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W dniu 22 lutego obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni harcerzy i skautów. Obchodzone jest ono na całym świecie. Ma przypominać o podstawowym założeniu ruchu 

skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata. Symbolizuje braterstwo łączące ludzi różnych klas społecznych, pokoleń, przekonań, narodowości i wyznań.

Idea ustanowienia Dnia Myśli Braterskiej zrodziła się na czwartej Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 r. w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na 

22 lutego – dzień urodzin założycieli skautingu, sir Roberta Baden-Powella Naczelnego Skauta Świata i jego żony Olave Baden-Powell Naczelnej Skautki Świata.

Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem również skauci dołączyli do jego obchodów. W tym dniu skauci na całym świecie przesyłają sobie bratnie pozdrowienia. 

Harcerze organizują gry terenowe i spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich, dzień ten jest okazją do zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.

Robert Baden-Powell (1857-1940)

Generał brytyjski. Twórca skautingu, urodzony 22 lutego 1857 

roku. Zorganizował  pierwszy obóz skautowy i wydał dwie książ-

ki, które miały podstawowe znaczenie dla rozwoju skautingu na 

świecie, a także harcerstwa w Polsce. Były to: „Skauting dla chłop-

ców” i „Wskazówki dla skautmistrzów”. Baden-Powell uważał, że 

skauting oraz kontakt z przyrodą mogą być szkołą wychowania 

obywatelskiego. W pracy z młodzieżą wzorował się na tradycjach wychowawczych 

różnych narodów. Był zdania, że skauting powinien uzupełniać edukację szkolną 

przez rozwijanie charakteru i sprawności jednostki. Podczas wojny Anglików z Bu-

rami w 1900 roku, w Afryce Południowej po raz pierwszy utworzył oddział chłopców 

z przeznaczeniem do służby pomocniczej. Próba ta uświadomiła Baden-Powellowi 

możliwość powierzenia młodzieży odpowiedzialnych zadań pod warunkiem po-

ważnego jej traktowania. Zainteresowanie z jakim spotkała się jego praca i książki 

spowodowały, że po latach zrezygnował ze służby wojskowej i całkowicie poświęcił 

się skautingowi. Zmarł 8 stycznia 1941 roku w Kenii.

Olave St Clair Baden-Powell (1889-1977)

Żona Roberta, urodzona jako Olave St Clair Soames 22 lutego 

1889 w Chesterfi eld, w Wielkiej Brytanii. Wychowywana w domu 

przez ojca, matkę oraz guwernantki. W dzieciństwie i młodości 

uprawiała wiele dyscyplin sportowych, między innymi tenis, pły-

wanie, piłkę nożną, jazdę na łyżwach i kajakarstwo. Grała także na 

skrzypcach. W styczniu 1912 roku Olave spotkała bohatera drugiej 

wojny burskiej oraz założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella na statku RMSP 

„Arcadian”, którym płynął do Nowego Jorku. W momencie poznania Olave miała 23 

lata, a Robert 55. Ciekawostką był fakt, że oboje obchodzili urodziny tego samego 

dnia. Zaręczyli się jeszcze w tym roku, we wrześniu, powodując medialną sensację. 

Pobrali się w sekrecie 30 października. „The Scouts and Guides of England” w pre-

zencie ślubnym kupili młodej parze samochód. Zamieszkali w częściowo sfi nanso-

wanym przez ojca Olave domu „Pax Hill” niedaleko Bentley w hrabstwie Hampshire, 

gdzie żyli w latach 1918-1939. W roku 1916 Olave została naczelniczką brytyjskich 

przewodniczek (skautek) zaś w 1930 naczelną przewodniczką (skautką) świata. 

Zmarła 19 czerwca 1977 roku w Bramley w Wielkiej Brytanii.

Andrzej Małkowski (1888-1919)

Urodzony 31 października 1888 roku w Trębkach. Jeden z twór-

ców polskiego skautingu, instruktor i teoretyk harcerstwa, dzia-

łacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych: 

„Eleusis”, „Zarzewia” i „Sokoła”. W listopadzie 1909 roku jako elew 

Armii Polskiej, za dwukrotne spóźnienie na zajęcia otrzymał jako 

karę polecenie przetłumaczenia podręcznika twórcy skautingu 

Roberta Baden-Powella pt.: „Scouting for Boys”. Po zapoznaniu się z treścią książki 

stał się entuzjastą i propagatorem skautingu na ziemiach polskich. W październiku 

1911 roku rozpoczął wydawanie „Skauta” – pierwszej polskiej gazety skautowej. 

