjednoczenia ZHP i ZHR. W tym samym
roku utworzył Krajowy Komitet Odrodzenia ZHP, któremu przewodniczył. Hm. Stanisław Broniewski był prezesem Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Kanclerzem Kapituły Orderu Orła Białego
i Wicekanclerzem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari a także
przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa. Zmarł po
długiej chorobie 30 grudnia 2000 roku w Wesołej pod Warszawą.
Pogrzeb ,,Orszy” odbył się na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
9 stycznia 2001 roku. Pochowany został w kwaterze batalionu ,,Zośka”.
Odznaczony był m.in.: Krzyżem Orła Białego, Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami.
Opublikował ok. 200 rozpraw z dziedziny ekonomi urbanistyki m.in.:
- ,,Ekonomiczne podstawy planowania wielkości miast”
- ,,Rozmieszczenie inwestycji w miastach”
Napisał ponad 200 prac z historii II wojny światowej m. in.:
- ,,Szare Szeregi”
- ,,Akcja pod Arsenałem”
- ,,Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika” (1983 r.)
- ,, Kto jest kim w Polsce” (1984 r.)
- ,,Florian Marciniak. Naczelnik Szarych Szeregów” (1988 r.)

hm Jacek Czajka
Nr.20 „Na Przekór Schematom”, Warszawa, listopad 2005r.
(artykuł poprawiony)
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Sztandary Hufca (17)
Szczep 147 Warszawskich Drużyn Harcerskich „Błękitni”
im. Tadeusza Sygietyńskiego
Hufiec ZHP Warszawa Praga-Południe
(obecnie Hufiec ZHP Warszawa Wawer)
1. DANE HISTORYCZNE
Sztandar nadano 11.05.2006 roku.
Funkcję komendanta szczepu podczas nadania sztandaru pełnił pwd.
Michał Świderski. Sztandar powstał jako „replika” starego sztandaru
który z biegiem lat uległ zniszczeniu poprzez wypłowienie materiału,
drobne dziurki w tkaninie. Z racji skromnego budżetu taniej było wyhaftować nowy sztandar niż reperować stary.
Fundatorami nowego sztandaru byli wychowankowie Szczepu
„Błękitni” oraz twórczyni i wieloletnia komendantka szczepu hm. Danuta Rosner.

UŻYTKOWANIE
Sztandar jest używany przez szczep. Wisi w gablocie, w harcówce
szczepu „Błękitnych”, w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie Aninie, przy ul. Alpejskiej 16.
Sztandar bierze udział w wydarzeniach związanych z historią szczepu
147 WDH „Błękitni” i jego bohatera. Sztandar w szczepie jest najważniejszym „Symbolem”, który łączy pokolenia wszystkich „Błękitnych”
na przestrzeni ponad 50 lat działalności . To na sztandar składane są
Przyrzeczenia Harcerskie a poczet sztandarowy kilka razy w roku pełni
służbę podczas Rajdu Szlakiem Tragedii i Chwały AnińskoWawerskiej, wieczornic szczepowych, 27 grudnia – w Rocznicę Zbrodni Wawerskiej, Świąt Kościelnych i Państwowych 3 maja, 15 sierpnia,
11 listopada. Sztandar bierze również udział w życiu szkół na terenie
których działa szczep czyli w ZS 114, SP 138 i SP 218 podczas świąt
szkół oraz rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego.

4. KONTAKT
Osobą odpowiedzialną za sztandar jest pwd. Marcin Świderski, komendant szczepu 147 WDHiGZ „Błękitni”.
E-mail do kontaktu w sprawie sztandaru - mar.swiderski@gmail.com

2. DANE TECHNICZNE

5. SZTANDAR W OBIEKTYWIE

Płachta sztandaru o wymiarach 108 x 100, obszyta z trzech stron złotymi frędzlami

23 września 2010 roku, Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych udekorował
odznaką „ ZA ZAŁUGI DLA ZKRPiBWP” za wytrwałość i skuteczność
w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego
i krzewienia jego pięknych tradycji.

