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Druhna Róża  
 

30 sierpnia 2018 r. hm. Róża Karwecka obchodziła osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Druhna Róża to prawdziwa historia naszego hufca, należy do grona 
wybitnych instruktorów, którzy ten hufiec tworzyli. To ona stała przez wiele lat na czele namiestnictwa zuchowego. To ona wymyśliła jego nazwę „Praski 
Świerszcz” a także była twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym pisemka, noszącego nazwę  namiestnictwa. Pisemko to wkrótce stało się gazetką 
całego hufca i… (z kilkoma przerwami) istnieje do dzisiaj. 
 
Więcej o jej życiu i karierze nie tylko harcerskiej, dowiecie się w dalszej części numeru. Tutaj przytoczę tylko kilka zdań,  moim zdaniem najważniejszych. 
 
Druhna Róża urodziła się 30 sierpnia 1938 r. na Kamionku w Warszawie. W 1947 r. wstąpiła do 14 WŻDH. Po reaktywowaniu harcerstwa w roku 1956 
należała do 13 WŻDH „Słońce“ przy LO im. Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w 1957 r. złożyła Przyrzeczenie Harcerskie i została zastępową. Od roku 1959 
jest instruktorką.   
 
Była drużynową: 245 WDZ „Jeżyki“, 300 WDZ „Wesoła Gromada”, 161 WDH oraz 306 WGZ „Mieszkańcy Rafy Koralowej“. Była też komendantką szczepów: 
22 WDHiZ im. Lucjana Szenwalda, 29 WDHiZ im. Stefana Starzyńskiego i 115 WDHiZ im. Obrońców Warszawy. 
 
Wieloletnia namiestniczka drużyn zuchowych, członkini Rady Hufca a w latach sześćdziesiątych zastępczyni komendanta hufca. Instruktorka Centralnej 
Szkoły Instruktorów Głównej Kwatery ZHP,  kierowniczka Wydziału harcerskiego Komendy Chorągwi Stołecznej. Od lat dziewięćdziesiątych do dziś jest 
członkinią Rady Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy“ i od wielu lat Chorągwianej Komisji Historycznej i Zespołu Historycznego Hufca. 
 
Oprócz harcerstwa swoje życie poświęciła pracy pedagogicznej. Była nauczycielką w Szkołach Podstawowych nr 55, 60 i 160 oraz w Liceum Ogólnokszt-
ałcącym nr 51. W Studium Nauczycielskim nr 1 i 2 była wicedyrektorką. 
 
W ostatnich latach jest działaczką społeczną Osiedla Kamionek i Klubu Sąsiada przy ul. Skaryszewskiej. Krzewi historię Kamionka, dokumentuje dzieje 
Skaryszewa, jest pomysłodawca i współtwórcą Festynów „Ulicy Skaryszewskiej“. Dwa lata temu powstał spektakl oparty na jej wspomnieniach ,,Róża ze 
Skaryszewskiej” – reżyserowany przez Dariusza Kunowskiego w wykonaniu aktorów autorskiego teatru „Teatr Scena Lubelska 30/32“. (Spektakl będzie 
można obejrzeć 16 września o godz. 16.00 w CPK przy ul. Podskarbińskiej) 
 
Wielokrotnie odznaczana, m.in.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym i Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP, Złotą i Srebrną Odznaką za zasługi dla 
Warszawy, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania. 
 
Wyróżniona „Kamieniem Kamionka“ przez Zarząd Rady Osiedla Kamionek, medalem pamiątkowym 100-lecia Przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy  
i Gocławia do Warszawy a także Medalem „Ludziom czyniącym dobro“, przyznanym przez Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej. 

 
Wpisana do Złotej Honorowej Księgi Zasłużonych Instruktorów Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe. 

hm. Jacek Czajka  
                                                                                                          redaktor naczelny  
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Dziś śmiało  mogę powiedzieć, że  Róża jest moją przyjaciółką. Jest 
również  przyjaciółką mojej żony i przyjacielem domu. Razem spędza-
my czas na różnych spotkaniach, takich jak Festyny na Skaryszewskiej, 
promocje książek wydawnic-
twa „Zucherek”, wieczory 
poezji w Domu Kultury na 
Wygodzie, spotkania histo-
ryczne i nie tylko w Centrum 
Kreatywności na Targowej, 
msze święte w kościele Pallo-
tynów na Skaryszewskiej,  
no i oczywiście spotkania 
Zespołu Historycznego  
i Komisji Historycznej. 
 
Pomagamy sobie wzajemnie w różnych sprawach, na tyle, na ile nas 
stać. Jeździmy na wycieczki krajoznawcze (Warka, Studzianki,  Radom, 
Płock, Częstochowa, Gidle, Mokra, Spała, Zegrze, Kampinos). Ostatnio 
Róża była na Przysiędze Wojskowej mojego syna Marcina. Bardzo 
przeżywała to wydarzenie w pozytywnym sensie tego słowa. Widać 
było, że jest z niego dumna tak jego rodzice. 
 

Mam nadzieję, że jeszcze długo będzie trwała nasza przyjaźń i że jesz-
cze wspólnie coś dobrego zrobimy. Co prawda los sprawił, że nasze 
drogi zeszły się dosyć późno, ale cieszę się, że w ogóle do tego doszło. 
Mają  rację ci, którzy mówią „lepiej późno, niż wcale” i ja się pod tym 
szczerze podpisuję. 
 

hm. Jacek Czajka 
 
* „Powierzonego przez organizację stanowiska nie opuszczę samo-
wolnie” – fragment roty Zobowiązania Instruktorskiego. 

Róża i ja 

A teraz (w odróżnieniu od „Słowa naczelnego” z sąsiedniej strony) 
będzie trochę bardziej osobiście. Różę poznałem ponad czterdzieści lat 
temu, stawiając swoje pierwsze kroki na drodze instruktorskiej. Jako 
młody instruktor, drużynowy, widywałem ją w siedzibie hufca w Ani-
nie na różnego rodzaju spotkaniach i imprezach instruktorskich. 
 
Troszkę bliżej poznałem Różę 
w Zgrupowaniu Obozów 
Hufca Bagienko 1977. Ja, 
wówczas w stopniu organiza-
tora (to taki „przedsmak“ dzi-
siejszego przewodnika), by-
łem pierwszy raz oboźnym 
na obozie szczepu 288WD-
HiZ. Ona -  harcmistrzyni, 
komendantka obozu 29 
WDH. (Później, tzn. po zakoń-
czeniu obozu, została wyróż-
niona przez Komendanta 
Chorągwi Srebrną Odznaką 
„Komendanta Obozu“). Wspólne rozmowy, ogniska, apele i zajęcia 
obozowe, sprawiły, że moja znajomość z Różą stawała się coraz bliż-
sza. Miałem nawet w jej szczepie platoniczną sympatię w postaci Mał-
gosi Chłosty, drużynowej drużyny harcerskiej. 
 
Po roku 1983 przestałem czynnie działać w hufcu. Zostawiłem harcer-
stwo. Praca w ciągłych rozjazdach (konduktor wagonów sypialnych 
WARS), żona, dzieci, dom…Nie dałem rady - odszedłem. Jednak życie 
bez harcerstwa było dla mnie jakieś niepełne, czegoś mi bardzo brako-
wało. Wróciłem po czternastu latach przerwy. Wróciłem, by „odkupić 
swoje winy”*. 

 
Dzieci podrosły, wstąpiły do 
harcerstwa a ja zaraz po nich. 
Z zadowoleniem spostrze-
głem, że jest jeszcze w naszym 
hufcu sporo instruktorów  
z mojego „pierwszego wciele-
nia’. A wśród nich Róża! 
Wspólnie z nią znalazłem się w 
szeregach Instruktorskiego 
Kręgu Pokoleń „Romanosy”. 
Nastał czas wyjazdów do Ocy-
pla, spotkań instruktorskich  
z okazji wigilii, Dnia Myśli Bra-
terskiej, Święta Hufca czy 
udziały w capstrzykach na 
Powązkach. To wszystko przy-
bliżało mnie do Róży coraz 
bardziej. Kiedy na wiosnę 2013 

r. organizowałem w naszym hufcu zespół historyczny, zgodziła się na 
moja prośbę, zostać jego członkinią. W roku następnym  byliśmy już 
razem instruktorami Chorągwianej Komisji Historycznej. Wspólne 
zainteresowania, pasja i praca doprowadziły do tego, że nasza znajo-
mość zaczęła się rozwijać na całego i niebawem niespostrzeżenie 
przerodziła się w przyjaźń. 
 
 

Temat miesiąca –  
Wspomnienia o Róży Karweckiej 
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Ludzie: 
 
W dużej mierze wszyscy, którzy dobrze się już znają. To na pewno 
ułatwiło wspólną pracę i przebywanie ze sobą przez miesiąc.  Martwi 
trochę, że ja byłem jedynym mężczyzną - komendantem obozu. Do-
kładnie tak, na siedem obozów aż sześć prowadziły kobiety.  Nie mam 
absolutnie nic do nich ani do ich pracy. Zwracam na to uwagę raczej 
jako na ciekawostkę, bo takiej sytuacji nie było na naszej akcji letniej od 
dawna.  Co do naszej kadry obozów, widać było po niektórych, że są 
jeszcze bardzo młodzi. Sytuacja, która miała miejsce po olimpiadzie do 
tej pory nie mieści mi się w głowie. Mam nadzieję, że dziewczyny ją 
przemyślały i zanim następnym razem  wpadną na „genialny pomysł”, 
to jednak się nad tym zastanowią. Jednak plus dla nich za odwagę, mi 
na ich miejscu byłoby zwyczajnie głupio do kogoś z taką sprawą 
przyjść. Była to jednak jedyna sytuacja, która utkwiła mi w pamięci  
i miała niewiele wspólnego z harcerstwem. I właśnie to akurat jest 
pozytywne. Widać było jak nigdy, że cała kadra gra do jednej bramki  
i wszystkim zależy na tym samym, czyli na harcerzach.  Dlatego 
ogromnie mnie cieszy, że nasi młodzi instruktorzy mają świadomość, 
dla kogo pełnią służbę. 

 
Jedzenie: 
 
W opinii mojej i moich harcerzy było smacznie i różnorodnie. A mia-
łem naprawdę w tym roku wybredne dzieci. To na pewno po części 
zasługa idealnie dobranej załogi kuchennej. Marcin, jaki jest, każdy wie. 
Ale po raz pierwszy pomagały mu Wiktoria i Dominika. Dziewczyny 
odwaliły kawał dobrej roboty. Duże uznanie dla nich. 
 