Małkowski traktował skauting jako nowy styl życia i metodę odrodzenia młodzieży. 

W 1913 roku zorganizował wycieczkę skautową na III Wszechbrytyjski Zlot Skautów 

w Birmingham w Anglii. Otrzymał wówczas od Roberta Baden Powella skautowy 

medal „Za zasługi”. W czerwcu 1913 roku przeniósł się do Zakopanego, gdzie wziął 

ślub z Olgą Drahonowską. Rozwijał tam ożywioną działalność, tworząc silny, nie-

zależny ośrodek harcerski. Wraz z wybuchem I wojny światowej wstąpił na krótko 

do Legionów Polskich a następnie udał się do Anglii a potem do Stanów Zjedno-

czonych, gdzie zakładał polskie drużyny skautowe wśród emigrantów. Próbował 

zorganizować Legion Polski do walki z Niemcami. Wobec braku poparcia ze strony 

władz związku przybył do Kanady, gdzie wstąpił do armii kanadyjskiej. Następnie 

walczył na froncie we Francji. W listopadzie 1918 roku został przeniesiony do armii 

gen. Józefa Hallera. Wysłany w misji wojskowej do polskich oddziałów w Odessie 

do gen. Lucjana Żeligowskiego, zatonął w nocy z 15 na 16 stycznia 1919 r. wraz ze 

statkiem, którym płynął.

Olga Drahonowska-Małkowska (1888-1979)

Urodzona 1 września 1888 roku w Krzeszowicach. Żona Andrzeja 

Małkowskiego. Jedna z twórczyń polskiego skautingu, instruktorka 

harcerska, harcmistrzyni Rzeczypospolitej, współautorka hymnu 

harcerskiego, założycielka szkół instruktorskich. Poetka i rzeźbiar-

ka. Była również instruktorką wychowania fi zycznego w „Sokole”. 

Działała także w organizacji wychowania narodowego  „Eleusis”, 

gdzie poznała przyszłego męża. W Polskich Drużynach Strzeleckich poznała tajniki 

służby wojskowej, i zdobyła stopień porucznika.

W 1911 roku utworzyła pierwszą żeńską drużynę skautową im. Emilii Plater we 

Lwowie. Była pierwszą komendantką skautek w Naczelnej Komendzie Skautowej 

w latach 1911-1912. W czerwcu 1913 roku przeniosła sie do Zakopanego, gdzie 

wzięła ślub z Andrzejem Małkowskim. Następnie wyjechała do Wielkiej Brytanii. 

Tam w 1915 roku urodziła syna Lutyka. Po tragicznej śmierci męża, w 1921 roku 

wróciła do Polski. W 1925 roku założyła Szkołę Pracy Instruktorskiej i Pracy Har-

cerskiej w Sromowcach Wyżnych kierując tą placówką i rozbudowując ją do 1939 

roku.

Po wybuchu II wojny światowej ponownie wyjechała do Wielkiej Brytanii pracując 

tam w Domu Dziecka Polskiego. Do Polski wróciła w 1961 roku i pozostała na stałe. 

Zamieszkała w Zakopanem, gdzie zmarła 15 stycznia 1979 roku.
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Jak powstawał nasz hufi ec?

W grudniu 1956 r. na Zjeździe Łódzkim reaktywowano Związek Harcerstwa Pol-

skiego. Już w 1957 r. rozkazem Komendy Chorągwi Warszawskiej L2/57 z dnia 11 

lutego powołane zostały trzy hufce: Grochów (hufcowy hm. Mirosław Szypowski), 

Rembertów (hm. Władysław Szefl er) i Wawer (pwd. Maciej Darowski). Hufi ec Gro-

chów objął działaniem osiedla: Kamionek, Grochów i Saska Kępa. Hufi ec Rember-

tów – osiedla Stary i Nowy Rembertów. Hufi ec Wawer – osiedla: Anin, Wawer, 

Międzylesie, Radość i Falenicę.

15 listopada 1957 r. Hufi ec Grochów, na mocy rozkazu KCH L5/57 podzielił się na 

Hufi ec Grochów (hm. Mirosław Szypowski), obejmując działaniem osiedla Grochów 

Północny i Południowy oraz Hufi ec Saska Kępa (pwd. Stefan Romanowski) na tere-

nie Kamionka i Saskiej Kępy.