Drzewce dwudzielne, wykonane z jasnego drewna o długości 225 cm.
Nasadę stanowi metalowa lilijka harcerska na postumencie z napisem
z jednej strony „Anin” a z drugiej numer „ 147”. Nasada jest odrębną
częścią drzewca.
Treść na sztandarze strona 1
Strona prawa (awers) w kolorze czerwonym, pośrodku orzeł srebrny
w złotej koronie, nad nim półkolem złoty napis: „Związek Harcerstwa
Polskiego”, pod nim, złoty napis prostopadle do drzewca: „Hufiec Warszawa Praga Południe im. 1WDP T. Kościuszki”
Treść na sztandarze strona 2
Strona lewa (rewers) w kolorze błękitnym, w środku srebrny krzyż
harcerski ze złotą lilijką, okręgiem i wieńcem, wokół niego złoty napis
„Szczep Błękitnych 147 WDH im. T. Sygietyńskiego”.

15 grudnia 2012 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała
"Błękitnym" - odznaczyła sztandar ZŁOTYM MEDALEM OPIEKUNA
MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ.

Zespół Historyczny Hufca
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Ratownik radzi i uczy
Pierwsza pomoc przy wypadku komunikacyjnym

służby ratownicze lub prosimy o to inną osobę. Aby wezwać pomoc,
należy zadzwonić pod numer 112 lub pod tradycyjny numer 999
(pogotowie), 998 (straż pożarna) lub 997 (policja). Jeśli okaże się, że
w miejscu wypadku nie ma zasięgu sygnału telefonii komórkowej, to
w miarę możliwości zabezpieczamy poszkodowanych i sami udajemy
się po pomoc lub prosimy jednego ze świadków o udanie się w miejsce, gdzie zasięg umożliwi powiadomienie służb. Na wszelki wypadek
zapiszmy numer rejestracyjny samochodu, któremu poleciliśmy wezwanie ratowników, oraz numer słupka drogowego przy którym (lub
między którymi) nastąpiło zdarzenie.

Udzielmy pomoc

Rosnąca lawinowo liczba pojazdów i nienadążający za nią rozwój sieci
drogowej powodują, że coraz częściej możemy być świadkiem wypadku lub, co gorsza, jego uczestnikiem. Na polskich drogach corocznie dochodzi do prawie 50 tys. wypadków, w których ginie ponad
5 tys. osób, a ponad 60 tys. odnosi obrażenia. Oznacza to, że statystycznie ginie codziennie ponad 13 osób w ponad 130 wypadkach.
Jeśli do tego doliczymy 387 tys. kolizji (ponad 1000 dziennie) to
napotkanie zdarzenia drogowego lub bycie jego uczestnikiem nie
jest nieprawdopodobne.
Co zrobić gdy już dojdzie do zdarzenia na drodze?

Nie potęgujmy liczby ofiar
Jeśli napotkamy wypadek drogowy, pamiętajmy przede wszystkim
o naszym bezpieczeństwie. Często
zdarza się, że udzielający pomocy
staje się ofiarą kolejnego - wtórnego wypadku tylko dlatego, że zbagatelizował podstawowe zasady
bezpieczeństwa. Pomimo że na
każdym ciąży obowiązek niesienia
pomocy, to nikt nie wymaga od
nas niepotrzebnego bohaterstwa!
Własny samochód należy zatrzymać w pewnej odległości od miejsca
zdarzenia, następnie włączyć światła awaryjne, a w nocy światła drogowe w taki sposób, aby oświetlić miejsce wypadku. Za naszym samochodem w odległości co najmniej 50 m ustawiamy trójkąt ostrzegawczy, jeśli mamy do dyspozycji drugi, ustawiamy go z przeciwnej strony. Dobre oznakowanie to podstawa bezpieczeństwa. Jeśli ustawimy
oznaczenia zbyt blisko lub, co gorsza, nie ustawimy ich wcale, to miejsce wypadku będzie stanowiło zaskoczenie dla innych kierowców.
Zabieramy z samochodu apteczkę i gaśnicę, zakładamy kamizelkę
odblaskową (w większości krajów jest jako wyposażenie
obowiązkowe) nakładamy jednorazowe rękawiczki i kierujemy się do
miejsca zdarzenia.