Gry i imprezy zgrupowania: 
 
W sumie chyba po raz pierwszy można powiedzieć , że trzymały  
w miarę wysoki poziom. Wszystkie szczepy starały się, żeby ich gry  
i imprezy były świeże i z nowymi pomysłami. Harcerze w większości 
byli zadowoleni, a to chyba najlepsza recenzja. Brakowało mi tylko 
zgrupowaniowego HBS-u do pełni szczęścia.  Ogromnie dziękuję 
wszystkim kadrom obozów za zaangażowanie i poważne potraktowa-
nie sprawy. 
 
Atmosfera: 
 
To chyba było to, co najbardziej rzucało się w oczy. Był to pierwszy 
obóz od siedmiu lat, gdzie autentycznie odpocząłem. Kadra zgrupo-
wania minimalnie ingerowała w życie obozów. Było miło i sympatycz-

Echa Zdrójna  

We wrześniowym numerze nie mogło zabraknąć felietonu o naszej 
minionej akcji letniej. 
 
Myślę, że pod wieloma względami była to jedna z najlepszych akcji 
letnich naszego hufca w ostatnich latach. Wiadomo jednak, że nic nie 
jest idealne i mankamentów też trochę było. Jak wiadomo błądzić jest 
rzeczą ludzką. Dlatego mam nadzieję, że organizatorzy czytając ten 
felieton wezmą pod uwagę jego obiektywność.  Ale po kolei: 
 
Informacje i przygotowanie przed wyjazdem: 
 
Uważam że pod tym względem wszystko było w porządku. Specjalnie 
utworzona grupa na FB dla kadry obozów znacząco ułatwiła komuni-
kację. Informacje były tam wrzucane na bieżąco i aktualizowane. Kon-
takt z komendantem zgrupowania też był bezproblemowy.  
Jedyny mały minus za to, że miejsca obozowe nie były ustalone  
przed wyjazdem. 
 
Kwaterka: 
 
Tutaj jak zwykle pojawił się problem, że osób było za mało. I nie każdy 
obóz niestety wysłał swoich reprezentantów. Uważam, że do dość 
słabe podejście. Wiem, że fajnie przyjechać na gotowe, ale jednak ktoś 
to gotowe musi zrobić. Nie wierzę, że nie da się wysłać nawet jednej 
osoby choćby na kilka dni. Jednak duże uznanie dla kwaterki za to , że 
wszystko było gotowe przed naszym przyjazdem. 
 
Pakowanie tira: 
 
To jakiś dramat, żenada, żal, wstyd, kompromitacja. Z relacji mojej 
kadry wiem, że wyglądało to naprawdę słabo. Szczepy w tej kwestii nie 
stanęły na wysokości zadania. Zdaje się, że byliśmy jedynym szcze-
pem, który dużą liczbą osób stawił się na miejscu. I co ważne - byli też 
nasi harcerze. Dlatego apeluję do komendantów szczepów, żeby nie 
żerowali na innych, bo to nie przystoi w harcerstwie. 
 
Miejsce: 
 
No właśnie, i tutaj niestety dało się odczuć mały organizacyjny chaos. 
Po przyjeździe na miejsce nie było kwatermistrza, co skutkowało tym, 
że panowało zamieszanie przy zajmowaniu miejsc obozowych i wy-
dawaniu sprzętu. Powinna jednak być osoba, która to koordynuje. 
Może warto pomyśleć o rozwiązaniu ze Stężycy, gdzie namioty są 
przed przyjazdem uczestników zrzucone na miejscach obozowych.   
 
Sprzęt: 
 
Nie było tragicznie, ale nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy tak stare 
i zniszczone namioty. Wiem, że mój szczep nie posiada swojego 
sprzętu obozowego i może nie powinienem narzekać. Jednak do tej 
pory na obozach jakość sprzętu była znacznie lepsza. Czyli jednak się 
da to załatwić. Rzucały się też w oczy obozy, które stały tylko na no-
wych namiotach i takie, które dostały mieszankę. W dodatku jak nigdy 
był problem z masztami i zapałkami. 
 
Na duży plus na pewno można zaliczyć brak problemu z gwoździami. 
Po raz pierwszy od dawna dostawaliśmy je w dużej ilości i w każdym 
możliwym rozmiarze. Jeśli chodzi o sprzęt na ppoż. czy sprzęt pionier-
ski, też był on dostępny i nie było problemu, żeby w razie potrzeby  
go pożyczyć. 

Heblowanie 
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List do Komendantki Hufca  

Napisałem list, będący właściwie dwoma cytatami. Komentarza tam 
jak na lekarstwo. Ale czy nie jest to dobra rada? Przeczytajcie: 
 
Krysiu, ponieważ w najbliższym czasie nasi szczepowi występować 
będą o mianowania swych drużynowych, chciałbym przypomnieć, że 
obowiązuje nas przestrzeganie wewnętrznych przepisów ZHP. Jak 
pamiętasz, w Statucie ZHP czytamy: 
 
§ 21 
1.    Funkcjami instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru 
dorywczego, to jest: 
    1)    funkcja drużynowego(...) 
2. Funkcję instruktorską może pełnić instruktor. W uzasadnionych 
wypadkach komendant hufca może dopuścić do pełnienia funkcji 
instruktorskiej członka ZHP niebędącego instruktorem, który ukończył 
16 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje instruktorskie (...) 
 
Krysiu, mowa jest o uzasadnionych, a więc wyjątkowych przypadkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaś w „Instrukcji gromady, drużyny...” możemy przeczytać: 
 
FUNKCYJNI 
30. Wymagania, jakie musi spełniać drużynowy: 1) ukończył 16 lat, 2) 

jest instruktorem ZHP; w uzasadnionych przypadkach właściwy 
komendant może powierzyć funkcję drużynowego osobie, która 
ma otwartą próbę przewodnikowski,  3) ukończył kurs drużyno-
wych metodyki odpowiedniej dla prowadzonej przez siebie druży-
ny; w przypadku drużyny wielopoziomowej drużynowy musi do-
datkowo posiadać przygotowanie w zakresie metodyk pozosta-
łych grup metodycznych reprezentowanych w drużynie, 4) złożył 
pisemne zobowiązanie do prowadzenia gromady/drużyny oraz 
podpisał umowę wolontariacką z ZHP, 5) w przypadku gromad/
drużyn NS i integracyjnych - ma wiedzę i umiejętności niezbędne 
do pracy z dziećmi i młodzieżą z określonym rodzajem niepełno-
sprawności (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). 

 
A więc powtarza się zapis statutowy uzupełniony o inne warunki. Kry-
siu, czy rzeczywiście w przypadku naszych środowisk nie mamy zbyt 
wielu  „uzasadnionych przypadków”? Nie będę rozwijał tematu. 
 
 

Pozdrawiam serdecznie 
hm. Adam Czetwertyński 

 

Dobre rady 

druha ACz. (36) 

nie. Czuć było wzajemny szacunek i  braterstwo. Komenda starała się 
zawsze szybko i rzetelnie ogarniać sprawę, z którą się przyszło. Czuć 
było, że komenda jest tam dla nas a nie dla siebie. Zawsze chętnie po-
rozmawiali, posiedzieli, pożartowali. To bardzo ważne, bo nie każdy 
ma ochotę miesiąc kisić się w gronie swojej kadry i czasem potrzebuje 
posiedzieć z kim innym. Jestem bardzo wdzięczny komendzie zgru-
powania za stworzenie takiej atmosfery. Życzyłbym sobie, żeby nasze 
kolejne akcje letnie upływały w równie miłym klimacie.  Na mały mi-
nus zaliczyłbym tylko mało grilli kadrowych. Z tego, co pamiętam, był 
jeden. A jednak miło czasem oderwać się od życia obozowego. Ta 
atmosfera właśnie maskuje wszystkie niedociągnięcia, które wymieni-
łem wcześniej. Bo jednak, moim zdaniem, jest ona najważniejsza. Wie-
rzę, że to nie było chwilowe na potrzeby akcji letniej ale że taka sama 
panować będzie na innych naszych wspólnych akcjach. 
 
Punktacja obozów: 
 
Powinna być bardziej szczegółowa, myślę, że tablica z informacjami, 
jaki obóz za co dostał ile punktów ucięłaby wszelkie niedomówienia  
i spekulacje. A tak? Wyszło jak zwykle i niestety ploteczek nie udało  
się uniknąć. 
 
Inne: 
 
Tutaj chciałem napisać o moim zdaniem największych minusach. 
Przede wszystkim apel otwierający zgrupowanie. Przesuwany chyba 
ze trzy razy i na początku bez oficjalnych informacji kiedy i o której się 
odbędzie. Druga kwestia to ostatnie dni obozu. Musieliśmy zwinąć 
namioty CZTERY dni przed końcem. Taka sytuacja zdarzyła się nam po 
raz pierwszy odkąd jeździmy na hufcowe zgrupowania. Właściwie trzy 
ostatnie dni nie mieliśmy co robić i byliśmy gotowi, żeby wracać do 
domu. Wiem, że związane to było z zapowiadanymi opadami deszczu. 
Jednak, jak pokazała rzeczywistość, wcale nie padało. Poza tym spra-
wa postawienia kadry obozów przed faktem – albo wysuszycie sobie 
mokre namioty w Warszawie, albo je zwijajcie – nie była zbyt fajna. 
Jeśli zgrupowanie zapewnia nam warunki do obozowania od jedzenia 
przez sprzęt aż po toalety, to raczej oczekiwałbym, że zapewni też 
miejsce do wysuszenia namiotów. Akcja powinna być zorganizowana 
od A do Z a nie od A do Y. To, że wracaliśmy do Warszawy, nie znaczy, 
że zgrupowanie może umyć ręce.  No i nie mogę nie wspomnieć  
o ostatnich dwóch dniach. Wydaje mi się, że cały sprzęt można było 
zacząć zwijać pakować i wywieźć dzień wcześniej. Przynajmniej ten, 
który jechał do Ocypla. Uniknęlibyśmy wtedy sytuacji, kiedy późno 
wyjeżdżamy i musimy czekać na osoby rozpakowujące go w Ocyplu. 
Można to było na pewno zrobić sprawniej i szybciej, nie martwiąc się, 
że wszystko zostaje na ostatni dzień. Ale najdziwniejsza sytuacja miała 
miejsce na apelu kończącym. Otóż do opuszczenia flagi wyznaczone 
zostały trzy druhny z jednego szczepu. Uważam, że flagę powinni 
opuszczać komendanci obozów. Nie rozpalali oni też żadnego zgru-
powaniowego ogniska. Generalnie nasza rola została trochę zmargi-
nalizowana. To przykre. 
 
