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Moi Kościuszkowcy ...

Łowicz -startówka na szóstkę!

Emigracyjny patriotyzm ...

Jak kochać dziecko ...
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Góralskie wesele
Byłem ostatnio na Podhalu, na góralskim weselu. Polskie góry to miejsce, które na tle innych regionów etnograficznych wyróżnia się stałym
kultywowaniem folkloru i w naturalny sposób przekazywaniem go kolejnym pokoleniom. Co więcej - folklor góralski jest kultywowany na
co dzień, nie tak jak w przypadku innych regionów, gdzie jest jedynie „odkurzany” na święta i uroczystości. Największym centrum folkloru
góralskiego jest Podhale, teren położony pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem. Odwiedzając ten region na każdym kroku możemy
spotkać takie elementy folkloru, jak stroje i architektura, możemy posłuchać gwary góralskiej i posmakować góralskiej kuchni.
Powiecie, no dobrze, a cóż to ma wspólnego z harcerstwem? No więc właśnie - ma!
Wysławiając się bardziej precyzyjnie, chodzi mi o tradycję* i jej kultywowanie. Siedząc za weselnym stołem pod wpływem góralskich
tańców i przyśpiewek, patrząc na ich stroje, zacząłem zastanawiać się i rozmyślać o znaczeniu tradycji.
Tak samo jak górale, harcerstwo również posiada swoje zwyczaje i tradycje. Do najbardziej znanych należą: mundur – strój, który nas łączy
i wyróżnia z pośród innych; krąg - symbol jedności, braterstwa, przyjaźni; ognisko – rozpalanie, strażnik ognia, pieśń obrzędowa, węgielek
zabierany do domu; Dzień Myśli Braterskiej - tradycja mająca ponad siedemdziesiąt lat, polegająca między innymi na przesyłaniu skautowym i harcerskim przyjaciołom swoich myśli, życzeń, pozdrowień; Betlejemskie Światło Pokoju - symbolizujące Jezusa Chrystusa,
który wprowadza nas w rzeczywistość piękna, prawdy, życia i służby drugiemu człowiekowi, przywożone z Groty Chrystusa w Betlejem.
Jest ich (tradycji) oczywiście bardzo wiele. Obok tych najważniejszych, są małe, drobne, lokalne, charakterystyczne tylko dla pewnych
środowisk, gromad, drużyn… Najważniejsze że istnieją, ponieważ są bardzo ważne!
Na koniec moich „weselnych” rozważań pragnę Was prosić, abyście starali się kultywować w swoich środowiskach stare harcerskie tradycje, ale również abyście tworzyli nowe, pamiętając, że bez nich harcerstwo będzie ubogie i mało atrakcyjne. Pielęgnujcie i przekazujcie
swoim następcom to dobro, tak jak robią to górale.
hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny
*Tradycja (łac.traditio)– przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia
i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.
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Praski Świerszcz

Temat miesiąca –
Moi Kościuszkowcy

Podczas kiedy w Warszawie trwało jeszcze powstanie i całe miasto płonęło, Praga została 14 września 1944 r. wyzwolona przez
1 Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Byłam wtedy małą
6-letnią dziewczynką. Dzień wcześniej, tj. 13 września, spłonął nasz
dom, który stał przy ulicy Rybnej. Następnego dnia na Kamionek
wkroczyło Wojsko Polskie.
Od razu polecono nam zająć wolne mieszkanie znajdujące się
w okolicy. I tak zamieszkaliśmy w kamienicy na ulicy Zamoyskiego
43, gdzie po kilku dniach zakwaterował się sztab dywizji. Punkt był
bardzo dobry, ponieważ leżał w centrum Pragi, blisko dworca kolejowego i wysadzonych przez Niemców mostów. Cały wyzwolony obszar był ostrzeliwany jeszcze przez Niemców zza Wisły. Za
dnia przebywaliśmy w piwnicach. Do mieszkań wolno nam było
wchodzić dopiero wieczorem i to bez używania światła. Ruch na
ulicach był ograniczony i niebezpieczny. W każdej chwili można było otrzymać postrzał od niemieckiego snajpera. Po drugiej
stronie Jeziorka Kamionkowskiego, w Parku Skaryszewskim, rozmieszczono oddziały polskiej kawalerii i artylerii. Żołnierze kwaterowali w wolnych mieszkaniach pobliskich kamienic. Kościuszkowcy bardzo pomagali cywilnej ludności w przetrwaniu tych
trudnych dni. Z magazynów pobliskiej fabryki czekolady Wedla
przynosili dla dzieci mleko w proszku, czekoladę, kakao, cukier,
masło, marmoladę.
Pamiętam, że w tamtym czasie byłam bardzo chora. Miałam zaropiałe oczy, usta i nos. Nic nie widziałam, nie mogłam jeść, pić,
a nawet oddychać. Mama okładała mokrymi chusteczkami moją
buzię, próbując odkleić powstałe w ciągu nocy skrzepy. Mogłam
wtedy cokolwiek widzieć i jeść. Widząc mój stan zdrowia jeden
z żołnierzy zapowiedział, że mnie uleczy. Potrzebne mu będzie
tylko metalowe pudełeczko. Mój dziadek miał takie po paście do
butów. Buty były jego oczkiem w głowie, miał je jeszcze sprzed
wojny i przetrwały pożar, ponieważ miał je wtedy na nogach. Podarował żołnierzowi to pudełeczko, kiedy dowiedział się, że jest
potrzebne do ratowania zdrowia wnuczki. Następnego dnia ów
żołnierz-kościuszkowiec dał mamusi pudełeczko dziadka a w nim
zrobioną przez niego tajemniczą maść i polecił jej smarować moją
buzię. Po kilku dniach zabiegu strupy ustąpiły i mogłam swobodnie widzieć i jeść. Choroba minęła. Później dowiedziałam się, że
mój „lekarz” był kawalerzystą i w ten sam sposób leczył konie.
Byliśmy mu bardzo wdzięczni. Niestety nie pamiętam, jak się nazywał i skąd pochodził.
Pamiętam, jak w tamtym czasie zaprowadzono mnie na strych
kamienicy i przez małe okienko mogłam oglądać płonącą
Warszawę. Był to bardzo bolesny i tragiczny obraz, który został
w mojej pamięci na całe życie.
Któregoś dnia został ostrzelany przez niemiecką artylerię Park
Skaryszewski. Zginęło kilku żołnierzy, konie oraz został zniszczony
sprzęt artyleryjski. Wojsko wycofało się w głąb parku w bardziej
zalesiony teren. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła i kolejnego również. Coś było nie tak, zastanawiali się żołnierze. Zaczęto bacznie obserwować okoliczny teren. Niebawem warta nocna
zauważyła dziwne, migające światła w najwyższych oknach fabryki
Wedla. Okazało się, że znajduje się tam niemiecki obserwator, który
za pomocą alfabetu Morse’a, nadawał informacje dotyczące lokacji
polskich wojsk. Następnego dnia niemiecki żołnierz został zlikwidowany. Nie wiem, czy został zastrzelony, czy wzięty do niewoli.
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W piwnicy domu, w którym mieszkałam, na Zamoyskiego 43, leżała
na wojskowym łóżku polowym moja ciocia Majka, postrzelona
w drugim dniu powstania na ulicy Brzeskiej, na Pradze, podczas
zdobywania budynku „,Małej Pasty”. Zakochał się w niej młody
porucznik kawalerii, Marian Zieliński, który z Syberii przez tajgę
dotarł do polskiego obozu wojskowego nad Oką. Następnie walczył w bitwie pod Lenino, aż dotarł do Warszawy. Niedługo został
moim wujkiem, a później, w pierwszych latach działalności naszego hufca, był autorem rysunku naszej plakietki-godła. Zrobił to na
moją prośbę, realizując mój pomysł.
W tamtych czasach, kiedy hufiec otrzymał imię 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, poznałam osobiście generała Zygmunta Berlinga. Po przyjęciu imienia współpraca na linii
wojsko-harcerze układała się bardzo dobrze. Wspólnie z kościuszkowcami organizowaliśmy święta hufca, biwaki czy Rajdy Olszynka Grochowska.
Kościuszkowcem był również mój mąż, Marian Karwecki, trębacz
w wojskowej orkiestrze, ale to już inna historia.
hm. Róża Karwecka

Podziękowanie
Z całego serca dziękuję Eli i Jackowi Czajkom, Madzi Wasilewskiej
oraz pozostałym osobom zespołu organizacyjnego – Eli i Januszowi Przywałom, i Andrzejowi Sadłowskiemu za zorganizowanie
uroczystości mojego 80 letniego jubileuszu.
Bardzo serdecznie dziękuje również wszystkim moim Przyjaciołom, którzy w nim uczestniczyli a także dziękuję za życzenia
od instruktorów Kręgu „Romanosy”, Komendy Hufca, Komendy
Chorągwi, Głównej Kwatery ZHP i Urzędu Dzielnicy Praga Południe a także Burmistrzowi Ursynowa, Panu Robertowi Kempie.
Dziękuję Namiestnictwu Zuchowemu „Praski Świerszcz” za
wspaniały medal, Marcie Czajce za wzruszające filmy, Kasi Mamak
za piękny i smakowity tort urodzinowy i wszystkim tym, których
nie sposób wymienić a których mam głęboko w sercu i pamięci.
Dziękuję Wam Kochani!
hm. Róża Karwecka
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List do Kadry
Namiestnictwa Zuchowego „Praski Świerszcz”

Heblowanie

Druhny i Druhowie, dzielne moje Zuchy!

ŁOOOOOOO(wicz)

Z całego serca dziękuję Wam za życzenia i piękny medal (to było
coś!), który został mi wręczony na samym początku jubileuszowego spotkania z okazji moich osiemdziesiątych urodzin. Wisiał
dumnie na mojej szyi przez cały czas trwania benefisu.