Wezwijmy pomoc
Po dotarciu do samochodu, wyłączamy silnik i oceniamy sytuację.
Jeśli uważamy, że pobyt w aucie jest niebezpieczny dla poszkodowanych (pożar, niebezpieczeństwo stoczenia się samochodu itp.), należy
ich przenieść w bezpieczne miejsce, w przeciwnym razie pomocy
udzielamy w samochodzie. Pamiętajmy, aby dokładnie ocenić najbliższe otoczenie rozbitego samochodu. Podczas wypadku osoby nie
przypięte pasami mogą zostać wyrzucone przez okna na odległość
nawet kilkunastu metrów! Po wstępnej ocenie sytuacji zawiadamiamy
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Oczekując na przyjazd służb ratowniczych, podejmujemy niezbędne
działania, przede wszystkim ratujące życie. W przypadku zatrzymania
krążenia rozpoczynamy czynności resuscytacyjne. Pamiętajmy, że
resuscytacja jest niemożliwa do prowadzenia u pacjenta siedzącego
w pojeździe. Jeśli poszkodowani są nieprzytomni, ale oddychają, lub są
przytomni, to w miarę możliwości nie ruszajmy ich z pojazdu i nie
wykonujmy zbędnych ruchów głową poszkodowanego z uwagi na
możliwy uraz kręgosłupa szyjnego.
U każdej osoby która nie wymaga
ewakuacji z samochodu stabilizujemy głowę, udrożniamy drogi oddechowe, brak udrożnienia jest najczęstszą przyczyną śmierci u osób
nieprzytomnych po wypadkach.
Tamujemy duże krwawienia (skaleczenie dłoni nie będzie zagrożeniem dla życia, natomiast masywne krwawienie z uda owszem).
W przypadku gdy uczestnikiem zdarzenia drogowego jest motocyklista,
należy zdjąć mu kask, trzeba jednak
wypróbować na sucho, na zdrowej
osobie jak się ściąga kask żeby nie
pogłębiać urazu. Kaski są zazwyczaj
bardzo dobrze dopasowane i nie jest
łatwo ściągnąć go, a wręcz zalecane
jest ściąganie go w 2 osoby (jedna
trzyma głowę a druga ściąga kask).
Ważne, aby rozpoczęte działania kontynuować do przyjazdu służb
ratowniczych. Dopiero po przekazaniu im opieki nad poszkodowanymi możemy bezpiecznie oddalić się z miejsca wypadku.
Pamiętajmy, nasza pomoc może uratować komuś życie. Kiedy jesteśmy świadkiem bądź uczestnikiem wypadku, zachowajmy zdrowy
rozsądek i zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i innych.

Warto wiedzieć
Jakie dane należy podać w zgłoszeniu ?
Przede wszystkim lokalizację zdarzenia. A więc: miejscowość, ulicę,
numer i kilometr drogi, jeśli mamy w samochodzie system nawigacji
satelitarnej warto podać po prostu współrzędne geograficzne GPS.
Następne informacje to: charakter zdarzenia, liczba poszkodowanych,
obrażenia i czy osoby są uwięzione w pojeździe. Dla służb ratowniczych ważne są też nasze dane i numer telefonu. Pamiętajmy, aby
zawsze precyzyjnie odpowiadać na pytania i poczekać, aż dyspozytor
potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i się rozłączy.

phm. Rafał Molasy
Ratownik Medyczny – Warszawskie Pogotowie Ratunkowe
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Kącik Kulinarny
Sernik Migdałowy

Składniki:
100 g ciasteczek owsianych
50 g masła
1 laska wanilii
500 g serka ricotta
250 g serka mascarpone
125 g cukru
100 g zmielonych migdałów
2 łyżki mąki ziemniaczanej
3 duże jajka
skórka starta z 1 cytryny
garstka płatków migdałowych