Kolejny podział organizacyjny miał miejsce 12 września 1959 r., rozkazem KCH 

L2/59-60 Hufi ec Wawer podzielił się na Hufi ec Anin (phm. Jerzy Helman) i Hufi ec 

Falenica (hm. Michał Najgrakowski).

Rok 1961 przyniósł następne zmiany. Do Hufca Saska Kępa (hm. Stefan Roma-

nowski) 26 stycznia (rozkaz RCH L3/60-61) został włączony Hufi ec Anin, a 15 lutego 

(rozkaz KCH L4/60-61) Hufi ec Falenica. 1 września zaś rozwiązane zostały Hufce 

Grochów i Saska Kępa i powołano Hufi ec Warszawa Praga-Południe (hm. Stefan 

Romanowski), obejmujący działaniem całą dzielnicę z wyjątkiem Starego i Nowego 

Rembertowa.

W marcu 1963 r. nastąpiły dalsze zmiany organizacyjne, które zakończyły proces 

integracji harcerstwa w dzielnicy. Rozkazem KCH L6/62-63 z dnia 1 marca Hufi ec 

Rembertów został włączony do Hufca Praga Południe.

Przez kolejne dziesięciolecia hufi ec działał na rzecz dzieci i młodzieży dzielnicy Pra-

ga-Południe a następnie nowo powstałych dzielnic: Rembertów, Wesoła i Wawer.

W 1990 roku, tak jak w całym harcerstwie, w naszym hufcu doszło do rozłamu, 

część drużyn przeszła do ZHP’18, przyszłego ZHR. Hufi ec ZHP działał nadal.

Na koniec jeszcze jedna zmiana. Jesienią 2013 r. instruktorzy i drużynowi Dzielni-

cy Warszawa Wawer, po 56 latach powołali ponownie do życia samodzielny Hufi ec 

Wawer. Komendantką hufca została phm. Katarzyna Świątek.

Za nami harcerskie akcje letnie i zimowe, festiwale kultury, rajdy Olszynka Gro-

chowska, obchody stulecia skautingu, stulecia harcerstwa i pięćdziesięciopięciole-

cia hufca. Przed nami kolejne lata pracy harcerskiej, kolejne jubileusze i rocznice. 

W roku 2017 Hufi ec ZHP Warszawa Praga-Południe pod przewodnictwem phm. 

Krystyny Mamak działa dalej, zapisując nowe stronice swojej historii.

hm. Jacek Czajka

Wystawa o historii Hufca ZHP Warszawa Praga Południe.

Zespół Historyczny Hufca opracował w 2016 roku wystawę pt.: „Harcerska służba 

Hufca ZHP Warszawa Praga Południe w 100-letniej tradycji na Grochowie”. Jest to 

projekt współfi nansowany ze środków Miasta St. Warszawy Dzielnicy Praga-Połu-

dnie w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia 

do Warszawy. Wystawa dotycząca 100-letniej historii harcerstwa a w szczególności 

55 lat istnienia naszego hufca.

Pierwsza część wystawy była prezentowana na 57 Rajdzie Olszynka Grochowska 

w marcu ubiegłego roku oraz w urzędzie naszej dzielnicy. W całości zaś, przedstawi-

liśmy ją po raz pierwszy na czerwcowym festynie w Parku Skaryszewskim.

W listopadzie i grudniu prezentowaliśmy ją w Domu Kultury „Wygoda”, a w stycz-

niu w Szkole Podstawowej nr 215. Dzięki przychylnemu poparciu i pomocy w tej 

sprawie Pana Burmistrza Jarosława Karcza, w terminach późniejszych wystawa od-

wiedzi szkoły, na terenie których działają nasze drużyny zuchowe i harcerskie.

Chcielibyśmy, aby wszystkie środowiska obejrzały tę wystawę i aby poznały ją nie 

tylko zuchy i harcerze ale również dzieci i młodzież szkolna. Będzie to świetna oka-

zja do pokazania działalności i dokonań harcerstwa na naszym terenie a zarazem 

promocja i reklama naszego hufca.

hm. Jacek Czajka

szef zespołu

Poczet komendantów Hufca ZHP Warszawa Praga Południe.

hm. Stefan Romanowski

1961 – 1983

hm. Andrzej Sadłowski

1983-1988

hm. Andrzej Banasik

1988-1989

phm. Paweł Lech

1989-1990

hm. Adam Sikoń

1990

hm. Waldemar Kowalczyk

1991-1993

hm. Krzysztof Bąbel

1993-2001

hm. Piotr Olejniczak

2001-2009

phm. Krystyna Mamak

2009
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