Zastanawiałem się wiele razy, czy da się zorganizować wyjazd
doskonały. Taki, w którym nie będzie się do czego przyczepić
i wszystko będzie idealnie zorganizowane. Wyjazd, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie, gdzie zaspokoi się potrzeby i ducha
i ciała. Postanowiłem wam nieco przybliżyć zakończoną niedawno
startówkę instruktorską naszego hufca w Łowiczu. Jestem w komfortowej sytuacji, bo była to moja, o ile dobrze liczę, szósta startówka. Tak że mam porównanie.

Życie moje upłynęło mi bardzo szybko. Dzieciństwo w czasie wojny, radosna młodość i dojrzałość przypadły na okres Polski Ludowej, a teraz starość w takim dziwnym zwariowanym świecie bez
wartości moralnych.
W trakcie tych 80 lat aż 60 z nich to moje zuchowanie, z czego
się bardzo cieszę i jestem dumna, bo ZUCHY to naj, naj, najukochańsze dzieciaki. Jak podpadniesz, to od razu o tym wiesz. Nie
ma łatwo. Do zbiórki trzeba być przygotowanym. Wiedząc o tym
druh Aleksander Kamiński wymyślił wspaniale formy pracy, które
dają nam możliwości prowadzenia dobrej zabawy. Dlatego też
uważałam zawsze i dalej tak twierdzę, że ZUCHMISTRZ to najlepszy instruktor w harcerstwie. Umie śpiewać, pląsać, zna gry
i zabawy, umie majsterkować, bawi się razem i wspaniale gawędzi. Co więcej – musi błyszczeć na zbiórce. A temat każdej zabawy
ubiera pięknie jak świąteczną choinkę. Mając to wszystko w ręku
i kochaną gromadę drużynowy działa jak należy. A tym samym
jest przygotowany do poprowadzenia zajęć z każdą grupą małych
i dużych, dzieci i młodzieży. Dlatego zuchmistrz jest najlepszym
instruktorem w Związku.
I tacy Wy jesteście, bo dalej trwacie w Namiestnictwie Zuchowym
naszego hufca, w namiestnictwie „Praskiego Świerszcza”. Nie
macie się czego wstydzić. Byliśmy kiedyś najlepsi w Chorągwi
Stołecznej, nasz krąg w czasie Ofensywy Zuchowej w rywalizacji
ogólnopolskiej zajął trzecie miejsce. Później w czynie społecznym
wszystkie drużyny naszego hufca budowały dla zuchów ośrodek
kolonijny w Ocyplu. Nie mieliśmy żadnych dotacji. Ośrodek nazwaliśmy „Zuchową Republiką Słońca”, bo słońca w Ocyplu było
najwięcej. Potrzebowaliśmy tam cienia, sadziliśmy drzewka, podlewaliśmy je. Dziś sami wiecie, jaki jest drzewostan ośrodka..
Kończąc, jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za pamięć i życzę
Wam radości z pełnionej funkcji drużynowych zuchów. Bądźcie
godnymi słowom Hymnu Instruktorów Zuchowych, który przed
laty głośno śpiewaliśmy:
Kochanej Rzeczypospolitej
oddajem codzienny nasz trud,
przewodząc zuchowym drużynom
na drodze najlepszej wśród dróg.
Idziemy gromadą i ławą
z pieśnią, radosną zabawą,
z pragnieniem czynu i mocą
służąc Ci wiernie, ochoczo
Najdroższa Rzeczypospolito.
hm. Róża Karwecka
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Śmiało mogę powiedzieć , że była to najlepsza startówka ze wszystkich, w których do tej pory brałem udział. Był czas na integracje,
na poważne rozmowy instruktorskie, na kibicowanie naszym siatkarzom, na poznanie Łowicza i na wspólny obiad. W dodatku
wszystko było bardzo dobrze wyważone czasowo, dostosowane
do naszego poziomu i przede wszystkim nowe.
Pierwszego dnia mieliśmy bardzo fajne zabawy integracyjne.
Podzieleni na grupy poznawaliśmy się nawzajem. Fajne było to, że
razem ze starszymi instruktorami była też młoda kadra. Później na
rynku miejskim graliśmy we flagi. Nie sądziłem , że tak fajnie można zrobić miejską wersje tej gry. Zwiedziliśmy też muzeum Łowicza. Dowiedzieliśmy się tam bardzo dużo o mieście i jego mieszkańcach. Wieczorem po kolacji odbył się harcerski kominek, na
którym dyskutowaliśmy nad wieloma ważnymi sprawami naszego hufca. Miedzy innymi poruszaliśmy kwestie wsparcia przez hufcowe zespoły kandydatów na drużynowych. Byłem od ogromnym
wrażeniem druhny Ani , która będąc jeszcze naprawdę bardzo młoda jest tak świadoma swojej harcerskiej drogi i tego, co to znaczy
być instruktorem, że mogłaby zawstydzić niejednego harcerskiego
weterana. Po kominku spotkaliśmy się wszyscy na poddaszu, żeby
oglądać półfinał siatkówki pomiędzy Polską i USA. Graliśmy w gry
planszowe, jedliśmy pizzę i generalnie bardzo miło spędziliśmy
czas do późnej nocy. Najbardziej w tym cieszy fakt , że chcieliśmy
być wszyscy razem, młodzi i ci nieco starsi - jak jedna rodzina.
Następnego dnia rano wzięliśmy udział w najlepszej jak dotąd
według mnie grze miejskiej. Rozpoczęła się jak zwykle, czyli szukaniem karteczek (w tym jesteśmy najlepsi) na plaży. Ale to trwało
tylko chwilę, później zaczęła się prawdziwa jazda za sprawą aplikacji „Actionbound”. Dzięki niej można tworzyć gry miejskie mieszając ze sobą bardzo wiele form pracy i różnorodnych zadań. I tak
między innymi musieliśmy wykazać się umiejętnością pływania na
miejskim basenie, zaśpiewać piosenkę strażacką z mieszkańcami
Łowicza, znaleźć w parku tajemnicze drzewo, wysłać pocztówkę
do komendantki hufca czy jeździć rowerem. A to tylko kilka z całej
masy zadań pytań i wyzwań, z którymi się mierzyliśmy. Gra nas tak
pochłonęła że nie zorientowałem się, że przeszedłem już prawie 16
km po mieście a od startu minęło 4,5 h. Gra była tak rozbudowana,
że nie daliśmy rady jej ukończyć. I kiedy już myśleliśmy, że atrakcje
się skończyły, okazało się, że mamy do zwiedzenia jeszcze skansen
wiejski w miejscowości oddalonej od Łowicza o sześć kilometrów.
Okazało się, że skansen był tak wielki, że godzina na jego zwiedzenia to było za mało.
Ogromnie dziękuję zespołowi programowemu na czele z Julitą i Agatą za wspaniale i pożytecznie spędzony weekend. Wszystkim polecamuczyćsięoddziewczyn,jakrobićimprezynawysokimpoziomie.
phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Świat okiem Kamienia,
czyli kilka słów
namiestnika harcerskiego

Socjalizm czy kapitalizm
Każde z naszych środowisk posiada w większych lub mniejszych
ilościach własny sprzęt i kiedy jedni mogą wystawić zgrupowanie,
inni pozwolą sobie jedynie na organizację biwaku. Bez względu
jednak na to, czy ktoś ma dużo, czy mało narzędzi, ważne jest by
na sprzęt patrzeć również z perspektywy wychowawczej. Dziś
poświęcimy uwagę dwóm filozofiom gospodarczym, by zastanowić się, która pozwoli osiągnąć nam lepsze wyniki.
Pierwszy z nich: Socjalizm. Powołując się na Wikipedię jest to
„doktryna gospodarcza postulująca upowszechnienie świadczeń socjalnych i poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub
spółdzielcze)”. Sytuacja znana z wszystkich naszych magazynów.
Namioty, materace, młotki, siekiery, piły są zamknięte na kłódkę,
gdzie obrastają w kurz. Raz na jakiś czas kwatermistrz szczepu
zarządzi wspólne prace, na które przyjdzie raczej tylko kadra, bo
harcerze nie czują potrzeby dbania o ten sprzęt. Widać to też na
obozach, kiedy młotki walają się wszędzie na około i każdy ma je
w … no nie w skrzyni. Namioty turystyczne po biwakach zwijane
są byle jak, bo śpieszymy się na pociąg, a potem drużynowy zawala sobie balkon i pół mieszkania, by je wszystkie wysuszyć.
Druga, przeciwstawna myśl to kapitalizm, czyli (znów za Wikipedią): „system gospodarczy oparty na prywatnej własności środków produkcji i w konsekwencji czerpania z nich zysku, oraz na
swobodnym obrocie dobrami w ramach wolnego rynku; stąd też
gospodarka kapitalistyczna nazywana jest również gospodarką
wolnorynkową.” Wyobraźmy sobie zarządzanie sprzętem w „kapitalistycznym” szczepie, na przykładzie biwaku. Każdy zastęp posiada własny namiot turystyczny – przywożą go na biwak, rozstawiają, dbają by nie pogubić śledzi. Na koniec zwijają, zabierają
do domów i suszą. Dlaczego drużynowy, niczym wielkie słońce
Stalin musi dbać o wszystkich? Albo obóz: zastępy posiadają
własny sprzęt: dwa młoteczki, siekierkę, piłę, saperkę. Wieczorem
sprzęt muszą sprzątnąć, bo inaczej nie będą mieli czym pracować
następnego dnia. Nie pomylą się, bo narzędzia mogą być pomalowane zgodnie z obrzędowością zastępu – przecież to ich własność. Tak samo w czasie trwania obozu sprzęt nie leży w skrzyni,
tylko pilnowany jest przez zastępy. Później, w ciągu rok harcerze
będą musieli w ramach zbiórek zastępów naprawić młotek, zaostrzyć siekierę.
Druhno, Druhu Wychowawco. Pamiętaj, że wychowanie, to nie
tylko ciekawy i atrakcyjny program. To przede wszystkim umiejętność wykreowania takiej sytuacji, by młody człowiek wychował
się sam! Socjalizm czy kapitalizm? Wybierz mądrze.
Wasz namiestnik
Staś Matysiak

Dobre rady druha ACz.
(37)
Powiadacie:
– Nuży nas obcowanie z dziećmi.
Macie słuszność.
Mówicie:
– Bo musimy się zniżać do ich pojęć. Zniżać, pochylać, naginać, kurczyć.
Mylicie się. Nie to nas męczy. Ale – że musimy się wspinać do ich uczuć.
Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać. Żeby nie urazić.