Podsumowanie: 
 
Tak jak pisałem, w ocenie mojej i wielu osób, z którymi rozmawiałem, 
a na nie jednej akcji letniej hufca już były, to była jedna z lepszych akcji 
letnich. Dlatego ogromnie dziękuję całej kadrze zgrupowania za zaan-
gażowanie i stworzenie nam jak najlepszych warunków do pracy. 
Dziękuję też kadrom obozów za to, że było u was widać zaangażowa-
nie chęci i świadomość służby dla dzieci. 
 
 

phm. Jan Korkosz  
komendant szczepu 160 WDHiGZ 
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Pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy na zlocie, to życzliwość  
i otwartość ludzi na innych. Gdziekolwiek by się nie poszło, każdy był 
miły i służył pomocą. Świetnie było to widać po harcerzach. Byli oni 
wręcz szczęśliwi, że mogą pogadać na luzie z druhami z innego krań-
ca Polski czy nawet ze skautami z innych części świata. Chętnie się 
wymieniali chustami, plakietkami i spędzali wspólnie czas w swoim 
towarzystwie. Czemu o tym piszę? Otóż możliwość zetknięcia się  
z przedstawicielami innego środowiska harcerskiego czy skautowego 
świetnie wpływa na naszych podopiecznych. Mogą oni zaobserwo-
wać, że ich harcerski świat nie kończy się na najbliższym otoczeniu, tj. 
szczepie czy hufcu. Konsekwencją tego jest poznanie nowych pląsów, 
piosenek, zwyczajów, ale co najważniejsze, nauka postrzegania świata 
z perspektywy innej niż nasza własna. Nagle okazuje się, że wyznając 
te same wartości i należąc do tej samej organizacji możemy mieć inne 
spojrzenie na świat. Moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych 
powodów, dlaczego wraz z naszymi harcerzami powinniśmy brać 
udział w takich imprezach. 
 
Drugim powodem jest możliwość poznania lub zobaczenia czegoś 
nowego. Przechodząc do konkretów - uczestnictwo w takim zlocie to 
kopalnia wiedzy i pomysłów na różne formy pracy z naszymi podo-
piecznymi. Sam miałem okazję zobaczyć w praktyce ciekawe zajęcia: 
rzeźbienie w szklanych butelkach, zabawy z zakresu radiooperatorki, 
zabawa w poszukiwanie złota w stawie czy gry z zakresu Team Buil-
ding’u. Dla każdego z nas może to się okazać proste i oczywiste, lecz 
doświadczenia naszych wspólnych imprez hufcowych pokazują, że 
mamy tendencje do powielania schematów zabaw. W związku z tym 
wyjazd na taki zlot jest świetną okazją, aby przewietrzyć nasz instruk-
torski umysł i zaczerpnąć trochę inspiracji. 

 
Inną kwestią, która zrobiła na mnie wrażenie, to instruktorzy naszego 
Związku. Nie chodzi tu o fakt, że tacy byli na zlocie, ale o ich wiek. Czę-
sto z ust laików można usłyszeć, że harcerstwo jest dla młodych,  
a instruktorzy starszej daty powinni sobie dać z tym spokój i skończyć 
z byciem chłopcami w krótkich spodenkach. Zlot w Gdańsku uświado-
mił mi jako instruktorowi, że wiek nie ma żadnego znaczenia. Liczą się 
chęci działania i tworzenia czegoś większego na rzecz innych ludzi. 
Wynika to z faktu, że niezależnie od wieku jesteśmy w stanie zaofero-
wać innym coś od siebie. Mało tego, widziałem ludzi, którzy po wielu 
latach przerwy wrócili do ZHP pełni nowych pomysłów. Często to są 

Zlot ZHP GDAŃSK 2018, 

czyli refleksji kilka…  

Pisząc ten artykuł zastanawiałem się wielokrotnie, co mogę w nim 
opisać i jakimi ciekawymi uwagami się podzielić. Pomysłów była cała 
masa, bo przecież tematem jest tegoroczny zlot ZHP w Gdańsku, co 
było wydarzeniem ponadprzeciętnym i wyjątkowym. Trudność bierze 
się z mnogości różnych refleksji i przemyśleń, które towarzyszą mi od 
powrotu z Wyspy Sobieszewskiej. Dlatego pozwolę sobie na podziele-
nie się swoimi refleksjami z perspektywy instruktora naszego hufca. 
Większość z was kojarzy mnie pewnie jako drużynowego 295 WDH 
„Sulima”, lecz na zlocie miałem przyjemność być członkiem kadry 
programowej (w tym miejscu słowa uznania dla wszystkich naszych 
instruktorów hufca, którzy pełnili służbę na zlocie). I to właśnie z tej 
perspektywy postaram się z Wami podzielić swoimi spostrzeżeniami. 
   
Na początek kilka słów wstępu.  Zlot odbył się w dniach 6-16 sierpnia 
2018 r. na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Brało w nim udział ok. 
15 000 osób (w tym liczona jest kadra zlotu). Cały zlot był podzielony 
na gniazda wszystkich chorągwi, a wystrój każdego z nich pionierką  
i zdobnictwem nawiązywał do elementów charakterystycznych dla 
każdego z regionów. 

 
Sam program zlotu był bardzo bogaty. Każde gniazdo chorągwiane 
miało swój własny program. Ale uczestniczy zlotu przede wszystkim 
korzystali z propozycji programowych zlotu, tj. programu centralnego. 
Program ten był podzielony na różne moduły tematyczne. W tym 
miejscu chcę wskazać, że rozmach i różnorodność zajęć była imponu-
jąca, od kwestii metodyczno-merytorcznych, przez kreatywność zajęć 
po samą ich organizacje. Dla przykładu uczestnicy zlotu  mieli możli-
wość przejechania się do instytucji kultury w Gdańsku, innym razem 
uczestniczenia w zajęciach na kajakach lub pełnienia służby na rzecz 
innych ludzi w niedalekiej od Gdańska okolicy. 
 
Pozostając jeszcze w sferze programu koniecznie trzeba wspomnieć  
o licznych atrakcjach w czasie zlotu. Mam tu na myśli codzienne kon-
certy oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, np. prof. Jerzym Bralczykiem, 
Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem czy prezydentem 
Słupska Robertem Biedroniem. 
 
Przechodząc do refleksji dotyczących  zlotu, dodam, że to była moja 
pierwsza taka impreza, więc moje wrażenia mogą być lekko na wyrost. 
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osoby o ugruntowanej pozycji zawodowej, z pozakładanymi rodzina-
mi, które nie wstydzą się być harcerzami, bo przynosi im to olbrzymią 
frajdę i satysfakcję. Dla mnie jako instruktora młodego pokolenia wyni-
ka z tego jeden wniosek, że niezależnie od tego, co mogą mówić lub 
myśleć inni, warto jest robić to, co nam sprawia przyjemność. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z wiekiem, są to pełnione funk-
cje na różnych szczeblach naszej organizacji. W trakcie zlotu udało mi 
się zaobserwować zjawisko, które raczej oceniam negatywnie. Zazna-
czam jednocześnie, że nie chcę nikogo szufladkować, jest to bardziej 
luźna przestroga na przyszłość. Często jest tak, że doświadczeni wie-
kiem instruktorzy pełnią funkcje czy to na szczeblu hufca, chorągwi 
czy Głównej Kwatery. Z przykrością obserwowałem u niektórych ta-
kich instruktorów, jak bardzo niewychowawczo potrafili się zachować 
względem normalnego harcerza. Dla przykładu, pewnego wieczoru 
wysoko postawiony druh na oczach obcych ludzi w dość znaczący 
sposób poniżył jednego z harcerzy, który ewidentnie miał ze sobą 
problem i był osobą bardzo zagubioną i samotną. Piszę o tym w kate-
goriach przestrogi. Wszyscy jesteśmy instruktorami, czyli wychowaw-
cami. Niezależnie od naszego wieku czy pełnionych funkcji, powinni-
śmy pamiętać, że naszą nadrzędną wartością jest wychowywaniem 
młodego człowieka, więc mamy być wychowawcami i nie wolno nam 
o tym zapominać, a wszelkie rodzaju niewychowawcze zachowania  
u innych instruktorów powinny się spotkać z naszym  
stanowczym sprzeciwem. 
 
Jak wskazałem na początku, niniejszy tekst jest zbiorem refleksji i prze-
myśleń. W związku z tym na sam koniec chcę się odnieść do tego, jak 
kluczowa bywa promocja danego wydarzenia. Z naszego hufca poje-
chała do Gdańska dość skromna reprezentacja. W tym miejscu drobna 
refleksja lub uwaga - należy promować takie wydarzenia, jak miniony 
zlot ZHP. Mam wrażenie, że cała impreza była u nas w hufcu słabo 
rozpropagowana i temat zlotu gdzieś umarł w instruktorskich kulua-
rach. Gdyby o tym głośno się mówiło i zachęcało kadrę do udziału  
w nim, to pewnie pojechałoby znacznie więcej osób. Jest to o tyle 
ważne, że  taka impreza, która była przeprowadzona z okazji 100 lat 
odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 lat powstania ZHP, raczej 
się nie powtórzy. 
 
Na sam koniec, spinając wszystkie powyższe refleksje w całość, czy 
warto brać udział w takich imprezach? Zdecydowanie TAK! Jest to 
doskonała okazja do nowych doświadczeń i to niezależnie od tego, 
czy jedziemy tam jako kadra imprezy, czy też ze swoją drużyną. Każdy 
taki udział będzie zawsze czymś wyjątkowym, co zostanie w naszej 
pamięci na bardzo długo ze względu na klimat imprezy lub z powodu 
poznanych fantastycznych ludzi. 
 

pwd. Wojciech Kowalówka HO 
drużynowy 295 WDH „Sulima” 

 

To był rok 1961. Może styczeń, może luty. Nasza siedziba hufca – Ro-
gatka Grochowska właśnie była przesuwana, blokowała ona poszerza-
ną wówczas ul. Zamojskiego. W podziemiu Młodzieżowego Domu 
Kultury przy ul. Walecznych w tymczasowym hufcu spotykam  
się z groźnym (jak zwykle) i starym (jak zwykle – miał przecież  
ponad 30 lat) komendantem Hufca Saska Kępa, druhem  
Stefanem Romanowskim. 
 