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co i jak? Czyli sposób przygotowania.
Składniki wyjmij wcześniej z lodówki, w celu uzyskania temperatury
pokojowej produktów. Piekarnik nagrzej do 180 stopni Celsiusa. Ciasteczka dokładnie rozkrusz i wymieszaj z rozpuszczonym masłem.
Wyłóż nimi spód 20 cm formy, wyrównaj powierzchnię wypukłą częścią łyżki i uklep. Tak przygotowany spód ciasta włóż do lodówki na ok
15 min.
Laskę wanilii przekrój wzdłuż na pół i łyżeczką wyłuskaj ziarenka. Przełóż je do większej miski, dodaj ricottę, mascarpone, cukier, migdały,
mąkę ziemniaczaną, jajka i skórkę cytrynową. Zmiksuj do połączenia
się składników na jednolitą masę.
Masę wylej na przygotowany spód, posyp płatkami migdałowymi.
Formę ustaw na blasze do pieczenia i piecz przez 45 minut na złoty
kolor.
Stopniowo otwieraj piekarnik i studź sernik w otwartym piekarniku.
Upieczone ciasto wyjmij z piekarnika po jego całkowitym wystudzeniu. Przed podaniem wstaw ciasto na min godzinę do lodówki. Dla
lepszego efektu posyp sernik warstwą cukru pudru i gotowe.

Smacznego!
pwd. Katarzyna Mamak HO
#MadyKatty
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Kącik Poezji

Juliusz Słowacki (1809-1849)

Listopad 2017

Maria Stanisława Konopnicka
(1842-1910)

Ignacy Błażej Franciszek Krasicki
(1735-1801)

Urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu herbu Leliwa, polski poeta, przedstawiciel romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasinskiego uznany za Wieszcza Narodowego. Jego twórczośc podejmowała istotne problemy związane z walką narodowowyzwoleńczą, z przeszłością narodu i przyczynami
niewoli. Wyróżniała się mistycyzmem, bogactwem wyobraźni, poetyckich przenośni i języka.
Uważany za największego z mistyków polskiej
poezji. Wywarł ogromny wpływ na późniejszych
poetów Młodej Polski i dwudziestolecia między
wojennego. Zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu. Został pochowany na paryskim cmentarzu Montmartre.

Urodzony 3 lutego 1735 roku w Dubiecku – herbu Rogala, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, książę sambijski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, prezydent Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie, poeta, prozaik,
publicysta, kawaler maltański. Główny przedstawiciel polskiego oświecenia. Pisał głównie bajki,
satyry i poematy heroikomiczne. Zmarł w Berlinie 14 marca 1801 roku i tam został pochowany
O POLSKO!
w katedrze pw. Świętej Jadwigi Śląskiej.

HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY
Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe;
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać!

Strona 18

O POLSKO! POLSKO! Święta! Bogobojna!
Jeżeli kiedyś jasna i spokojna
obrócisz swoje rozwidnione oczy
na groby nasze, gdzie nas robak toczy;
gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne
skryły się dumać jak łabędzie senne:
Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni
będziemy - wspomnij ty o nas! O, wspomnij!
Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska
pacierz, co płacze, i piorun, co błyska.
A dosyć, że się zastanawiasz chwilę,
jaka tam cisza na naszej mogile,
jak się wydaje przez Boga przeklęta;
a nie zapomnisz ty o nas, o, święta!
Kto pałasz kocha i Ojczyznę kocha,
choćby się, palił dla niej przez dwa wieki
i gdzieś jak żuraw, odleciał daleki,
i gdzie przez lat sto widniał od rozpaczy:
to, jak swą szablę i swój kraj zobaczy;
to, jak usłyszy, że krzyczą "DO BRONI!"
przed Panem Bogiem się tylko ukłoni,
a potem ludziom odpowie na hasło,
Że miecz nie ściemniał i serce nie zgasło!

Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach –
polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka. Jej twórczość poetycka przepełniona była patriotyzmem
i liryzmem, stylizowana „na swojską nutę”. Zdobyła powszechne uznanie wśród narodu. Brała
udział w walce o prawa kobiet, w akcji potępiającej represje władz pruskich, w pomocy na rzecz
więźniów politycznych i kryminalnych. Zmarła 8
października 1910 roku we Lwowie. Pochowana
na cmentarzu Łyczakowskim.
OJCZYZNA
Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Ojczyzna moja - to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.
Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły Co jej swobody obrońców przykryły.
Ojczyzna moja - to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!
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Jan Kasprowicz (1860-1926)

Urodzony 12 grudnia 1860 w Szymborzu - polski poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz.
Przedstawiciel Młodej Polski, związany z naturalizmem, symbolizmem oraz ekspresjonizmem.
Uważany za jednego z najwybitniejszych poetów w dziejach literatury polskiej, stawiany na
równi z Adamem Mickiewiczem. Ceniony
zwłaszcza za oryginalność stylu i twórczą niezależność. Zmarł 1 sierpnia 1926 w Zakopanem.
W 1933 roku trumnę z jego szczątkami przeniesiono ze starego cmentarza w Zakopanem do
mauzoleum na Harendę.

Jakub Krzysztof Ignacy Jasiński
(1761-1794)

Jerzy Żuławski (1874-1915)

Urodził się 24 lipca 1761 roku w Węglewie k/
Pyzdr w Wielkopolsce – polski szlachcic herbu
Rawicz,
generał
lejtnant
wojsk
litewskich, działacz polityczny, poeta, inżynier.
Jego twórczość obejmuje dzieła malarskie,
dzieła polityczne, wiersze satyryczne, bajki, piosenki i poematy heroikomiczne. Wielki patriota,
waleczny i bohaterski żołnierz. Zginął 4 listopada
1794 roku w obronie Insurekcji Kościuszkowskiej, broniąc szańców warszawskiej Pragi.
Pochowany na przykościelnym cmentarzu na
warszawskim Kamionku.

Urodził się 14 lipca 1874 roku w Lipowcu k/
Rzeszowa - herbu Szeliga, polski filozof, pisarz,
poeta i dramaturg okresu Młodej Polski. Jeden
z prekursorów polskiej literatury fantastycznej. Przedstawiciel dekadentyzmu i katastrofizmu. Autor dramatów symbolicznych oraz prozy
poetyckiej, a także esejów filozoficznych. Podczas I wojny światowej, wstąpił doLegionów.
Był w członkiem organizacji Strzelec. Był komisarzem Polskiej Organizacji Narodowej. Zmarł na
tyfus w szpitalu wojskowym w Dębicy 9 sierpnia
1915 roku.

RZADKO NA MOICH WARGACH (fragment)
DO NARODU
Rzadko na moich wargach Niech dziś to warga ma wyzna Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
Widziałem, jak się na rynkach
Gromadzą kupczykowie,
Licytujący się wzajem,
Kto Ją najgłośniej wypowie.
Widziałem, jak między ludźmi
Ten się urządza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentę,
Kto krzyczy, iż żyje dla Niej.
Widziałem, jak do Jej kolan Wstręt dotąd serce me czuje Z pokłonem się cisną i radą
Najpospolitsi szuje.
Widziałem rozliczne tłumy
Z pustą, leniwą duszą,
Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej
Resztki sumienia głuszą.
Sztandary i proporczyki,
Przemowy i procesyje,
Oto jest treść Majestatu,
Który w niewielu żyje.
Więc się nie dziwcie - ktoś może
Choć milczkiem słuszność mi przyzna Ze na mych wargach tak rzadko
Jawi się wyraz: Ojczyzna.