Janusz Korczak

Jak kochać dziecko
Czytam w „Świerszczu” teksty Piotra Wieczorka. I tak sobie myślę, że jest
on, Piotr, reprezentantem części naszego najmłodszego kadrowego pokolenia. Że reprezentuje postawy naszych licealistów aktywnie pracujących
z zuchami, a może też z najmłodszymi harcerzami. I że teksty te nie tylko
są pamiętnikami sympatycznego nastolatka, ukazującym swoje osobiste
przeżycia, ale, co zrozumiałe, wpływają na myślenie i zachowanie innych.
Są sprawnie napisane, z interesującymi dygresjami, często są żartobliwe. Na
dodatek świat widziany w jego pamiętnikach wyraźnie jest zdeformowany, zamknięty w ramach w naszej organizacji. Źle? Dobrze? Nie, nie będę
analizował tekstów autora „Praskiego Świerszcza”. Każdy może uczynić to
osobiście. Poczytać w tym numerze, poczytać w poprzednich.
Dla mnie istotne jest, jaką postawę, jaki stosunek do dziecka, do zucha prezentuje Piotr, prezentuje nasza kadra. Zadajmy sobie pytanie, czy kochają oni
swoich wychowanków. I bardzo proszę nie poszukiwać tu podtekstów, nie
piszę tu o niezdrowej „miłości”, o której jest ostatnio głośno w rozlicznych
publikacjach, nie piszę o pedofilii. Mówię o postawie, którą opisać można
słowami: szacunek do młodej istoty, traktowanie jej jako normalnego, choć
mniej życiowo doświadczonego człowieka, mówię o lubieniu młodego
człowieka z jego zaletami i wadami. Te wady są rozliczne, ale czy je rozumiemy, czy wybaczamy nieporadność, gapiostwo, niewykonywanie poleceń.
Czy z tymi wadami zuchów nasza młoda kadra potrafi właściwie walczyć.
Ale czy, pomimo owych wad, a może z powodu tych niedoskonałości,
zuchy są przez młodych instruktorów i przyszłych instruktorów kochane.
To strasznie trudne. Wiemy wiele o miłości matczynej i ojcowskiej. Ale czy
każda matka i każdy ojciec potrafi swe dziecko kochać? Czy właściwą postawę wykazują panie przedszkolanki w stosunku do kilkuletnich, jeszcze
mniej rozumiejących świat swych wychowanków? (Tu znakomity przykład
z przedszkola – przedszkolak upiera się, że nie będzie bawił się w to, co proponuje pani, lecz samochodzikiem, który zauważył na półce. Dochodzi do
awantury. I co czyni pani? Każe dziecku przez dwie godziny siedzieć za karę
w kącie na krzesełku, nie pozwoli przecież wziąć trzylatkowi samochodzika do rączki). Czy zawsze właściwie kochają dzieci panie w najmłodszych
klasach podstawówki?
Tak, to trudne zadanie. Być dorosłym, gdy się ma siedemnaście lat. Podejmować właściwe decyzje, uśmiechać się, być dla zucha, każdego zucha,
dobrym, miłym, radosnym. Wiedzieć, że ten maluch myśli, czuje, poznaje
świat wszystkimi zmysłami i my mamy mu w owym poznawaniu świata
pomóc. I to wszechstronnie. Jak kochać, mądrze kochać dziecko, gdy się
samemu jeszcze nie jest się w pełni dojrzałym? Piekielnie trudne zadanie.
Ale jeżeli zapomnimy, że zuch jest człowiekiem, normalnym młodym
człowiekiem, Jeżeli będziemy go traktowali jako osobę drugiej kategorii,
nigdy nie będziemy dobrymi, spolegliwymi (takimi, na których można na
serio polegać) wychowawcami, a przecież tacy być chcemy.
Musimy zuchy kochać i traktować je podmiotowo. To wielka sztuka i ważne
nasze zadanie. Nie tylko dla nastoletniej młodej kadry, dla tej starszej też. Ale
to może rozważania na inny felieton.

hm. Adam Czetwertyński
PS Nie odniosłem się do słów Janusza Korczaka. Przeczytajcie je jeszcze
raz – to pointa powyższego tekstu.
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Emigracyjny patriotyzm duszy
Trudno jest być emigrantką wychowaną w duchu harcerskim.
Bardzo trudno. Z tego duchowo dusznego harcerskiego powodu.
Jestem emigrantką z wyboru – dwa lata temu zdecydowaliśmy
wraz z moim mężem, że wyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii, bo
chcemy. Wyjeżdżamy nie po coś, ale dla czegoś i wyjeżdżamy nie
dokądś, tylko stąd. Mieszkaliśmy wtedy w Warszawie i było nam
dobrze, ale postanowiliśmy, że chcemy gdzie indziej i inaczej.
O samym osiedlaniu się w innym kraju nie chcę pisać, bo to ani
ciekawe, ani na temat. I też nieproste doświadczenie. Chcę napisać
o tym, co mnie boli, a co w ogóle nie dotyka mojego męża. Ja, ale
nie on, zostałam wychowana w duchu harcerskim. Przysięgałam
pełnić służbę Polsce, polskiemu społeczeństwu. Uczyłam się polskiej historii, a jako pilna uczennica wszystkie pieśni hymniczne i narodowe oraz wszystkie wiersze znałam na pamięć. I znam nadal,
choć to po cichu przeklinam w duszy.
Bo to trudno iść ulicą innego kraju, być zadowoloną z życia tu i teraz, zadowoloną z tego, gdzie jestem i co robię, i usłyszeć kolący
bólem w tyle głowy fragment wiersza.
Więc przerzucają się przez moją głowę fragmenty literatury,
wyrzuty sumienia, którymi się policzkuję:
„Bez tej miłości można żyć, ale nie można owocować”…
Albo
„Święta Miłości kochanej Ojczyzny, czują Cię tylko umysły poczciwe”…
Albo mój ulubiony:
„Wiem na pewno, że ze sobą zostaniemy,
Chociaż życie nam układa się nieprosto,
Nie możemy rozstać się trzasnąwszy drzwiami,
Moja miła, moja droga, moja Polsko”.
Bo wtedy czuję się jak ta, która wbrew wieszczom i poetom trzasnęła jednak drzwiami i wyjechała. Bo tak przecież zrobiłam.
I nie byłoby we mnie problemu ani wyrzutów sumienia, gdyby nie
godziny harcerskich kominków, ognisk i ogólne harcerskie wychowanie, które mówi mi do ucha – miałaś być tam, nie tu.
Dlatego postanowiłam być patriotką po swojemu. Tu i teraz. Tu,
gdzie akurat jestem. A jestem akurat w samolocie ze Szwecji do
Londynu. Jak co tydzień. Pracuję w bardzo międzynarodowym
środowisku i wszędzie tam, gdzie jestem, staram się, aby wrażenie
i doświadczenie kultury i historii polskiej, którym się mogę podzielić, było jak najlepsze.
Czy kiedyś wrócę? Nie wiem, możliwe, że nigdy. Ale przecież nie
przestanę być Polką nie tylko z powodu paszportu. Ale właśnie
z powodu wychowania i przekonania.
Nie myślę o nas jak o emigrantach lub imigrantach w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy raczej migrantami po świecie. Jedziemy tam, gdzie
akurat nas poniesie. To jakby niekończący się obóz wędrowny.
I tylko czasem tęsknię do tego pierwszego, najdłuższego obozowiska. Do kraju.
hm. Anna Gieniusz

Strona 6

Foto-wspomnienie
HAL Ocypel 2000

Praski Świerszcz

Żołnierze podwójnie wyklęci
Berlingowcy. Kościuszkowcy. Żołnierze 1 dywizji, z czasem 1 Korpusu, a potem 1 i 2 armii Wojska Polskiego. Celebrowani i okadzani
wszem i wobec przez cały okres istnienia PRL – a często lekceważeni i obśmiewani pokątnie przez naród, który „wiedział swoje”.
Przecież wiadomo, że „prawdziwymi żołnierzami II wojny światowej” byli Podhalańczycy spod Narviku, lotnicy Dywizjonu 303,
strzelcy spod Tobruku i Monte Cassino czy pancerniacy Maczka. Kto by tam poważnie myślał o „komuchach w mundurach”
od Wandy Wasilewskiej, o „czterech pancernych i psie”, którzy
popłynęli z prądem w akompaniamencie „Płynie, płynie Oka jak
Wisła szeroka”?
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zorów, symulowanie wywiązywania się z obietnic sojuszniczych
danych Zachodowi. Ale dla berlingowców przeprawiających
się z Pragi na Warszawę była to sprawa życia i śmierci. Przeważnie śmierci. Nieprzeszkoleni do morderczych walk miejskich
i niewsparci cięższą artylerią żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego
przeprawiali się ku przyczółkom na Górnym Czerniakowie i Żoliborzu – niemal na pewną śmierć. Morderczo ostrzeliwani podczas
przeprawy i lądowania musieli niejako z marszu wejść w piekło
walk ulicznych, w których walczy się o każdy dom, piętro, pokój, piwnicę. O ile oczywiście mieli ku temu szansę, – bo ogień niemiecki
był tak ostry, – że to, co przed desantem było kompanią – na brzegu warszawskim często docierało w postaci plutonu.