- Twoja drużyna nazywać się będzie „Jeżyki”. Tak, 133 WDZ „Jeżyki” – 
słyszę od druha hufcowego. 
 
- Dlaczego „Jeżyki”? Przecież mogę wymyślić jakąś inną nazwę, stwo-
rzyć własną obrzędowość. Tak mnie uczono na kursie –  
odpowiadam.    
 
- Hmm… - zastanowił się komendant. – Ale my z druhną Różą – tu 
spojrzał na niedużą szatynkę, która obok niego siedziała. – My z druh-
ną Różą mamy taką prośbę. Róża prowadziła na Kamionku drużynę 
zuchów „Jeżyki”. I została nam po tej drużynie pieczątka. Pieczątka jest 
bez numeru drużyny, ale z nazwą hufca! Więc damy ci tę pieczątkę i ty 
będziesz kontynuował tradycję „Jeżyków”.   
 
No, jeżeli miałem dostać pieczątkę, nie mogłem odmówić komendan-
towi, a tym bardziej Róży. Moja drużyna nosiła więc taką nie przez nas 
wymyśloną nazwę. Nigdy jednak nie dorobiliśmy się przyzwoitego 
totemu, nigdy ta nazwa nie była dla nas ważna. Cóż, zamiast tego  
mieliśmy pieczątkę.    
 
Dlaczego o tym piszę? To wtedy, ponad 57 lat temu poznałem Różę.  
I taką ją zapamiętałem. Później nasze harcerskie drogi splatały się, roz-
dzielały i krzyżowały. Było różnie. Szmat czasu. Ja zakotwiczałem się  
w jednym miejscu, Róża – wędrowniczka pełniła bardzo różne funk-
cje, także odchodziła z naszego hufca i wracała. Dawne czasy nie wró-
cą. Ale dobrze przypomnieć sobie lata, gdy byliśmy ciut młodsi.  
Bardzo dobrze. 
 

hm. Adam Czetwertyński 

Przed 57 laty  
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chowankiem był także piszący te słowa, bowiem oprócz dydaktyki, 
Pani Róża była społecznikiem – instruktorem harcerskim, a jej osobo-
wość odcisnęła piętno na niejednym młodym człowieku. 
 
Swoją przygodę w harcerstwie rozpoczęła w 14 Warszawskiej Żeńskiej 
Drużynie Harcerskiej w Warszawie. Była również gospodynią klasy  
i przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Po reaktywowaniu ZHP  
w 1956 r. została zastępową w 13 Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Har-
cerskiej „Słońce” im. Jadwigi Falkowskiej. 

 
Ukończywszy kurs instruktorów zuchowych zakładała i prowadziła 
kolejno kilka drużyn zuchowych i harcerskich: 245 Warszawską Druży-
nę Zuchów „Jeżyki”, 306 Warszawską Drużynę Zuchową „Mieszkańcy 
Rafy Koralowej” i 161 Warszawską Drużynę Harcerek przy Liceum Wy-
chowania Przedszkolnego. Była także komendantką Szczepów: 22, 29 
im. Stefana Starzyńskiego oraz 115 im Obrońców Warszawy. Dwuletni 
okres prowadzenia 22 Szczepu, po okresie słabości i upadku, stworzył 
przyszłe podstawy aktywnej działalności tego środowiska, z którego 
wyrosło kilkudziesięciu instruktorów, komendantów hufców i chorą-
gwi, naczelnicy i naczelniczka harcerek oraz przewodniczący ZHR. 
 

Laudacja dotycząca 

Pani Róży Karweckiej 

17 maja 2018r. w wygaszanym Gimnazjum nr.23, przy ul. Tarnowiec-
kiej, imienia Ireny Sendlerowej - wielkiej Polki, która w czasie II wojny 
światowej uratowała prawie dwa i pół tysiąca żydowskich dzieci – 
przyznano już po raz dziesiąty,  specjalne medale „Ludziom czyniącym 
dobro”. Jedną z wyróżnionych osób została druhna Róża Karwecka. 
Poniżej zamieszczamy tekst laudacji napisanej na jej cześć i odczytanej 
podczas oroczystości wręczania medali. Autorem tekstu jest wycho-
wanek druhny Róży, profesor, harcmistrz Grzegorz Nowik.  
 

Pani Róża jest osobą powszechnie znaną na terenie Warszawy, szcze-
gólnie w jej prawobrzeżnej części. Jako instruktorka harcerska, nau-
czycielka, redaktorka czasopism oraz działaczka wielu organizacji spo-
łecznych, w tym lokalnych, a także przewodnik po Warszawie – wy-
chowała tysięczne rzesze młodzieży, przede wszystkim harcerskiej 
oraz dorosłych zainteresowanych dziejami naszego miasta, naszą 
kulturą, naszą tradycją. 
 
Pani Róża urodziła się w Warszawie na Kamionku przy ul. Rybnej  
w 1938 r. i całą wojnę przeżyła w Warszawie, dzieląc losy miasta i jego 
mieszkańców. Uczęszczała do szkół podstawowych Nr 60 (klasa 1), 
działającej na wojennym wygnaniu na rogu ul. Grochowskiej i Mię-
dzyborskiej, oraz Nr 14 do (klasa 2 SP), przy ul. Skaryszewskiej 9. Na-
stępnie była uczennicą XII Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Obrońców 31 na Saskiej Kępie. 
 
Po maturze, zgodnie z zamiłowaniem do sztuki oraz dydaktyki kontro-
lowała naukę w Dwuletnim Studium Nauczycielskim w Warszawie, na 
kierunku rysunek i praca ręczna, dające możliwość podjęcia pracy  
w szkole podstawowej, jako nauczyciel tych przedmiotów. Następnie 
ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lubli-
nie, na wydziale Pedagogiki i Psychologii, uzyskując tytuł magistra  
w zakresie wychowania plastycznego. Swoje kwalifikacje  
uzupełniała kończąc Podyplomowe Studium Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie oraz Studium Teatralne Centralnego Ośrodka Kultury  
w Warszawie. 
 
Pracę zawodową Pani Róża rozpoczęła jako nauczyciel plastyki  
w Szkołach Podstawowych na Grochowie: Nr 163 przy ul. Osieckiej, Nr 
60 przy ul. Zbaraskiej oraz Nr 55 przy ul. Siennickiej 51. Kolejno uczyła 
także starszą młodzież w Liceum Wychowania Przedszkolnego  
w Rembertowie oraz w Zespole Szkół Fundacji „Varsovia” na Mokoto-
wie. Swoje doświadczenia pedagoga i wychowawcy spożytkowała 
następnie będąc wykładowcą i wicedyrektorem w Studium Nauczy-
cielskim Nr 1 i Nr 2 w Warszawie. Jej uczniem i co najważniejsze wy-
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Wychowała tak wielu instruktorów zuchowych i harcerskich, aktyw-
nych do dziś, że nie może się z nią mierzyć żaden inny instruktor har-
cerski nie tylko prawobrzeżnej Warszawie, ale również w całej stolicy. 
Dlatego też została kierownikiem Wydziału Harcerskiego Komendy 
Chorągwi Stołecznej ZHP, a następnie instruktorką Centralnej Szkoły 
Instruktorów ZHP w Cieplicach, a następnie w Oleśnicy. Była też redak-
torką harcerskich pism metodycznych dla zastępowych i instruktorów: 
„Praskiego Świerszcza” i „Zuchmistrz”, na łamach których publikowane 
były materiały dla drużynowych zuchowych; wydawnictwa 
„Zucherek”, gdzie są zamieszczane materiały dla nauczycieli i wycho-
wawców – jest jego redaktorem i ilustratorem. Redagowała też Wy-
dawnictwo instruktorskiego Kręgu Pokoleń. 
 

Pani Róża była także Radną Miasta Stołecznego Warszawy (w komisji 
Sportu i Turystyki), wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Towarzy-
stwa Przyjaciół Marii Konopnickiej; Klub Sąsiada przy ul. Skaryszew-
skiej, gdzie organizowała i prowadziła spotkania, festyny ulicy, galerię 
malarską, gromadziła dokumenty historyczne o swej „małej Ojczyźnie” 
– ulicy i Kamionku. Zajmowała się i nadal zajmuje pomocą sąsiedzką, 
upamiętnianiem wydarzeń historycznych związanych z ulicą i Ka-
mionkiem, jest przewodnikiem wycieczek i spacerów po ulicy Skary-
szewskiej i Kamionku. Współpracuje z przedszkolami, szkołami i Sto-
warzyszeniem Pracownie Twórcze przy ul. Lubelskiej 30/32; organizu-
je konkursy plastyczne, a kolejne przykłady można by mnożyć. 
 
Jakby zapytać co sprawiło, że w pracy zawodowej i społecznej odnosi-
ła sukcesy mierzone tak liczną grupą wychowanków i naśladowców, 
należałoby powiedzieć, że Róża, jest niezwykłą osobowością, obdarzo-
ną szczególną charyzmą; Osobą nastawioną na dawanie z siebie a nie 
hedonistyczne czerpanie z życia. Jeśli myślimy o Róży – Pani Róży, czy 
Druhnie Róży, zawsze przychodzi nam na myśl – prawda bijąca z jej 
oczu, każdego gestu, całego zachowania, a przy tym skromności, 
ogromna bezinteresowność, słowem postawa służby, nigdy nie ukie-
runkowana na siebie i właśnie korzyści. 
 
Pamiętamy Jej uśmiech, pogodę ducha, pozytywne nastawienie do 
życia – dobro, które emanuje z całej postawy, z każdego słowa, spoj-
rzenia, gestu. A także coś więcej – zaufanie i miłość do innych ludzi, do 
każdego rozmówcy, choćby pierwszy raz spotkanego. 
  
A przy tym uznanie budzi Jej niezwykła rzetelność, odpowiedzialność, 
perfekcjonizm – szczególnie w tym co umiała i potrafiła najlepiej – 
zarażania pięknem plastyki, aranżacji wnętrza, zachowania, mowy – 
wszystkim co tworzy piękno w otaczającym nas świecie, ale przede 
wszystkim starała się budować je w człowieku. 
 

To Druhna Róża uzmysłowiła mi rolę instruktora, który kształci i wy-
chowuje innych instruktorów, kluczową rolę, ważniejszą niż wszyscy 
komendanci, naczelnicy i przewodniczący razem wzięci. Z jej postawy 
wiemy, że wychowanie człowieka, czy całych pokoleń – to najważ-
niejsze zadanie wychowawcy i instruktora – zostawić po sobie następ-
ców, zostawić w nich prawdy, dobra i piękna. 
 