SYNKOWIE MOI
Narodzie! Niegdyś wielki, dziś w smutnej
kolei,
Wyzuty z siły, bogactw, sławy i nadziei,
Co niegdyś mocą broni i nauk wyborem,
Postronnych byłeś dziwem, pogromem i
wzorem
Dziś pod jarzmem zhańbienia, klęsk i niewoli
Dumnych jesteś igrzyskiem i pastwą
swywoli
Ty, coś orężem obce przemierzał narody,
Patrz co z tobą zrobiły domowe niezgody
Jużeś po długim smutku darem oświecenia
Począł wznawiać gmach silny dawnego
znaczenia
I już widział z postrachem twój sąsiad
niegodny,
Czym zostać może Polak, gdy wolny a
zgodny.

Synkowie moi, poszedłem w bój,
jako wasz dziadek, a ojciec mój,
jak ojciec ojca i ojca dziad,
co z Legionami przemierzył świat,
szukając drogi przez krew i blizny
do naszej wolnej Ojczyzny!
Synkowie moi, da nam to Bóg,
że spadną wreszcie kajdany z nóg
i nim wy męskich dojdziecie sił,
jawą się stanie, co dziadek śnił:
szczęściem zakwita krwią wieków żyzny
łan naszej wolnej Ojczyzny!
Synkowie moi, lecz gdyby Pan
nie dał zajść zorzy z krwi naszych ran
to jeszcze w waszej piersi jest krew
na nowy świętej Wolności siew:
i wy pójdziecie pomni spuścizny
na bój dla naszej Ojczyzny.

hm Jacek Czajka
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
Zbiórka w Muzeum Pragi
Namiestnictwo harcerskie „Heliodor” zaprasza wszystkich instruktorów i wędrowników Hufca Praga-Południe na otwartą zbiórkę namiestnictwa, poświęconą bohaterowi naszego hufca - 1Warszawskiej
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Kim byli? Jak i gdzie walczyli? Dlaczego stali się naszymi bohaterami? Czy i jak da się z tym
bohaterem pracować?
Na te i inne pytania odpowiedzą drużynowi i przyboczni drużyn harcerskich. Wspólnie przygotują prezentację o naszym bohaterze
i przedstawią je innym zainteresowanym. Na tej podstawie przeprowadzona będzie dyskusja, która pozwoli nam na głębsze zrozumienie
pracy z bohaterem.
Spotkanie odbędzie się w sobotę 18.11.2017 r. w godzinach 10.15 –
12.30, w sali konferencyjnej Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa
50/52).

Druhny i Druhowie!
Zbliża się dzień 1 listopada – Święto Zmarłych. Większość z was wybiera się tego dnia na groby swoich bliskich. Będąc ma cmentarzach,
nie zapominajcie również o członkach naszej harcerskiej rodziny,
o tych , którzy pełniąc służbę instruktorską odeszli na wieczną wartę.
Pamiętajcie, że ocalacie od zapomnienia waszych przyjaciół i wychowawców, którzy wspólnie z wami bawili się i spędzali czas na zbiórkach, rajdach, biwakach, obozach czy zimowiskach.
Zatrzymajcie się na chwilkę nad ich grobami i zapalcie lampkę. Niech
będzie ona symbolem płonących harcerskich serc.
Pamiętajcie również, że wasza harcerska rodzina to nie tylko wasz
hufiec ale także chorągiew i cała organizacja. I jeszcze jedna rzecz.
Druhno, Druhu, jeżeli odnajdziesz miejsce spoczynku tych, których
dotychczas nie ustalono, prosimy o przekazanie tej wiadomości do
Komisji Historycznej Chorągwi.

Czuwaj!

Komisja Historyczna Chorągwi Stołecznej ZHP

Namiestnictwo harcerskie "Heliodor"

Zebrał
hm. Jacek Czajka

Wydarzenia hufcowe w listopadzie
11/12.11 – kurs przybocznych
15.11 – "Discoharce" namiestnictwa NS
19.11 – gra dla kadry biorącej udział w propozycji programowej
Więcej informacji o zbliżających się wydarzeniach hufca dowiecie się
na Radzie Szczepowych 7 listopada 2017 roku.
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