Potem w tzw. „Wolnej Polsce” ich status pogorszył się jeszcze
bardziej. Już niemal oficjalnie, dzięki zabiegom rozmaitych
mediów i instytucji typu IPN stali się prawdziwymi trędowatymi
i pariasami. Barany pchane na rzeź, bezmyślni pachołkowie Kremla, bezwzględni oprawcy bohaterów Państwa Podziemnego, a po
wojnie cyniczni karierowicze w instytucjach stalinowskiej Polski.
Ten osąd jest ogromnie niesprawiedliwy – zważywszy, że polega
na wygodnym zabiegu wrzucenia do wspólnego worka zarówno
kadry wojskowo-politycznej i prostych żołnierzy i podoficerów.
Po pierwsze to nie było tak, że po wyprowadzeniu ze Związku
Radzieckiego armii Andersa – ci Polacy, którzy się na nią z takich
czy innych względów nie załapali – to były już według „jedynie
słusznych” prawicowych standardów – jakieś „produkty polakopodobne”, kreatury kompletnie bezideowe albo bezmyślne. To byli
normalni ludzie. Tak samo zagubieni, uciemiężeni, szukający ostoi i możliwości walki. Wielu z nich po prostu nie zdążyło do armii
Andersa – nie zdążyli wydobyć się z łagrów i kołchozów, dojechać
z odległego syberyjskiego zesłania. Byli wśród nich też tacy, którzy
po prostu wychodzić z Andersem na Bliski Wschód nie chcieli.
Instynktownie czuli, że najkrótsza droga do Polski wiedzie jednak
z Rosji. I nie można ich za to potępiać. To nie były czasy łatwych
wyborów!
Kiedy wiosną 1944 wojska Berlinga zostały skierowane na Wołyń,
ich szeregi zasiliły niedobitki ze straszliwej banderowskiej rzezi. Jakież to musiało być wzruszenie dla umęczonych ludzi – na widok
munduru polskiego, polskich orłów, biało-czerwonej flagi, dywizji
noszących imię polskich bohaterów narodowych (notabene walczącym z caratem – jak Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Jan
Kiliński, Romuald Traugutt), w dodatku z kapelanami w swoich
szeregach. Dla tych okrutnie potraktowanych ludzi nie było żadnego innego i bardziej polskiego wojska.[…]
„Szlak od Lenino do Berlina” – tak niechętnie obecnie przywoływany, – bo i też natrętnie eksploatowany przez całe dekady PRL – był
gęsto usłany polskim trupem. A krew poległych, chociaż nieżywa,
to sprawiedliwa i do tego tak się składa, że ma kolor czerwony.
I jeśli ktoś bawi się tutaj w hematologa – i jedne próbki krwi uważa
za szlachetniejsze, a drugie za podlejszego sortu – to postępuje,
co najmniej niemądrze. Bo śmierć żołnierzy Berlinga – pod Lenino, pod Dęblinem, pod Puławami czy Studziankami, w niczym
nie była lepsza ani nie gorsza od śmierci pod Monte Cassino, pod
Falaise albo w Powstaniu Warszawskim. To była śmierć, była tak
samo polska.
Najbardziej to widać w akcji niesienia pomocy Powstaniu
Warszawskiemu. To prawda, że dla Stalina była to tylko gra po-

Czy wielu z nas pamięta, że wspólne walki powstańców i berlingowców o utrzymanie czerniakowskiego przyczółka należały do
najbardziej zaciętych i krwawych walk w całym Powstaniu? Ci berlingowcy walczący ramię w ramię z powstańcami ginęli prawdziwą, klasyczną śmiercią Powstańca Warszawskiego – w osaczeniu,
bez wsparcia, cierpiąc na brak amunicji, środków opatrunkowych
i żywności. Czy zdajemy sobie dziś sprawę, że operacja desantowa
kosztowała berlingowców więcej strat w zabitych, rannych i zaginionych niż bilans walk o Monte Cassino? A przecież nie był to
wcale koniec umierania. Czekały ich jeszcze walki o Wał Pomorski,
szturm Kołobrzegu, forsowanie Odry, czy też szczególnie krwawo
okupione w skutek nieudolnego dowodzenia walki o Budziszyn.
Mimo ogromnych strat pod koniec wojny polskie wojska liczyły
niemal 350 tysięcy żołnierzy. Czy to było 350 tysięcy sprzedawczyków i karierowiczów? Większość z tych żołnierzy po wojnie
osiedliło się w Polsce i wiodło życia cywilów, uprawiając cywilne
zawody – z daleka od laurów partii i armii. Nie poszli do milicji ani
do aparatu bezpieczeństwa, nie uczestniczyli w dobijaniu „zaplutych karłów reakcji” – nie walczyli w de facto wojnie domowej,
która wstrząsała Polską aż do początku lat 50-tych.[…]
Więc może jednak trochę tym „żołnierzom podwójnie wyklętym”
– kościuszkowcom, berlingowcom – zawdzięczamy Polskę, w jakiej żyjemy? Historia jest okrutna i pokazuje wprost, że ani Armia
Krajowa, ani Siły Zbrojne na Zachodzie nie wyzwoliły na trwałe ani
jednej pędzi polskiej ziemi. A oni – jakby na to nie patrzeć – wywalczyli realną Polskę, Polskę, co prawda „jałtańską” jak to się nieraz
mówi. Ale Polskę trwałą i taką, w której granicach (jakby ktoś się
nie zorientował) przychodzi naszemu narodowi żyć po dziś dzień.
Euroazjata
Fragmenty felietonu z Internetu.
2017r.
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Miejsca pamięci
Kościuszkowców
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3. Na froncie budynku Domu Kultury „Rembertów” przy al. Komandosów 8, znajduje się tablica poświęcona żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. poległych w 1944 roku
i pochowanych na rembertowskim cmentarzu.

W Warszawie znajduje się wiele miejsc związanych z Kościuszkowcami, a właściwie żołnierzami 1 Armii Wojska Polskiego, bowiem
bardzo często tak nazywamy wszystkich żołnierzy pierwszej armii.
Należy przypomnieć, że główny i podstawowy skład tej wielkiej
jednostki stanowiło pięć dywizji piechoty i jedna brygada kawalerii.
•

1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, bohater naszego
hufca, m.in. we wrześniu 1944 r. wyzwalała warszawską Pragę.

•

2 Dywizja Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego we
wrześniu 1944 r. w trakcie trwania Powstania Warszawskiego
przeprowadziła desant w rejonie Kępy Potockiej na Żoliborzu
a w styczniu 1945 r. wyzwalała Warszawę.

•

3 Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta w czasie Powstania Warszawskiego dokonała kilku udanych desantów na
Górnym Czerniakowie i walczyła wspólnie z powstańcami aż
do jego upadku , w styczniu 1945 r. uczestniczyła w walkach
o wyzwolenie Warszawy.

•

4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego walczyła we wrześniu
1944 r. na warszawskiej Pradze o jej wyzwolenie.

•

6 Dywizja Piechoty w nocy z 16 na 17 stycznia 1945 r. sforsowała po lodzie Wisłę w rejonie śródmieścia i weszła do lewobrzeżnej Warszawy.

•

1 Brygada Kawalerii wkroczyła na warszawską Pragę, gdzie
w czasie forsowania Wisły przez 2 i 3 Dywizje Piechoty prowadziła działania demonstracyjne w rejonie mostu Kierbedzia.
Podczas ofensywy styczniowej 1945 r. jednostka sforsowała
Wisłę i wkroczyła do Warszawy od strony Służewca.

Prawa strona Wisły.
1. Przy ulicy Kościuszkowców na Cmentarzu Ofiar Wojny na
Marysinie Wawerskim wzniesiono pomnik poświęcony poległym o wyzwolenie Pragi. Napisy na obelisku, brzmią: Za
wolność naszą i waszą - wiernym synom ludowej ojczyzny,
bohaterskim żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki poległym w walce o wyzwolenie Warszawy-Pragi we wrześniu 1944 r. Z lewej strony widnieje piastowski
orzeł noszony na czapkach Armii Polskiej. W/w bohaterowie
spoczywają na tym cmentarzu. Są to piechurzy i artylerzyści.

2.

Na cmentarzu przy ul. Grzybowej, w Rembertowie, znajduje się kwatera 12 kościuszkowców, poległych w 1944 roku na
przedpolach Pragi w walce o wyzwolenie Warszawy.
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4. Pomnik Kościuszkowców – upamiętniający walki i wyzwolenie warszawskiej Pragi przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki.. Zlokalizowany jest u zbiegu Wybrzeża
Szczecińskiego i ul. Okrzei. Monumentalny posąg przedstawia żołnierza w rogatywce z pepeszą w dłoni i rozwianej pelerynie rozpaczliwie wyciągającego rękę w stronę lewobrzeżnej
Warszawy. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 17 stycznia 1985 r.
w 40-tą rocznicę wyzwolenia Warszawy.

5. Miejsce pamięci żołnierzy 1 Warszawskiej Brygady Kawalerii
przy Wybrzeżu Szczecińskim pomiędzy mostami Średnicowym
a Poniatowskiego, naprzeciwko Stadionu Narodowego. Ma
formę głazu pomalowanego na biało z wyrytymi napisami:
Miejsce walki Polaków o wolność ojczyzny oraz Żołnierzom
I warszawskiej brygady kawalerii poległym w walkach z hitlerowskim najeźdźcą o wyzwolenie Warszawy - Wrzesień 1944 Styczeń 1945.

6. Pomnik gen. Zygmunta Berlinga – dowódcy 1 Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki, a następnie 1 Armii Wojska. Znajduje
się pomiędzy rozjazdami Trasy Łazienkowskiej przy Wale Miedzeszyńskim na Saskiej Kępie. Pomnik został odsłonięty w 1985
r. Trzymetrowa rzeźba generała została wykonana z białego
marmuru pochodzącego z Kojełgi w Kazachstanie, natomiast
trzymetrowy cokół z napisem Generał broni Zygmunt Berling
1896-1980 – z czerwonego wapienia kieleckiego. Na frontowej
ścianie pomnika znajduje się również wyryty w piaskowcu orzeł
kościuszkowski.
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7.

Bazylika katedralna świętych Floriana Męczennika i Michała
Archanioła – kościół wzniesiony w latach 1887–1904 znajduje się na warszawskiej Pradze Północ, przy ul. Floriańskiej 3.
Wewnątrz kościoła wśród wielu pamiątkowych tablic znajduje
się również tablica poświęcona żołnierzom dywizji kościuszkowskiej poległym w bitwie o wyzwolenie warszawskiej Pragi. Została odsłonięta 8 września 2001 r. a ufundowana przez
towarzyszy broni.