Była wielokrotnie honorowana: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, złotą i srebrną Honorową Odznaką „Za 
Zasługi dla Warszawy”; Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odzna-
ką 1000-lecia Państwa Polskiego; medalem pamiątkowy 100-lecia 
Przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy – 
„Kamień Kamionka” i innymi. 
 

Przyznanie Róży Karweckiej Medalu Ludziom Czyniącym Dobro, Na-
grody inspirowanej działalnością osoby, która życie swoje poświęciła 
bezinteresownej służbie dla innych, wskazuje, że Pani Irena znajdzie  
w Pani Róży godną towarzyszkę i następczynię. 
 

hm. Grzegorz Nowik 
Przewodniczący ZHR 

 
 
 
 

 
Grzegorz Nowik 
 
 
Urodzony 10 lipca 1954 w Warsza-
wie – instruktor harcerski, harc-
mistrz, historyk harcerstwa, pisarz 
publicysta, profesor zwyczajny, 
doktor habilitowany historii, Insty-
tutu Studiów Politycznych PAN. 
Kierownik Działu Historii  
i Badań Naukowych Muzeum Jó-
zefa Piłsudskiego w Sulejówku. 
Redaktor naczelny „Przeglądu Hi-
storyczno-Wojskowego” (2000–
2009), zastępca dyrektora Wojsko-
wego Biura Badań Historycznych 
(2004–2009). 

 
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych instruktor Hufca ZHP 
Warszawa Praga-Południe. W 1989 r. współzałożyciel Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej i członek Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP, 
członek komisji instruktorskiej Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. 
W latach 2008–2010 był członkiem Rady Naczelnej Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej z wyboru. Przewodniczący ZHR od 2016 roku. 
14 kwietnia 2018, został wybrany na drugą kadencję. 
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Świat okiem Kamienia 

Sekciarstwo 

Czy wiecie, co łączy masonerię, dzikie plemiona, sekty, msze katolickie 
i nasze drużyny? Są to misteria, obrzędy i symbolika. 
 
Myślę, że warto szukać inspiracji dookoła nas. Świat masońskich sym-
boli, tajemnych obrzędów, plemiennych inicjacji aż kipi od pomysłów. 
Wyobraźmy sobie siebie w wymarzonej sekcie. Przybywamy wieczo-
rem do tajemniczego miejsca w podziemiach. Tam widzimy mnóstwo 
woskowych świec, tajemne rysunki na ścianach z historią tegoż tajem-
niczego wyznania. Gdzieś leży ludzka czaszka, gdzie indziej flakon  
z płynem. Przy wejściu do miejsca kultu musimy wypowiedzieć tajem-
ne hasło i pokazać specjalny znak lub specjalny pierścień, by zostać 
wpuszczonym. Na miejscu kręci się sporo osób w kolorowych szatach 
i wielu insygniach – symbolach ich władzy, urzędów, zaszczytów.  
W końcu nadchodzi ten czas – czas kultu i uwielbienia naszego tajem-
niczego bóstwa. Następują rytualne śpiewy, nauki kapłana, może na-
wet zostanie złożona jakaś ofiara? Później ze spotkania wychodzimy 
chyłkiem, by nie dostrzegli nas inni ludzie. A gdy na co dzień zobaczy-
my gdzieś naszego współwyznawcę, nie damy po sobie poznać, że się 
znamy. Pokażemy sobie tylko tajemny znak. 
 
Powyższa „fantazyjka” jest zupełnie zmyślona, ale miała na celu przed-
stawić klimat wspólnej tajemnicy, grozy i konspiracji. Właśnie klimat. 
Dlaczego nie spojrzeć na naszą drużynę jak na sektę i nie pobawić się 
trochę z tajemniczością? Warto zainspirować się takimi tajemniczymi 
rytuałami i wdrożyć je w życie. Dlaczego rada drużyny nie może mieć 
własnych obrzędów, spotykać się nie po prostu na korytarzu, a gdzieś 
w tajemnym miejscu, znanym tylko zastępowym? I naprawdę, tylko 
im – wszak wspólne sekrety spajają. A dlaczego nie przyjmować har-
cerzy do drużyny specjalnym obrzędem inicjacji? Może nadanie barw/
lilijki lub złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego poprzedzić specjalnym 
rytuałem, testem, serią prób? O próbach tych nie mówi się nikomu, kto 
nie dostąpił tego zaszczytu, ale kto je przeszedł jest jednym z nas, rów-
nym gościem. A gdyby spróbować rozwiązywać problemy wycho-
wawcze towarzyszące nam na obozie w tajemniczy, plemienny spo-
sób? Wszyscy uczestnicy sporu muszą zostać rytualnie obmyci, by po 
oczyszczeniu ciała móc spróbować oczyścić swego ducha? 
 
To tylko drobne pomysły, jednakże warto jest zainwestować w harcer-
skie rytuały. W teorii wiemy, że obrzędowość ma spajać grupę, dawać 
jej poczucie odrębności, ale nie zawsze coś z tym robimy. A warto, bo 
ten tajemniczy świat stoi przed nami otworem, a ogranicza go jedynie 
nasza wyobraźnia i rozwaga, którą należy się kierować. 
 
No i jeszcze jedno – trzeba pamiętać, by obrzędowość budować syste-
matycznie. Jeżeli jedziemy na obóz i bawimy się w Indian i tak powin-
niśmy zachować nasze codzienne, harcerskie misteria, które wykorzy-
stujemy w codziennej pracy z dziećmi. Rytuał ma tym większą siłę, im 
dłuższą jest poprzedzony tradycją. 
 
Do naszej dyspozycji jest mnóstwo wymyślonych już w harcerstwie, 
skautingu, plemionach czy organizacjach pomysłów do wykorzysta-
nia. Należą do nich: nadawanie imion, rytuały inicjacji, tajemne hasła, 
znaki, obrzędowe rozpoczęcie spotkań, wspólne opowieści, znaczenie 
symboli (tzn. symbolika) itp. Impessa (31) wyje jak wilki, kiedy jeden  
z nich złoży Przyrzeczenie. Jest z czego czerpać, więc jedyne, co po-
winniśmy zrobić, to pomyśleć o naszej drużynie jak o sekcie i zacząć 
kombinować, jakie tajemnice wykorzystać. 

 
Wasz namiestnik 

Staś Matysiak 

Recenzja, czyli gdzie 

jest Krzysio  

 
Z dwóch powodów postanowiłem napisać ten tekst. Po pierwsze pra-
gnę wam polecić obejrzenie interesującego filmu, a po drugie chcę 
podjąć się napisania artykułu w nowej formie. 
 
Otóż niedawno byłem w kinie na polskim filmie „Krzysiu, gdzie jesteś”. 
Jest to opowieść o dalszych losach Krzysia, który dawniej będąc dziec-
kiem bawił się z swoimi pluszakami: Kubusiem Puchatkiem, Kłapou-
chym, Tygryskiem itd.  Dziś Krzysztof jest dorosłym facetem, był żoł-
nierzem w czasie drugiej wojny światowej, ma żonę, córkę i pracę  
w fabryce walizek. Działalność zawodowa bardzo go pochłania, gdyż 
będąc głową rodziny musi zarabiać na swoich bliskich. Spotkanie  
z przyjaciółmi z dzieciństwa będzie dla niego szokiem, który skonfron-
tuje dziecięce podejście do życia z dorosłością. 
 
Magią tego filmu jest powrót do dzieciństwa nas, widzów, którzy za 
młodu czytali książki lub oglądali filmy czy seriale z Misiem o bardzo 
małym rozumku. Puchatka, Tygrysa i Mamę Kangurzycę dubbingują ci 
sami aktorzy, którzy robili to kilka lat temu. To jeszcze bardziej wzmac-
nia naszą nostalgię. Reszta postaci też jest świetna, m. in. Tomasz Kot 
w głównej roli Krzysztofa. Na wysokim poziomie stoi również gra ak-
torska i animacja, gdzie pluszaki „grają” bardzo realistycznie. Wyglądają 
jak stare i podniszczone zabawki zrobione techniką z początku XX 
wieku. Zachowano również klimat wypowiedzi Misia: „Ten balonik nie 
jest potrzebny, ale jest bardzo chciany”. Przyznam, że dawno nie śmia-
łem się tak spontanicznie w trakcie projekcji filmu. A razem ze mną 
cała sala, bez względu na wiek. Perełką jest także fabuła – jasna i zrozu-
miała dla dzieci, z mądrym przesłaniem dla dorosłych. 
 
Co tu dużo mówić. Idźcie do kina, zobaczcie sami. 
 

Stanisław Matysiak 
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"Twarze rewitalizacji" - 

dziś Pani Róża Karwecka 
Pani Róża na co dzień działa w Klubie Sąsiada przy wspólnocie miesz-
kaniowej Skaryszewska 10. Podkreśla, że wspólnota zaoferowała lokal 
na parterze na działania sąsiedzkie. „Jest tam stół, komputer, bardzo 
dużo zdjęć, obrazów, rysunków i mała biblioteka. Meble przynieśli 
lokatorzy, a komputer podarowali harcerze” – mówi Pani Róża. Klub 
prowadzi działalność sąsiedzką, nie tylko dla lokatorów tej kamienicy, 
ale dla wszystkich mieszkających na tej ulicy. Rewitalizacja - jak pod-
kreśla Pani Róża - jest pretekstem do tego, żeby rozszerzać działalność 
na cały Kamionek. Klub organizuje turnieje gier planszowych, spotka-
nia świąteczne, spotkania tematyczne, wystawy fotograficzne: ostatnia 
dotyczyła mieszkańców Kamionka. Dokumentuje też historię ulicy. 
Tego lata wydali mapę Skaryszewskiej i okolic z opisaną historią wy-
branych budynków. Planują wydanie większego przewodnika. W paź-
dzierniku 2016 roku odbyła się w teatrze Scena Lubelska 30/32 premie-
ra spektaklu "Róża ze Skaryszewskiej" w reżyserii Dariusza Kunowskie-
go o historii kamienicy przy ul. Skaryszewskiej. Pani Róża jest główną 
bohaterką tej sztuki. 
 