Lewa strona Wisły
8. Płyta Desantu na Czerniakowie to pomnik w kształcie płyty
znajdujący się przy ulicy Solec (Wisłostrada) na Powiślu. Upamiętnia on desant żołnierzy 3 Dywizji Piechoty im. Romualda
Traugutta spieszących na pomoc walczącym powstańcom
Górnego Czerniakowa przeprowadzony 16 września 1944 r.
Pomnik umieszczony na niewielkim podwyższeniu pośrodku wyłożonego kamienną kostką placu. Na znajdującej się
brązowej tablicy widnieje napis: Na tym wybrzeżu w dniach od
16 do 23 września 1944 r. oddziały 3ciej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego wspierane przez artylerię i lotnictwo radzieckie – śpiesząc na pomoc walczącemu ludowi Warszawy – po
sforsowaniu Wisły, stoczyły nierówny bój z przeważającymi
siłami wojsk hitlerowskich. Śmiercią walecznych zginęło 2056
żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej
oraz setki powstańców Czerniakowa i Solca. Chwała Bohaterom poległym za wolność Ojczyzny. Monument odsłonięto
w 1951 r. Przedtem w tym miejscu znajdowała się skromna
tablica Pomnik znajduje się na 511 kilometrze Wisły.
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10.
Przy Al. 3 maja w okolicy Muzeum Wojska Polskiego stoi
tablica upamiętniająca najdalszy punkt do jakiego dotarli żołnierze z 8 pp. z 3 Dywizji Piechoty. Napis na tablicy brzmi: Żołnierzom 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta, I Armii Wojska
Polskiego Bohaterom walk o Wisłę i przyczółki w walczącej stolicy którzy dotarli do tego miejsca we wrześniu 1944 r. 17 września
1981 r. Warszawa.

11.
Płyta pamiątkowa desantu 2 Dywizji Piechoty im. Jana
Henryka Dąbrowskiego na Żoliborzu. Płyta znajduje się tuż przy
chodniku na skwerze Parku Fosa i Stoków Cytadeli. Upamiętnia
desant 2 Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego we wrześniu
1944 r. będący próbą niesienia pomocy walczącym na Żoliborzu
powstańcom. Na prośbę żoliborskiej komendy AK i AL w nocy
z 17 na 18 września w okolicach starorzecza wylądowały oddziały
6 Pułku Piechoty. Wobec umocnionych pozycji wroga za wałem
przeciwpowodziowym oraz w Cytadeli nie udało się rozszerzyć
przyczółka i nawiązać bezpośredniego kontaktu z oddziałami
powstańczymi. Nie zmieniły sytuacji kolejne przeprawy w ciągu
następnych dwóch nocy. Niemcy, wsparci czołgami, rozbili – po
zaciętych walkach – przyczółek żoliborski. 6 Pułk Piechoty 23
września, tracąc kilkuset żołnierzy, wycofał się na prawy brzeg.

12.
Pomnik Chwała Saperom – to pomnik znajdujący się w parku marszałka Śmigłego-Rydza przy Wisłostradzie. Pomnik składa
się z trzech części. Pierwszą częścią jest główny monument pokazujący żołnierza rozbrajającego minę w chwili, gdy ona wybucha. Symbolizuje to sześć siedemnastometrowych pylonów.

9.

Dwa kilometry dalej - na 509 kilometrze Wisły - dokładnie na
końcu ulicy Rodzynkowej znajduje się drugi pomnik upamiętniający desant 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta,
przeprowadzony 16 września 1944 r. w odsieczy walczącym
powstańcom warszawskim. Treść napisu na pomniku brzmi:
Tu we wrześniu 1944 roku stoczyli walkę żołnierze bohaterskiego desantu Pierwszej Armii WP spieszącego z pomocą
powstańcom Warszawy.
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13. Drugą najmniej znaną częścią pomnika jest płaskorzeźba
w przejściu podziemnym pod Wisłostradą ukazująca desant
żołnierzy gen. Berlinga spieszących na pomoc powstańcom
Warszawy.

14. Trzecia cześć pomnika to trójka saperów budujących przeprawę i wbijających pal w dno Wisły. Treść napisu na pomniku: Wolna Warszawa nigdy nie zapomni tych, którzy trudem
swym i krwią pierwsi rozpoczęli dzieło jej odbudowy (z rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 39 z 14 III 1945 roku).Obok
napisu znajdują się tablice z nazwiskami i numerami jednostek poległych saperów. Na pylonach znajdują się płaskorzeźby
(18 sztuk) opisujące ciężką pracę saperów podczas odbudowy
kraju i rozminowywania stolicy.
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17.
Pomnik Żołnierza 1 Armii Wojska Polskiego znajduje się
na Muranowie, na skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu
przy ulicy gen. Władysława Andersa. Zaprojektowany został
przez znanego rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego. Z powodu postępującej choroby, a nastepnir śmierci autora nie udało
się dopracować dzieła do końca. Odsłonięcie pomnika miało
miejsce 12 października1963 r. w 20. rocznicę bitwy pod Lenino. Rzeźba z szarego granitu o wysokości 8 metrów przedstawia
stojącego na baczność żołnierza LWP w mundurze i hełmie na
głowie, trzymającego przed sobą pistolet maszynowy. Na cokole
widnieją daty i nazwy miast szlaku bojowego 1 Armii: 1943 Lenino, Warszawa, Kołobrzeg, Berlin – 1945.

18.
Cmentarz wojskowy na Powązkach – znajdują się na nim
kwatery żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, którzy polegli podczas walk na Pradze i podczas desantów przez Wisłę we wrześniu
1944 r. oraz podczas wyzwalania Warszawy w styczniu 1945 r.

15. Tablica pamiątkowa na budynku przy ulicy Solec 57 (od strony ul. Wilanowskiej) upamiętniająca ostatnią redutę powstańczą bronioną 23 września 1944 r. wspólnie przez żołnierzy Zgrupowania Kryska, Zgrupowania Radosław i 9 Pułku
Piechoty z 3 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego.
19.
Cmentarz wojskowy na Powązkach – obok grobów
kościuszkowskich znajduje się grób ich pierwszego dowódcy,
gen Zygmunta Berlinga.

16. Pomnik Powstańców Czerniakowa i Żołnierzy 1 Armii Wojska
Polskiego – monument znajdujący się w parku marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza upamiętniający powstańców walczących na Górnym Czerniakowie, wspólnie z żołnierzami 3 Dywizji Piechoty, którzy we wrześniu 1944 r. dokonali desantu na
przyczółku czerniakowskim, oraz ludność cywilną dzielnicy
wymordowaną w czasie pacyfikacji Czerniakowa. Pomnik
stanowi kompozycję z prostych brył geometrycznych wykonanych z piaskowca. Na górnej części umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą sceny z walk powstańczych, a w centralnej części monumentu tablicę o treści: Pamięci żołnierzy
Armii Krajowej Zgrupowania „Kryska”, Armii Ludowej rejonu
Czerniaków, 1-ej Armii Wojska Polskiego poległych w powstaniu warszawskim na Czerniakowie oraz ludności cywilnej
zmordowanej w tej dzielnicy w 1944 roku. Cześć ich pamięci.

20.
Na cmentarzu powązkowskim znajdują się również dwa
pomniki postawione w hołdzie poległym kościuszkowcom:
pierwszy podczas Bitwy pod Lenino, drugi podczas wyzwolenia
warszawskiej Pragi.

hm. Jacek Czajka
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Wspomnienia
o kościuszkowcach
1 Dywizja Piechoty im.Tadeusza Kościuszki Legion Wschodni
- w 63 rocznicę Bitwy pod Lenino
Opinie o fakcie utworzenia 14.V.1943r. na terenie Związku Radzieckiego
1 Dywizji Piechoty im Tadeusza Kościuszki, można podzielić na te, które
gloryfikowały ją jako jednostkę, która znalazła się na najkrótszym szlaku
do wolności Ojczyzny, na te, które potępiały ją jako „czerwoną dywizję” utworzoną decyzją Stalina i na te trzecie, które oddają całą należną prawdę
niezwykle trudnemu szlakowi wojennemu „Kościuszkowców”.
O to trzecie spojrzenie nawet dzisiaj przychodzi toczyć spór historykom,
a także niektórym politykom.
Pragnę by głos wyrażony tym artykułem był przyczynkiem do obiektywnego spoglądania na datę 14 maja 1943 tak ważną dla każdego „Kościuszkowca” także współcześnie.
Uważam, że 1 Dywizja Piechoty na bojowym szlaku Lenino – Warszawa
- Wał Pomorski – Berlin była swoistym „Legionem Wschodnim”, któremu
z wyroku II Wojny Światowej przypadła taka, a nie inna droga.
Podobnie jak w czasie I Wojny, gdy Polacy organizowali się zbrojnie u boku
każdego z zaborców widząc cel główny – odzyskanie niepodległości, tak
i w wyniku niesamowitego rozczłonkowania narodu polskiego z wyroku II
Wojny ten cel główny – Niepodległość przyszło nam realizować we Francji,
Anglii, Norwegii, Afryce, na Bliskim Wschodzie ale także i w Rosji.
Jaka była ta nasza dywizja w 1943 roku, kto ja tworzył?
Był to związek jednostek utworzony z byłych łagierników, Sybiraków,
którzy wyrwali się z objęć niechybnej śmierci. Było wśród nich wielu ludzi
młodych, ale generalnie tworzyli ją ci, którzy nie znaleźli się w armii gen.
Andersa, bo do niej zdążyć nie mogli. Prawdą jest , że kadrę dowódcza
w znacznym procencie tworzyli rosyjscy oficerowie – często o polskim rodowodzie, specjalnie skierowani do pracy z polskimi żołnierzami.
Dziś trzeba zadać sobie pytanie – a czy mogli być inni?
Odpowiedź jest jednoznaczna i dziś już możemy jej udzielić – nie!
Nie, ponieważ polscy oficerowie albo leżeli w katyńskiej mogile, albo
tworzyli na Bliskim Wschodzie inną Armię, albo już walczyli na froncie
zachodnim czy w Afryce .
Prawdą jest, że na kościuszkowskiej krwi polityczny kapitał zbijała niewielka grupa sympatyków Moskwy skupiona wokół Centralnego Biura Komunistów Polskich w Rosji i po części Związku Patriotów Polskich. Prawda
jest jednak taka, że ludzie tego okresu kierowali się zwykłym realizmem,
a realia stalinowskiej Rosji dyktowały warunki i możliwości dalece odmiennie od tych jakie tworzyli zachodni alianci. Chęć przeżycia – dotarcia
do Ojczyzny pchały polskich tułaczy do kraju tą – najkrótszą geograficznie
drogą .
I rację ma poeta gdy mówi:
„Między radością a cierpieniem
Między nadzieją a zwątpieniem
jest sfera życia...”
Dla Kościuszkowców była to sfera życia oddanego przez 2751 młodych
patriotów, którzy polegli bram Polski, i cóż z tego że z rosyjskim karabinem
w dłoniach!
1 Dywizja przeszła najdłuższy i najkrwawszy szlak spośród jednostek polskich walczących na froncie wschodnim. Obok poległych, prawie 10 tysięcy
było rannych zaś 1595 zaginęło bez wieści. 15 września 1945 roku 1 Dywizja otrzymała miano „Warszawskiej” i została wyróżniona Krzyżem Grunwaldu III klasy , a 12 października w 1945 – w rocznicę Bitwy pod Lenino
Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

ppłk. Erazm Domański
“kościuszkowiec”, kierownik Oddziału Techniki Wojskowej
Muzeum Wojska Polskiego
Portal Militarno-Historyczny. 2006

Startówka Praskiego
Świerszcza
Piszę to z trzech powodów. Pierwszy to Zulu, który mi to zasugerował, drugi to moja matka która nie wie w sumie, gdzie byłem,
a trzeci to Zuzia Grabińska, która spytała mnie jak było na wyjeździe, bo pewnie było bardzo słabo. miestnictwa, który w sumie
był tułaczką lub wędrówką, tak jak pani Rudzińska powiedziała.
Tak więc zaczęło się kilka dni po wakacjach, gdy dostałem zaproszenie na wyjazd namiestnictwa. Zdziwiłem się, bo w sumie
w namiestnictwie już nie byłem, ale szybko okazało się, że będę
czymś w rodzaju tragarza, co było dobrym powodem do zaproszenia mnie. Wyjazd kosztował tyle, co bilet w obie strony do Madrytu
(200 złotych), więc z chęcią się zapisałem. Po mniej więcej tygodniu przekonałem się, że był to wielki błąd, bo w sumie miało jechać
sześć osób. No ale Karolina Kubicka poprosiła mnie o zgarnięcie
namiotów na wyjazd. Trzymałem więc w domu dwa namioty
szczepu 32.
Bardzo nie chciałem jechać. Był piąteczek a ja byłem po pierwszym
cyklu szkolnym i naprawdę chciałem spać. No ale było zapłacone,
jechał Zulu, a ja miałem namioty. Te argumenty przekonały mnie,
że jednak muszę ruszyć się na peron. Na miejscu okazało się, że
jadą w sumie cztery osoby – ja, Maja, Zulu i Ela. Wtedy szczerze
żałowałem, że się jednak ruszyłem z domu. Chciałem oddać namioty, powiedzieć, że Piotr jest chory a ja miałem wam tylko zanieść
namioty, albo rzucić im po namiocie i po prostu uciec. Ale jednak
uśmiechnięta twarz Zula mnie ubezwłasnowolniła. Tak więc wsiadłem do pociągu i zaczęliśmy długie dyskusje o niczym, radosne
i szczęśliwe, a każda trwająca średnio trzy minuty, przerywane olbrzymimi interwałami milczenia.
Wysiedliśmy na peron i skierowaliśmy się do najbliższego kebaba.
Mieliśmy masę pomysłów na to, co robić, gdzie głównie było to
spanko, chcieliśmy nawet udawać, że pojechaliśmy do Krakowa,
aby Namiestniczka zeszła na zawał. Zjedliśmy najlepszego kebaba na świecie, którego dostałem od ręki. Nie, nie przesłuszeliście
się, dosłownie trzy sekundy po złożeniu pieniędzy na rękę pryszczatego sprzedawcy, niechybnie studenta, dostałem pięknego,
gorącego, mięsnego kebaba na cienkim cieście i z sosem łagodnym. Przyszedł czas na spanko. Maszerowaliśmy więc na plażę,
aż Zulu powiedział, że skręcamy i rozbijamy mały obóz. Mieliśmy
spać pod gołym niebem. Był to wspaniały pomysł, jednak ja postanowiłem wyalienować się w namiocie. Warto dodać, że to był
jedyny moment w którym użyliśmy namiotów, które mimo to
musiałem nosić przez cały weekend. Wyalienowałem się, bo miało
padać w nocy, a ja wartościowałem suchość wyżej, niż spanko
pod gwiazdami. Moi towarzysze postanowili popływać w Bałtyku.
Bałem się, że będę musiał ich wyciągać, że zamarzną czy coś, ale
na szczęście weszli tylko po uda. Tej nocy, przed spankiem jeszcze,
zrobiliśmy urodziny Zulowi. Udawaliśmy, że to najlepsze urodziny,
jakie kiedykolwiek organizujemy. On był tak uprzejmy, że udawał,
że to najlepsze urodziny w jego życiu.
Przejdźmy do dnia pierwszego naszych wędrówek. Zacznijmy od
początku, czyli od alarmów Zula o szóstej rano, miałem ochotę
zwinąć namiot i jechać do Warszawy na stopa. Alarmy powtarzały
się aż do siódmej rano. Wtedy przyjechał ogromny traktor, hałasując i niczym pierwotny człowiek zacząłem na niego skrzeczeć, aby
sobie pojechał. Zwinąłem namiot, zjadłem jedzonko i razem z ekipką udaliśmy się do akwaparku. To było wspaniałe, prawie cały
czas spędziłem w rzece. Był to niesamowity ubaw, odkryłem takie
podwodne ssacze, które zasysały wodę przez kratki. Przysysałem
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się do nich i próbowałem pozbawić się przytomności, ale tuż przed
śmiercią jednak wypłynąć na powierzchnię. Na zjeżdżalnię puściliśmy Elę, standardowo mówiąc że jak nie pójdzie to jest słaba
i ogólnie nie ma psychy. Musiała nam udowodnić, że tak nie jest,
więc przez następne pól godziny nie chodziła i próbowała wrócić
do pozycji wertykalnej. Wszyscy, razem z Zulem, czerpaliśmy
wielką radość z tego.
Następnym punktem wyprawy była wycieczka na Hel. Zulu po
prostu nas zostawił na jakimś dworcu, mówiąc, że na podróż na
Hel i jedzonko mamy 50 złotych. Pojechaliśmy więc na stopa..
Gdy już łapaliśmy stopa, to po dwóch hot-dogach ze stacji benzynowej ktoś się zatrzymał. Bardzo miła pani, oczywiście była
kiedyś harcerką i łapała stopa. Zanim zawiozła nas gdzieś po drodze
na Hel, zabrała swojego dziadzia, który był kiedyś wojskowym.
Pani wyrzuciła nas przy McDolanie, więc zjedliśmy sobie jakieś
jedzenie. Łapaliśmy stopa dalej. Ku mojemu przerażeniu co drugi
kierowca się nawet nie odwracał, a co piąty pokazywał nam środkowy palec. Zaczęliśmy szukać w internecie porad dotyczących
autostopowania. Nie zawiedliśmy się się – historie ludzi zabitych
przez łapanie stopa. Bardzo motywujące. Po pewnym czasie zatrzymał się jakiś kierowca, który też kiedyś był harcerzem i łapał stopy.
Później czekaliśmy już na półwyspie Helskim. Z tego powodu furii dostawałem za każdym kierowcą, który się nie zatrzymywał, bo
każdy pewnie jechał na Hel. Obrzydliwe. W końcu zatrzymała się
para ludzi, która zawiozła nas trochę dalej. Też byli kiedyś harcerzami i łapali stopa. Potem wziął nas jakiś pan, co wyglądał co najmniej na seryjnego mordercę, ale okazał się miłym panem i zawiózł
nas pod biedrę.
Pod biedrą siedzieliśmy tyle, że skończyły nam się tematy do rozmowy. Ja nie spałem już dziesięć godzin prawie, więc zacząłem
gadać o losowych tematach i chodzić w kółko. I wtedy zatrzymało
się jakieś studenckie małżeństwo. Też byli kiedyś harcerzami. Tak,
łapali. Zabrali nas. W sumie było już późno, więc udaliśmy się
w stronę spanka. Zulu prowadził nas po jakichś bezdrożach obok
Helu, zeszliśmy do lasu i nagle trafiliśmy na bunkry. Zaprowadził
nas do specjalnego miejsca, w którym kiedyś z kolegami czy
harcerzami spał, gdy ich deszcz złapał. Było wspaniałe, taki jakby lej
po bombie z wejściami do bunkrów po bokach. Musieliśmy rozpalić ognisko. Ja je układałem. Nigdy jeszcze tak naprawdę nie bałem
się, czy uda mi się wykonać ognisko, tym razem to było okropnie stresujące, ale udało mi się i byłem z siebie szczerze dumny.
Nadeszła pora na podsumowanie rajdu. Oczywiście strasznie się
jarałem tym, że to był w sumie rajd, na którym mogliśmy jechać
stopem. Po drugie to niesamowite uczucie było; mieć taką presję czasu i jechać po terenach, których w życiu nie odwiedzałeś,
a mimo to być pewien, że z łatwością znajdzie się drogę. Rozmawialiśmy o tym z Zulem, aż powiedział, że nudzimy i musimy
zaśpiewać. Śpiewaliśmy jakieś piosenki, a potem od chyba dwudziestej pierwszej do pierwszej rano gadaliśmy o masie różnych
spraw. Nie umiałbym nawet odrobinę streścić tego wszystkiego,
więc po prostu powiem, że w końcu uznaliśmy, że idziemy spać
i położyliśmy się w bunkrze.
Pamiętacie, co mnie obudziło wczoraj? No oczywiście alarmy Zula.
Kto zgadnie, co obudziło nas dzisiaj? Tak, alarmy Zula. Płakałem
trzy razy od tego czasu. Szybko wstaliśmy i udaliśmy się do Helu.
Wydałem tam ostatnie pieniądze na colcę. A nasze pieniądze wydaliśmy na rejs katamaranem.
W Gdańsku odwiedziliśmy muzeum Lecha Wałęsy Europejskie
Centrum Solidarności. Co się tam działo, to ja nawet nie. Na początku rozmawialiśmy z panią sprzedającą bilety. Gdy tylko usłyszała,że