Pani Róża cieszy się, że na Kamionku dzięki rewitalizacji tak dużo się 
dzieje. „Są projekty, ludzie się spotykają, budują się więzi sąsiedzkie”. 
Sama mówi, że korzysta ze wszystkich możliwości, żeby coś zrobić. 
Obecnie czeka na rozstrzygnięcie wniosku o minigrant na kolejną 
wystawę fotograficzną - jako Klub chcą pokazać 25 kamienic na Ka-
mionku, które są przeznaczone do rewitalizacji. Chcą pokazać, że Ka-
mionek to jest ich miejsce i zwrócić na niego większą uwagę, bo dużo 
mówi się o Grochowie, a o Kamionku wciąż zbyt mało. Ważne jest dla 
niej, żeby zaznaczać autonomię Kamionka i jego specyfikę, zwłaszcza 
to, że tu, a nie na Grochowie powstawały niegdyś zakłady pracy, takie 
jak Polskie Zakłady Optyczne. Pani Róża podkreśla, że rewitalizacja daje 
szansę na ocalenie istniejących budynków, które zostały zaniedbane 
przez kolejne władze. Centrum Grochowa to było Rondo Wiatraczna 
i tam szły pieniądze, a Kamionek był na szarym końcu. Teraz ma szan-
sę się to zmienić - rewitalizowane będą zarówno kamienice, jak i po-
dwórka. Pani Róża nie ma większych obaw. Mówi, że władze dzielnice 
bardzo właściwie podeszły do tych działań: prowadzone są rozmowy 
z mieszkańcami, ludzie wiedzą, co i kiedy będzie się działo. Ludzie,  
z którymi rozmawia, jeśli się czegoś boją to opłat, które przyjdą wraz  
z nowymi umowami. Zaznacza równocześnie, że w znacznie gorszej 
sytuacji są mieszkańcy reprywatyzowanych kamienic, takich jak poło-
żona na przeciwko Klubu Skaryszewska 11. Tam czynsze wzrosły dwu-
krotnie, ale dzielnica zaoferowała lokatorom mieszkania zamienne  
w swoim zasobie komunalnym, żeby chronić ich przed  
dodatkowymi opłatami. 
 

Rada Osiedla Kamionek 
Warszawa 2016 

 

Pani dyrektor 

Róża Karwecka  
Leży przede mną mała czarna legitymacja nauczycielska z lat 1989-
1992. Na zdjęciu moja młodsza wersja z dziwną fryzurą. Legitymacja 
przypomina mi, że w tamtym okresie uczyłam w Studium Nauczyciel-
skim nr 2 w Rembertowie. 
 
Do pracy przyjmowała mnie dyrektor Róża Karwecka. Moje wspo-
mnienie dotyczy więc nie wydarzeń harcerskich, a zawodowego obli-
cza wspaniałej szefowej. Drobna i delikatna z pozoru Pani Dyrektor 
utrzymywała żelazną dyscyplinę zarówno wśród uczennic i uczniów, 
jak i wśród nauczycieli. Rok szkolny był zawsze dobrze przygotowany, 
plany lekcji, przydział sal nie pozostawiły jakichkolwiek wątpliwości  
i sprawiały, że w studium panowała spokojna atmosfera. Pani dyrektor 
Róża była bardzo wymagająca dla nauczycieli. Czuliśmy się zobowią-
zani do dobrego przygotowywania zajęć. Niemniej w studium nie 
czuło się żadnego terroru, a spokojna, delikatnie uśmiechnięta i życzli-
wa Pani Dyrektor dla każdego była dostępna, czuło się jej wspierającą 
obecność. Przyszłe nauczycielki (i czasem nauczyciele) otrzymywali  
w naszej szkole nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również dobry przy-
kład postawy dla przyszłych pedagogów. 
 
Do dnia dzisiejszego zdarza mi się spotykać absolwentki naszego stu-
dium, które zawsze podkreślają, że w tej szkole nie tylko nauczyły się 
metodyki wychowania przedszkolnego czy wczesnoszkolnego, ale 
zostały także dobrze przygotowane do życia. Jest to niewątpliwie za-
sługą Pani Dyrektor. Ostatnio również spotykam się z koleżankami 
nauczycielkami z tamtych lat i z sentymentem wspominamy  
studium, ale przede wszystkim jego dobrego ducha – panią dyrektor 
Różę Karwecką. 
 

phm Tamara Uliasz 
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Wstęp 

Co, nie spodziewaliście się wstępu? Nie spodziewaliście się profesjo-
nalnego podejścia do tematu, co nie? No to zrobiłem wam niespo-
dziankę. Zeszyt praktykanta 2 nie jest kontynuacją Zeszytu praktykanta. 
Jest jakby drugą, oddzielną częścią, coś jak książki Świata Dysku. Ogól-
nie zaczynam go dopiero pisać, a już mogę powiedzieć, że będzie 
gorszy, o ile to w ogóle możliwe. Kojarzycie Despacito? Oczywiście, kto 
by nie znał, a czy kojarzycie Despacito 2? No już mniej ludzi kojarzy. 
Jest to oczywista kolej rzeczy, coś jak prawo natury – niezależnie od 
rodzaju, formy czy autora dzieła pierwsze dzieło zawsze będzie lepsze 
od drugiego. Tak więc nie chcę słyszeć komentarzy "oo chrum kwik 
pierwsza część była lepsza tylko prawdziwi fani", "kto w ogóle wymyślił 
sequel od tego co to ma być" czy też "jesteś fanem zeszytu praktykan-
ta? To powiedz, w jakich zespołach muzycznych grał autor", bo to 
oczywiste, że część druga będzie gorsza. 
  
Z drugiej strony ostatnie części często są najlepsze – chociażby Star 
Warsy, wspomniane Despacito czy też Dziady. A ta część zeszytu prak-
tykanta jest z dużą dozą prawdopodobieństwa także ostatnią, więc 
może jednak uda się utrzymać poziom. Nie wiem w sumie, gdzie pisze 
się dedykacje, bo w zależności od książki autorzy lubią umieszczać  
je w losowych miejscach, tak więc ja umieszczę dedykację za  
chwilę, a potem kolejną i kolejną. Możliwe, że będzie dążyć  
do nieskończoności. 
 
Tę część zeszytu praktykanta dedykuję Wiktorowi Zaborowskiemu, 
czyli zuchowi, którego można określić słowem "naj" – najwspanialszy, 
najbardziej niesamowity, najbardziej męczący. No i jakieś dwadzieścia 
innych sformułowań. 
 

Przed burzą kolonią 

Śmiało mogę powiedzieć, że przygotowania do kolonii były potworne 
i bolesne. Co prawda bardzo szybko napisałem wszystkie konspekty  
i wyrobiłem się z większością rzeczy, ale nie o to chodzi. Wczujcie się 
w tę sytuację: człowiek usłyszał, że kolonia będzie o tematyce gwiezd-
nych wojen. Tak więc już tworzy w myśli plany wielkich strzelanin, gier 
i różnych innych rzeczy zaczynając od tragicznie smutnej śmierci Ana-
kina, kończąc na zabawie tematycznej w Ewoki czy inne Jawy.  
Możliwe, że nie wiesz, o czym piszę, ale to poświęcenie, na które  
jestem gotów. 
 
No niestety okazało się, że nic z tego, bo tematem kolonii będzie Aka-
demia Jedi, czyli już na starcie połowa rzeczy które wymyśliłem, idzie 
do śmieci. Może bym tutaj zaoponował, zaprotestował, ale plakat  

Napisane Wieczorkiem, 
czyli kolonia zuchowa oczami praktykanta  

"A_ _ _ _ _ _ A J_ _ I" zawisł wręcz niewyobrażalnie szybko i raczej  
o zmianie nie było mowy. Trochę jak z biwakiem gromady, ale kto ma 
wiedzieć, ten wie. 
 
No ale to nie jest nic strasznego, po prostu wymyśliłem sobie inne 
zajęcia. Dużo gorszą rzeczą jest to, że  postacie były NIEKANONICZNE. 
Jak to możliwe, że Łukasz Skywalker walczy ramię w ramię z młodym 
Obi-Wanem i Marą Jade? No ale to też można przeboleć, bo to  
dla dzieci.  
 
Każdy by tak pomyślał, nie? Że dzieci nie ogarniają star warsów? Otóż 
nie, na kolonii mieliśmy czterech dzikusów pytających co chwilę, cze-
mu niby Marzena żyje wtedy, kiedy żył Obi i Łukasz? I co odpowiesz 
takiemu zuchowi? Do moich standardowych kart należało zuch gotów 
i zagrożenie ciężkim czy czymś strasznym, ale no co można takiemu 
powiedzieć? Ma rację. W ogóle żaden z zuchów nie wiedział, kim jest 
Mara Jade. Ja też nie. Musiałem przeczytać dwie książki i artykuł  
na Wookiepedii, ale i tak nie byłbym w stanie nic ciekawego  
o niej powiedzieć. 
 
No ale zostawmy już te nieszczęsne postacie. Przejdźmy do najbar-
dziej efektownego sposobu marnowania pieniędzy. Dałem Alaśkowi 
(Alan Dziubras) jakieś dwie stówy albo i więcej na wykonanie mieczy 
świetlnych z prawdziwego aluminium. Niestety pewnie z mojej winy 
nie wykonano ich. Tak więc mogę powiedzieć, że mnie oszukano. Ale 
za to w jakim stylu! Na tym mogłyby skończyć się perypetie z miecza-
mi, ale zuchy muszą też mieć swoje, skoro jesteśmy już w akademii 
dżedaj. Tak więc kupiliśmy za pieniądze zuchów takie rurki z pianki, 
które z mieczami miały tyle wspólnego, że były długie. Ja mówiłem – 
użyjmy rurek pcv lub patyków, bo nawet to byłoby lepsze, ale zosta-
łem storpedowany argumentum ad wybije sobie oko. 
 
Ciekawym motywem w przygotowaniach kolonijnych było robienie 
blasterów z drewna, bo nie można zabierać brońki na kolonię. W ogóle 
nie ma to nic wspólnego z tym, co się działo rok temu i jest w stu pro-
centach motywowane nigeryjskimi badaniami o wpływie wizerunku 
brońki na przemoc wśród badanych. Tak tak, wyśmiewam badania 
dopisując, że są nigeryjskie, chociaż nawet ich nie googlowałem. Nie 
chce mi się gromadzić argumentów więc je sobie wymyślam na kola-
nie, to bardzo wygodne i polecam każdemu do dyskusji. Wielu ludzi 
nie sprawdza argumentów, tak więc mogłem teraz napisać, że te ba-
dania można robić o kant zucha, bo w końcu to korelacja a nie przy-
czynowość i to jest oczywiste. Część ludzi nie zrozumie i to zignoruje, 
ale to poświęcenie, na które jestem gotów. Ogólnie kłamiąc można 
zaskakuąco wiele osiągnąć. Ale zrobiłem tutaj niemałą dygresję, więc 
wracając do kolonii: nie pozwolono nam zabrać broniek dla łowcy 
nagród. Tak więc zrobiliśmy je sami z drewna. Są piękne. 
  