Strona 12

Nr 46 Październik 2018
jesteśmy harcerzami, to zaproponowała nam zniżkę i własną
klatkę na nasze rzeczy. Śmieszkowałem z obsługą, rozmawiałem
z jakimiś politykami, udzielałem wywiadu dla tv Gdańsk, zjadłem
bardzo dużo darmowej grochówki z jakiejś imprezy, na którą się
wtoczyliśmy. Dostałem za darmo ciasteczka korzenne w sumie nie
wiem za co.
Potem udaliśmy się na peron, aby pojechać do Warszawki. Tak
zakończyła się nasza podróż, oczywiście pomijając, że spotkaliśmy
masę ciekawych osób w pociągu, na przykład czterech Sebastianów sprawiających wrażenie, jakby bardzo chcieli sprawdzić
wytrzymałość mojej twarzy.
No i dotarliśmy do Warszawy. Koniec. Muszę przyznać, że nie
spodziewałem się, że to będzie tak fajny wyjazd, początkowo pojechałem na niego tylko dlatego, że miałem te cholerne namioty
i czułem się zobowiązany do wyjechania. Co prawda towarzyszki
podróży rzadko kiedy się odzywały, a mniej więcej w połowie drogi do Gdańska już nie mogłem wytrzymać tekstów Zula, ale drugiego dnia się na nie znieczuliłem i nawet czasami śmiechałem,
każdorazowo karcąc się za to chwilę później. Z pewnością był to
najlepszy wyjazd harcerski, na jakim byłem. I z pewnością pojadę
na następny wyjazd z Zulem.
ćwik Piotr Wieczorek

Napisane Wieczorkiem,
czyli kolonia zuchowa oczami praktykanta

Dzień 2
Ten dzień pragnę zadedykować zbiorowemu mózgowi Alana
i Matyldy, gdyby nie wy, nigdy nie byłbym kadrą zuchową i w sumie nie byłoby mnie na tej kolonii. Hmm, chyba muszę to przemyśleć. Albo nie.
Dzień zaczął się bardzo przyjemnym snem. A może to poprzedni dzień się nim zakończył. Sen wyglądał w ten sposób: budzę się
rano, okazuje się, że przyczyną jest jakiś zuch. Stwierdza on, w tym
śnie, że Wiktor się dusi i muszę mu pomóc. A ja, najnormalniej
w świecie stwierdzam, że to najwyższy czas i przewracam się na
drugi bok.
Niestety ten dzień nie zaczął się tak optymistycznie, musiałem
zrobić dzieciaczkom rozgrzewkę, a one standardowo nie chciały
robić rozgrzewki, więc po prostu posprzątały i było bardzo pięknie
i czyściutko już po jednej godzinie. Co do rozgrzewki, to nie biegała
trójka dzieci: Wiktor, co jest niesamowite, bo normalnie wystarczy
poprosić go o coś z Warszawy i przybiega po kilku minutach, Daria, która ogólnie prawdopodobnie nie ma mięśni, no i Anastazja.