Tak naprawdę to nie. 
 
Dzień 1 
 
Ten dzień dedykuję Karolinie Kubickiej. Niezależnie, jak bardzo ironicz-
nie to brzmi i wybrzmi po przeczytaniu tego dnia, uważam ją za spoko 
osobę, która jest bardzo pomocna, miła i ogólnie fajen. Ale każdemu 
zdarzają się potknięcia. 
 
Każdy zna to uczucie – jedziesz na kolonię i czujesz się świetnie całymi 
godzinami, śmieszkujesz, wysypiasz się, kochasz życie. I wtedy otwie-
rają się drzwi autokaru a za oknem widać znajome ocyplowskie dom-
ki, wtedy to wszystko się kończy na najbliższe pół miesiąca i trochę po 
kolonii, gdy wstajesz o 7 rano przekonany, że zaraz obudzi cię jakiś 
dziki ryk lub inna losowa rzecz. 
 
Tak, to jest ten dzień – dzień wyjazdu z Warszawy. W sumie cała droga 
minęła mi na próbach zasnięcia i uciszaniu dzieci, okazjonalnym gło-
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dowaniu i szeroko pojętym cierpieniu. Jednak na szczęście wystarczy-
ło pomyśleć o tym, co czeka mnie jutro, aby wszystkie bolesne uczucia 
zniknęły, na zasadzie rozbijania sobie palców, gdy masz raka – na 
chwilę zapominasz o tym, że masz raka. 
 
Podróż trwała wiele godzin, chyba pięć, a gdy dojechaliśmy, okazało 
się, że znaleźliśmy się pod jedyną chmurą burzową po tej stronie rów-
nika. Było to dość uciążliwe, bo przecież rodzice nie mogą spakować 
dzieci w sposób nieautystyczny, w efekcie czego plecaki ważą x, gdzie 
x to 10kg+1/2WZ (wagi zucha). Nawet korzystając z Audi ledwo co 
udało nam się wszystko spakować i zawieźć na górkę. W czasie pako-
wania oczywiście wszyscy bogowie deszczów testowali swoje możli-
wości, więc pakowanie miało dodatkowy smaczek. 
 
Ogólnie rzecz biorąc tutaj wchodzi rola Kubi, bo my już się na tej górce 
rozpakowaliśmy, mieliśmy plany na budowę sokoła milenium i innych 
rzeczy, ale nagle koleżanka chyba z Płocka czy innego niewiadomog-
dzie stwierdziła, że ona już górkę zaklepała i możemy sobie iść stąd. To 
naprawdę smutne, w końcu wszyscy mieliśmy uśmiechnięte buźki  
a nagle zmieniły się w bardzo zmartwione buźki, zmartwione perspek-
tywą przeprowadzki na drugi koniec ośrodka. Tak więc poszliśmy na-
skarżyć się do druhny komendantki, która nam powiedziała, że to 
wszystko wina Kubi i przez nią będziemy mieszkali w domku, który  
w zeszłym roku służył jako buda psów domek praktykantów. Byliśmy  
z tego powodu bardzo źli, a Matylda z Alanem wymienili pokaźną listę 
osób, które znienawidzili. W każdym razie zeszliśmy na dołek do na-
szego nowego, wspaniałego lokum. 
 
Jednakże bardzo problematyczne było to, że spanko musieliśmy robić 
w oddzielnych domkach – ja w domkach daleko pod murem (piszę 
domkach a nie domku, bo miejsce zamieszkania zmieniałem trzy ra-
zy), Alan gdzieś, Matylda w domku kadrowym obok gówniaków.  
W każdym razie wybrałem sobie domek najbliższy, jaki mogłem wy-
brać i się w nim rozpakowałem. Gdy Mati dowiedziała się, który to 
domek, od razu wbiła do mnie i razem z Alanem równocześnie kazali 
mi zmienić miejsce zamieszkania, bo w tym domku były kamery czy 
ktoś po prostu obserwował i byłbym pod stałą obserwacją. Zmartwiło 
mnie to mocno, ale w ogóle w to nie uwierzyłem – czy komukolwiek 
chciałoby się oglądać. jak ktoś śpi? Brzmi to dosyć idiotycznie, ale aby 
nie robić spinki, udałem się po długiej dyskusji do domku oddalonego 
od naszej kolonii o całe lata świetlne i kilka parseków. W czasie prze-
prowadzania się moje rzeczy wpadły do wody i byłem już  
mocno wkurzony. 
 
W każdym razie w całej tej historii zastanawia mnie pewna rzecz – 
czemu kadra rodzaju męskiego nie może spać z kadrą żeńską i na 
odwrót? Nieistotne, czy to ZHP, czy kapitan państwo tak ustala, ale to 
przecież pokazuje, że wręcz standardowym myśleniem jest myślenie, 
że kadra po co przyjeżdża na kolonie i obozy, to aby mocno romanso-
wać. I tak sądzę, że od nas z kadry tylko Alan powinien zostać wyeks-
mitowany na tej zasadzie, ponieważ ani ja ani Matylda raczej do ludzi 
pożądanych nie należymy. W każdym razie domki są wykonane ze 
sklejki tak cienkiej, że można przez nie rzucić zuchowi znaczące spoj-
rzenie, więc taka decyzja jest dość sensowna mimo wszystko. 
 
Rozpakowywaliśmy się. W sensie my rozpakowywaliśmy zuchy. Bar-
dzo to było zabawne. Jak przez pięć minut nie patrzyłem na chłopców, 
to zrobili kebaba (czyli wywlekli na drugą stronę) z walizki Wiktora. 
Wszystko byłoby bardzo spoko, gdyby nie Wiktor, który postanowił 
wyrzucić swoją skebabowaną walizkę poza domek, oknem, na  
szczęście otwartym. 
 
Po rozpakowańsku była jakaś gra, w sumie nie pamiętam w ogóle,  
o co w niej chodziło, bo myślami byłem przy obiedzie, tak więc do 
niego przejdę. Obiadek był wspaniały, dawno nie jadłem nic tak sycą-

cego i smacznego.  Szkoda tylko, że była tam Wiśnia, której nienawidzi 
połowa tej kolonii. Założę się, że robi to specjalnie. Jak dla mnie Wiśnia 
nie jest taka zła, gorsze są jej miniony, czyli sebiksy pracujące na zmy-
waku i karynki krojące jedzenie tak, żeby nikt go przypadkiem nie zjadł. 
 
Ogólnie po obiadku potrzebne było spowolnienie działań dzieci i ogól-
na chwila wytchnienia dla kadry. Uznaliśmy wszyscy wspólnie, to jest 
Mati powiedziała, abym poszedł z dzieciakami i zrobił im zajęcia z har-
monii z przyrodą. Tak więc poszliśmy nad jezioro, pograliśmy w króla 
ciszy, zuchy powspinały się na zwał piachu, ogólnie było bardzo miło. 
Ogólnie Leo tak się zharmonizował z naturą, że nie dało się go odcią-
gnąć. Chciałem jeszcze z zuchami pójść do lasu na chwilę, ale Daria 
uznała, że boi się lasu. Od tamtego czasu mam pięć nowych siwych 
włosów, jak tak można – bać się lasu i jechać na wakacje do lasu? To 
niedorzeczne! 
 
Ogólnie przestał padać deszcz, co było fajne, a nawet wyszło słońce  
i dachy parowały. Trawa też. I drzewa. Wszędzie było parno i duszno, 
ale jak pięknie! Trochę jak w tej piosence Lady Pank "Historia jednej 
rewolucji" czy coś takiego. Ale nie było żadnej rewolucji. I nie umarli-
śmy, co też był fajnie. Szkoda, że słoneczko zaszło dość szybko, bo nie 
zdążyliśmy wykonać całej pionierki. Chciałem zrobić kokpit sokoła 
milenium, ale historia tego jest dłuższa. 
 
O planie kokpitu mówiłem Alaśko i Mati milion razy, ogólnie to miała 
być świetlica. Niestety nie wyszło, z wielu powodów.  Przede wszyst-
kim – pozwolenie na dychę. W sensie namiot. Już rozumiem, czemu 
Nagły Atak Spawacza tak szkaluje ZHP – aby zdobyć dychę musiałem 
spytać się dwóch komendantek, pana Jerzego i kilku zuchów. Dopiero 
wtedy mogłem ją rozbić. Dzięki niefortunnemu położeniu naszej kolo-
nii, gdzie przed domkiem mieliśmy jakoś trzy metry trawnika przery-
wanego krzakami, nie mogłem rozstawić namiotu przed domkiem. 
Tak więc chciałem stawić z boku. Po długich dyskusjach, z powodu 
ograniczeń Słonecznej Republiki, czyli ośrodka w Ocyplu, zdecydowa-
liśmy ustawić namiot w jak najgorszym miejscu. Nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło, miejsce było idealne, abym postawił kokpit 
sokoła. Musiałem tylko zdobyć kilka żerdzi.. Chwileczkę. Co robi Alan? 
Czyżby Alan kopał dziurę na maszt? Czemu ona jest dwa metry od 
mojej świetlicy?! Przez niego nie będę mógł zrobić mojego wieko-
pomnego dzieła! Tak mnie to rozeźliło, że trzy dni wkurzony chodzi-
łem. 
 
W każdym razie dzień na szczęście zmierzał ku końcowi. No ale tutaj 
kolejny problem, ponieważ pewni ludzie ze średnią intelektu zbliżoną 
do średniej ocen nie wsadzają do poskładanych namiotów karteczki  
z napisem "wysoka dycha" albo "niska dycha" i oznaczeniem jakości od 
1 do 10, gdzie 10 to "ma tylko dwie dziury" a 1 to "oby zabrał go Rudziń-
ski". W efekcie braku takich zaświadczeń nikt nie wie, jakie namioty są 
w Ocyplu, a naszą świetlicą była wysoka dycha na niskich zapałkach. 
Wyglądała wspaniale. Dzięki bogu pomogli nam koledzy z kolonii pin-
gwińskiej i chyba Parostatku, ale pewny nie jestem. Potem wszyscy 
chcieliśmy pomogłem też im przy ich świetlicy. Ogólnie to kilka razy 
pomagałem szukać rzeczy w magazynie losowym ludziom, czułem się 
trochę jak pan Jerzy tylko ze świadomością, że nigdy nie będę taki jak 
on. Ogólnie z wielu powodów w większości wymienionych tutaj (jak 
nie wymieniłem, to nie pamiętałem, spokojnie) każdego dzisiaj piekła 
pupka. Ale jak każdy jest spięty, to nikt nie jest spięty. 
 

ćwik Piotr Wieczorek 
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Seweryn Goszczyński (1801-1867)  

Urodzony 4 listopada 1801 r. w Ilińcach k. Huma-
nia. Polski działacz społeczny, rewolucjonista, 
pisarz i poeta. 
 
Zasłynął jako autor wierszy patriotycznych. Zali-
czany do „szkoły ukraińskiej” polskiego romanty-
zmu. Jest autorem słów śpiewanej do dziś pieśni 
„Przy sadzeniu róż”. 
 
W listopadzie 1930 roku wziął udział w ataku na 
Belweder. Walczył w powstaniu listopadowym 
w randze kapitana pod dowództwem  
gen. Józefa Dwernickiego. 
 
Brał udział w bitwach pod Stoczkiem i Nową 
Wsią. Po kapitulacji Warszawy internowany  
w Prusach. Po zwolnieniu z internowania  
wyjechał do Francji. W 1872 r. wrócił do kraju  
i zamieszkał we Lwowie, gdzie zmarł  
25 lutego 1876 r. 
 
Pochowany został na Cmentarzu Łyczakow-
skim. 
 

Przy sadzeniu róż 
 
Sadźmy, przyjacielu, róże! 
Długo jeszcze, długo światu 
Szumieć będą śnieżne burze, 
Sadźmy je przyszłemu latu! 
 
My, odbici z niw rodzinnych, 
Może ich nie ujrzym kwiatu, 
A więc sadźmy je dla innych, 
Szczęśliwszemu sadźmy światu! […] 
 
 

 

 

Maria Janina Teresa 

Pawlikowska-Jasnorzewska 

(1891-1945)  

Rodowe nazwisko Kossak, primo voto Bzowska, 
secundo voto Pawlikowska, tertio voto Jasno-
rzewska. Urodziła się 24 listopada 1891r. w Kra-
kowie – polska poetka i dramatopisarka dwu-
dziestolecia międzywojennego. Laureatka Złote-
go Wawrzynu Akademickiego Polskiej Akademii 
Literatury. Luźno związana ze Skamandrem. 
 
Wiersze Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej były czę-
sto wykonywane jako piosenki, śpiewane m.in. 
przez Ewę Demarczyk, Czesława Niemena czy 
Krystynę Jandę. 
 
Siostra poetki, Magdalena Samozwaniec, dwu-
krotnie wydała wspomnienia o niej, w tomach: 
Maria i Magdalena (1956) i Zalotnica niebieska 
(1973). 
 
Zmarła 9 lipca 1945r. w Manchesterze. 
 
 
 
Róża 
 
W tym parku pobladłym bez śmiechów i gości 
przy róży rozkwitłej stoję. 
Otośmy jedynymi świadkami piękności 
ja jej a ona mojej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bolesław Leśmian (1877-1937)  

Pierwotnie Bolesław Lesman, ur. 22 stycznia 
1877 r. w Warszawie – polski poeta pochodzenia 
żydowskiego, czołowy przedstawiciel literatury 
Młodej Polski i okresu dwudziestole-
cia  międzywojennego. Uznany za najbardziej 
oryginalnego i nowatorskiego twórcę literatury 
polskiej XX wieku. Za życia określany epigonem 
Młodej Polski a po śmierci dopatrywano się  
u niego poetyckiego geniuszu. 
 
Jego stryjecznym bratem był poeta Jan Brze-
chwa, a siostrzeńcem poeta Antoni Lange. 
 
Zmarł 5 listopada 1937 r. w Warszawie. Pocho-
wany na Cmentarzu Powązkowskim w grobie 
siostry Aleksandry. 
 
 
 
Róża 
 
Czym purpurowe maki 
Na ciemną rzucał drogę? 
Sen miałem, ale — jaki? — 
Przypomnieć już nie mogę. 
 
Twojeż to były usta? 
Mojeż to były dłonie? 
Głąb’ sadu mego — pusta, 
We wrotach — księżyc płonie. 
 
Dni się za dniami dłużą, 
Noce — w jeziorach witam... 
Kiedy ty kwitniesz, różo? 
— »Ja nigdy nie zakwitam«… 
 
— »Ja nigdy nie zakwitam«... 
Twójże to głos, o, różo? 
Słowo po słowie chwytam, 
Dni się za dniami dłużą... 

Kącik Poezji 
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Wisława Szymborska (1923-2012 

Właściwie Maria Wisława Anna Szymborska. 

Urodziła się 2 lipca 1923 na Prowencie, obecnie 
część Kórnika – polska poetka, eseistka, krytycz-
ka, tłumaczka, felietonistka; laureatka Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury (1996), członek 
założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
(1989), członkini Polskiej Akademii Umiejętności 
(1995), odznaczona Orderem Orła Białego (2011). 

Zmarła 1 lutego 2012r. w swoim domu w Krako-
wie w czasie snu.   
 
Nic dwa razy 
 
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 
 
Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 
 
Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 
 
Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 
Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 
Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 
 
Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody. 

Kora Jackowska (1951-2018)  

Właściwie Olga Aleksandra Sipowicz  z domu 
Ostrowska, primo voto Jackowska. 
 
Urodziła się 8 czerwca 1951 w Krakowie.– polska 
piosenkarka rockowa i autorka tekstów, w latach 
1976–2008 wokalistka zespołu „Maanam”. 
 
Podczas swojej kariery wydała 7 albumów płyto-
wych. Wyróżniona za całokształt, w konkursie 
„Fryderyki 2016”, Laurem „Złotym Fryderykiem”. 
 
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski i Srebrnym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” 
 
Zmarła 28 lipca 2018r. w Bliżowie. 
 
 
Róża 
 
Na Twoich ustach kładę dłoń 
Rozkwita jak róża 
Zabierz wszystko to co chcesz 
Lecz nie zabieraj róży 
 
Róża to Twoja wierność 
Zdrada i wniebowstąpienie 
Zadaje cios bezbłędnie 
Kiedy narasta znużenie 
 
Róże z rajskiego ogrodu 
Piękne i pachną nad podziw 
Kochają mroczne tajemnice 
Magie słońca zachody 
 
Róża to Twoja wierność 
Zdrada i wniebowstąpienie 
Zadaje cios bezbłędnie 
Kiedy narasta znużenie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Czajka (ur.1961) 

Urodzona w Józefówku k / Radomia  
w 1961r.  Poetka, animatorka kultury, wolonta-
riuszka. Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki 
Stosowanej i Zarządzania przy PAN w Warsza-
wie. Należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich 
Oddział Warszawski II i Klubu Literackiego 
„Nasza Twórczość”. 
 
Od  bardzo wielu lat emocjonalnie związana  
z Hufcem ZHP Warszawa Praga Południe. Czę-
sto  służyła pomocą w imprezach i życiu hufca, 
oraz w pracy Harcerskiego Teatru „Paradox”. 
 
 
Róża ze Skaryszewskiej 
 
Jest o Różyczce spektakl w teatrze. 
Ja na tę Różę dość często patrzę. 
Trochę z zazdrością. Często z podziwem. 
Przez czyn Jej życie jest urokliwe 
 
Cały czas siebie oddaje innym 
Z uśmiechem. Bywa…nader dziecinnym, 
Bo z dziećmi wiodła Jej życia droga. 
Wszystkim harcerzom Róża jest droga. 
 
Mogłaby siedzieć w cieniu na ławce. 
Patrzeć jak rośnie kwiatek przy trawce. 
Lecz Ona dalej zabiega, wznosi 
kluby, wystawy, dla Janka, Zosi. 
 
Są róże duże i róże małe. 
Pielęgnowane i doskonałe. 
Są róże piękne. Nawet niebieskie. 
Ta najpiękniejsza ze Skaryszewskiej! 
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- hm. Róża Karwecka 
- hm. Adam Czetwertyński 
- hm. Stanisław Matysiak 
- phm. Jan Korkosz 
- phm. Marta Czajka 
- ćwik Kacper Walczak 
 

Kontakt z redakcją: 
 
hm. Jacek Czajka 
tel. 605 229 279 
email: jacek288@onet.eu 
jacek.czajka@ 
pragapoludnie.zhp.pl 

Startówka Instruktorska 2018 
 
Druhny i Druhowie! 
 
Serdecznie zapraszamy w dniach 28-30 września 2018, na tegorocz-
ną startówkę instruktorską, podczas której zwiedzimy kolorowy  
Łowicz! 
 
Koszt - 55 zł (w cenę wliczony jest przejazd autokarem w dwie strony 
i na miejscu, nocleg, 2 obiady, bilety wstępów oraz materiały progra-
mowe) 
 
Zgłoszenia do  18 września poprzez formularz zgłoszeniowy 
https://goo.gl/forms/SV2UTcvyvpDUjPgW2 
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, startówka dedykowana jest 
drużynowym, instruktorom szczepów oraz hufca, a w razie miejsc 
wolnych przybocznym, którzy ukończyli 16 rok życia. 
 
Informacje szczegółowe zostaną przesłane zgłoszonym osobom 23 
września na podane w formularzu maile kontaktowe. 
 
Zapraszamy również do obserwowania wydarzenia na FB hufca - 
będą pojawiać się tam informacje dot. startówki. 
 
Czuwaj! 
Zespół Programowy 
 

 

Serdecznie zapraszamy całą Kadrę naszego Hufca na dwudniowe 
obchody 80-tych urodzin Druhny Harcmistrzyni Róży Karweckiej. 
 
15 września, sobota, w Domu Kultury Wygoda, ul. Koniecpolska 14, 
godz. 17.00 - Benefis Urodzinowy " Różane Ogrody" - prowadzenie 
Elżbieta Czajka. Dojazd ZTM dla nie zmotoryzowanych - autobus 145, 
przystanek "Szymańskiego", dziewiąty od Wiatracznej (w tym 2 na 
żądanie) 
 
16 września, niedziela, w Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbiń-
ska, godz. 16.00 - spektakl "Róża ze Skaryszewskiej", w reżyserii Dariu-
sza Kunowskiego, w wykonaniu aktorów autorskiego teatru "Teatr 
Scena Lubelska 30/32". Przedstawienie na podstawie wspomnień  
i opowiadań Róży. 
 
W imieniu organizatorów 
Jacek Czajka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nas czeka w najbliższym 

czasie? 