Praski Świerszcz
Anastazja, ta sama, którą każdy nazywa Tatianą, bo jest Ukrainką
czy tam mówi z ukraińskim akcentem, co śmieszy, bawi i uczy.
Trójka tych dzieci jest nazywana także dementorami, bo żywią się
duszami kadry, ich siłami życiowymi i szerokopojętym cierpieniem.
Ogólnie nie wiem, jak wyglądał poranek zuchów, ale niech to
nikogo nie napawa optymizmem – bycie kadrą zuchową na kolonii to pot, łzy i gorzki płacz. Z tego powodu moim zadaniem było
zjedzenie wiśni od kucharek, śmieszkowanie z 32, rozkładanie namiotu, który świeżego powietrza nie widział od zimnej wojny. Piszę
o tym, bo w efekcie Ola Kucharska mocno posmutniała – musiała
być w środku namiotu a on był bardzo aromatyczny. Swoją drogą
ten namiot był trzecią pozostałością szczepu Wiatraczna poza
Heblem, którą spotkałem w życiu, a mam już siedemnaście lat.
Co do sprzętu w magazynie – wiem, że będzie to druh czytał,
druhu Adamie, będzie to także prawdopodobnie przez druha
redagowane, ale proszę ten fragment zostawić – znalazłem kilka
masztów z numerkiem “3”. Stawia to pod wielkim znakiem zapytanie tezę “kiedyś to było”. *
Po serii rozkładania namiotów i cięcia żerdek nadszedł czas na
serię niefortunnych zdarzeń, a więc obiad. Tak tłustego jedzenia
nie jadłem naprawdę od dawna, w sumie nie wiem, jak można zrobić tak tłuste pierogi, że prawdopodobnie unosiłyby się na
powierzchni wody, o ile ktoś dałby radę je podnieść, tak śliskie były
od tłuszczu. Wyglądały, jakby były nadziane smalcem, smażone
w głębokim oleju i na koniec polane resztkami z frytkownicy. A co
drugi prawdopodobnie był maczany w oleju napędowym, bo były
dziwnie szare. W sumie nie wiem, jaki kolor ma olej napędowy, to
był zabieg czysto humorystyczny. Boże, czemu ja to piszę.
Ogólnie cała kolonia przeżywała całą przerwę poobiednią
w napięciu, czekając na śledzie jak na przeszczep. Rok temu były
to gwoździe, w tym roku śledzie. My oczywiście nie chcieliśmy
czekać, więc wbiłem na pełnej do pana Jerzego i trochę sobie
zgarnąłem. To niesamowite – idąc po coś legalnie, czuję się normalnie, a jak jest jakaś malutka przesłanka, aby tego nie brać, to
czuję się jak bohaterowie filmów z serii “Ocean’s”. Bardzo żal było
mi ludzi, dla których kołków nie starczyło. A poza tym to szukając
krepiny po koloniach zawarłem z 32 prostą umowę – w zamian za
picie i ciasteczka zakupię kolegom z 32 więcej pićka i ciasteczek.
Poszedłem więc do sklepu wykorzystując złotą zasadę – nikt nie
chce pracować. Ale każdy chce, abyś ty pracował. Chyba, że coś
mu dasz. Po prostu spytałem Mati, czy razem z Alaśko chcą coś
do picia czy jedzonka, dostałem zamówienie i ruszyłem w drogę.
Zawsze, gdy wychodzę ze Słonecznej Republiki, czuję przypływ
energii życiowej i rozmyślam, co by było, gdybym złapał busa do
Zdrójna i wróciłbym z Wolskim albo kimś innym po kilku dniach.
Albo abym w ogóle nie wrócił. Niestety te górnolotne marzenia
są tłumione przez przyziemne sprawy jak np. żulek grożący mi
przemocą fizyczną, jeżeli nie przystanę na jego prośbę o darowiznę w postaci dwóch złotych na piwko. Przy okazji opowiadał mi
jak to się ciężko pracuje w polu, tak mocno opowiadał, że aż skojarzyłem sobie to z piosenką “Górnicza brać” niebędącą piosenką
a parszywym rapem z Gothica. Taka gierka w zabijanie potworów.
W sumie jedna z lepszych. No ale wracając do kolegi żulerskiego
– nie mając dostatecznych środków na piwerko kupił zapałki. Ale
w jakim stylu! Rzucił na ladę dwadzieścia groszy i powiedział “reszty nie trzeba”. Myślałem, że eksploduję ze śmiechu, ale stłumiłem
to w sobie. Burżyj, kapitalista, bogacz – jednocześnie robotnik,
członek proletariatu.
Ale wracając ogólnie spotkałem druhnę Komendantkę razem
z chyba Wolskim Rafałem. Podwieźli mnie a ja dostałem mały
przypał za brak butów. Wróciłem do Kolonii, rozreglamentowałem
(Jest takie słowo? Jeżeli jest, to macie łamańca językowego dla
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zuchów, jak wyobrażę sobie, jak próbują to wymówić, to mam
ochotę być punktowym na ziemniaku) zakupy, pobrałem część
jedzonka od Julity i wróciłem do kolonii budować kokpit Sokoła.
Tak tak, jednak chciałem coś wyciągnąć z tego, co tam zostało zrobione. Jak bardzo się zdziwiłem, gdy okazało się, że nie tylko nie
ma śledzi, ale nie ma też gwoździ i żerdek. Żerdki szybko skombinowałem prosząc Wiktora o ścięcie drzewka, ale problemu gwoździ nie przeskoczyłem. Czas, przez który w sumie nie miałem już nic
do roboty, poświęciłem na edytowanie kokpitu sokoła, aby mógł
jednak powstać. Gdy już mi się to znudziło skończyłem, poszedłem
pooglądać inne kolonie – w końcu u nas nie mogę nic robić, bo
nie mam gwoździ, a dzieci robiły sobie szóstkowe ozdoby pokojów. Doszedłem do wniosku, że zuchy z Villaggso są lepsze w pionierce od naszych harcerzy młodszych i połowy starszaków, z kadrą
włącznie. Najbardziej niesamowite umocnienia zbudowali jednak
nasi ludzie z kolonii Moana.
No dobra, koniec sielanki, Mati kazała mi pracować. Z tym, że
miałem pomagać dzieciaczkom robić pokoje, no to wyjąłem z plecaka plakaty Gwiezdnych Wojaży i rozlepiłem po całej kolonii. Do
dziś uważam, że to najlepsza rzecz na całej kolonii, poza moimi
modelami statków kosmicznych.
Matka Dyrektorka, Słońce Ocypla kazała mi założyć kryte buty.
Okropność, ja nie rozumiem dlaczego, przecież jest lato, czemu
mam chodzić w krytych butach. Nigdy tego nie rozumiałem i nie
zrozumiem. Nie piszę że nie rozumiem, bo to oczywiste, a ogólnie
pisanie o teraźniejszości jest jak mówienie o konkretnych godzinach na przestrzeni wieków.
W zasadzie to zauważyłem, że każdy fajniejszy szczep ma pewną
grupę wiekową, która jest kozacka. Tak więc 296 ma harcerzy robiących biwaki, zuchy z 32 same stawiają wysokie dychy, harcerze
starsi 32 no mocarni są, a wędrownicy 160 zrobiliby obóz wiszący,
gdyby tylko dostali jeszcze Falbę Tomasza i ktoś im na to pozwolił.
Dobra dosyć tych egzystencjalnych przemyśleń, trzeba skupić się
na tym, co tu i teraz. Widzieliście kiedyś zucha z Wolnych Ciutludzi
z porażeniem mózgowym? Ja też nie, pewnie dlatego, że jest nieodróżnialny od zwykłego. Bo jak inaczej wyjaśnić sytuację, w której
zuch mając tabliczkę “tak, możesz iść do toalety!” pyta, czy może
iść do toalety?
Nasza brama jest gotowa. Alaśko poświęcił na nią dużo nerwów
i pracy, wyszła okropnie przepięknie. Wyglądała jak piramidka bez
dwóch ścian będących wejściem i wyjściem, dwa pozostałe ściany były owinięte streczem. Zauważyła to Julita, która pochwaliła
bramę i stwierdziła, że gdyby jej pozwolono, to by wszystko robiła
na strecz i chciała zrobić coś podobnego na kolonii jakiejś kosmonauty czy kosmity nie wiem.
O, uwaga, coś się dzieje. Jakiś dzieciak biegł niedaleko mnie, stracił
równowagę i walnął głową w beton. Nie traciłem czasu, podbiegłem, klęknąłem, zacząłem się śmiać spytałem, czy nic mu nie
jest. Odpowiedział, że nie, jest herosem i pobiegł dalej, znowu się
przewrócił, już bez mojego pytania krzknął “spoko koleś”, podniósł
się, nastawił sobie ramię i pobiegł dalej. Czy ktoś jeszcze uważa, że
bycie kadrą zuchową jest nudne?
A teraz słuchajcie, co zrobił Wiktor. O ile każdy wie, że nasz zuch
jest odrobinę zbyt ruchliwy, to mało kto wie, jakim bezdusznym
socjopatą bywa. Albo jest. Nie wiem. W każdym razie ten potwór na
kolacji powiedział kucharce, że jest nas dziewiętnaście osób w kolonii. Oczywiście jest nas mniej, było nas dwunastu. Ale on po prostu
chciał dostać więcej parówek. Niezły, nie? Jestem z niego dumny.
Nie muszę mówić, że w efekcie nie starczyło dla wszystkich. Jeżeli
Wiktor o tym nie wiedział, to ja jestem namiestnikiem zuchowym.
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W każdym razie jedzonko prawie dobiegło końca. Prawie. Bo
przede mną jeszcze pół godziny upychania Anastazji, bo przecież
ona nie jest w stanie wchłonąć drugiej kanapki. To zrozumiałe,
w końcu ma za dużo chromosomów jest biednym zuszkiem. Tak
więc pół godziny siedziałem i czekałem aż z nudów zje kanapkę.
Ogólnie wymyśliłem, aby jej powiedzieć: “Anastazja, ty to za słaba
jesteś, aby ją zjeść.”. Co, myślicie, że wtedy zjadła? Zjadła. Potem
jeszcze trzecią. Super zuchy to właśnie one. Ogólnie to z naszej
długiej rozmowy zapamiętałem jeden fragment, gdy ona stwierdziła, że w sumie to nikt nie lubi jedzenia na kolonii.
Ogólnie po jedzonku mieliśmy kominek wprowadzający w naszą
obrzędowość. W czasie trwania zuchy były bardzo zajarane, poza
kilkoma, którym obrzędowość wzium wzium mieczy świetlnych
i pif paf blasterów nie podeszła. Tak, to, co napisałem, czyli wzium
wzium i pif paf, to są okrzyki szóstek. Super, nie? W każdym razie
zuchy się wczuły mocno aż do momentu, gdy stwierdziłem, że
mistrz Yoda nie żyje. Jaśmina prawie się popłakała, bo była święcie
przekonana, że mistrz Grinch był żółwiem. Nie mam pojęcia, jak to
się ma, jak nawet chociażby koreluje z jej smutkiem. Powiedziałem
jej, że codziennie w całej galaktyce giną miliardy żółwi, ale to chyba
nie poprawiło jej humoru. Coś jak mówienie ludziom z depresją,
że inni mają gorzej. Jezu, jak ja tego nie rozumiem, raz kogoś za to
pobiłem. Nie no nie. Po chwili coś tam mówiłem, że aby być mistrzem samego siebie trzeba najpierw nauczyć się być uczniem czy
coś takiego, a głowa ma być ułożona jak Tetris, bo nigdy nie wiemy,
czy nie będziemy z niej czegoś szybko potrzebować. W pewnym
momencie zuch Gabrysia spytała, czy to tak, jak metal. Cytuję. Tak
spytała. Ja nie wiem, o co chodzi, może ktoś ma pomysł.
Przy okazji kominka podpisywaliśmy regulaminy. Wiktor podpisał
się jako Wiktoreczek2.0, bo podobno się odrodził. Po wszystkim
zaprowadziłem kilka zuchów do piguły. Z Anastazją poszedłem
nad jezioro porobić ładne fotki, bo niebo było różowe. No takiego
przypału to nie miałem chyba od dwóch godzin albo lepiej.
Gdy położyliśmy dzieci spać, dostaliśmy picki. Ja dostałem za darmo, bo kupiłem Kubickiej zeszyt jakiś tam w składnicy. Czyli nie za
darmo. Ale jednocześnie za darmo. Cóż za paradoks. Ogólnie za
ten zeszyt zapłacił mój kochany Tatełe, więc tak jakby zafundował
mi pickę. I to z ananasem. Ogólnie Wiktor jeszcze dokazywał, że się
boi horrorów, więc mu logicznie wytłumaczyłem, czemu antagonista (a raczej protagonista albo po prostu główny bohater) Piły
nie jest zainteresowany 8-latkiem. Wiktora to uspokoiło, ale spytał o kilka innych horrorów, których nie znałem. Chciałem prosić
o pomoc Matyldę, bo ona zna te tematy, ale spała, więc poprosiłem
Wiktora, aby mi powiedział, o co w tym chodzi. Za pomocą logicznej argumentacji zaorałem siedem na osiem horrorów, a na
ten ósmy powiedziałem, że jest idiotyczny i nawet nie che mi się
nic o nim mówić. Wiktor przyznał mi rację, podziękował i poszedł
spać. Kocham zuchostwo.
ćwik Piotr Wieczorek
*Kiedyś, gdy Wieczorek sikał w wieczorkowe pieluchy, nasz ówczesny komendant hufca o imieniu Piotr (piękne imię, nieprawda?)
pożyczył od „Trójki” dziesięć namiotów. Oczywiście tylko na jedno
lato. Jak sądzicie, czy oddał choć jeden namiot? Ale los go ukarał,
przestał być komendantem hufca i nawet członkiem naszej organizacji. Nadszedł czas Królowej Ocypla. Czy mogliśmy od Krystyny
żądać zwrotu naszych namiotów? Jasne, że nie. Czar, jaki wokół
siebie roztacza, onieśmiela nas – skromnych członków „Trójki”, pamiętających dawne czasy.
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Kącik Kulinarny
Jesienny, rozgrzewający krem z pomidorów!
Składniki na 4 - 6 porcji:
• 2 kg dojrzałych pomidorów
• 1 duża marchewka
• ½ szklanki soli, najlepiej gruboziarnistej
• oliwa z oliwek
• 1 duża cebula
• 1 litr bulionu warzywnego
• ½ łyżeczki brązowego cukru
• ½ łyżeczki cynamonu
• ½ łyżeczki kardamonu
• sól
Przygotowanie:
1. Piekarnik rozgrzać do 150 stopni. Dużą blachę wyłożyć papierem
do pieczenia, następnie wysypać na papier sól i równomiernie
rozprowadzić po blasze.
2. Wyciąć pomidorom gniazda nasienne, przekroić je na pół
i ułożyć na blasze skórką do dołu razem z marchewką. Skropić
delikatnie oliwą i piec przez 30 – 40 minut.
3. Gorące pomidory wyjąć na blat i odstawić na bok, sól z blachy
wyrzucić. W międzyczasie cebulę pokroić w kostkę, na dnie
dużego garnka rozgrzać dwie łyżki oliwy i podsmażać cebulę
przez 2 – 3 minuty.
4. Pomidory przełożyć do miski i zdjąć skórki, następnie obrane
pomidory oraz cały sok przelać do zeszklonej cebulki. Upieczoną marchew pokroić w plasterki i dodać do garnka razem
z cukrem, cynamonem oraz kardamonem. Wlać bulion, dokładnie wymieszać i wszystko dusić na bardzo małym ogniu przez
30 minut.
5. Uduszone warzywa zmiksować mikserem na gładki krem, jeśli
będzie za gęsty dodać jeszcze trochę wody. Podawać z liściem
świeżej bazylii, trzeba kulkami mozzarelli, prażonym słoneczkiem lub prażonymi pestkami dyni.
Smacznego!
phm. Katarzyna Mamak H.O.

Praski Świerszcz
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Kącik Poezji
Andrzej Waligórski
(1926-1992)

Jacek Marcin Kaczmarski
(1957-2004)

Tadeusz Różewicz
(1921-2014)

Urodził się 20 października 1926 roku,
w Nowym Targu - polski aktor, poeta, satyryk, dziennikarz, długoletni współpracownik
Polskiego Radia we Wrocławiu.

Urodził się 22 marca 1957 roku w Warszawie,– polski filolog, poeta, prozaik, kompozytor, piosenkarz, twórca tekstów piosenek.
Znany głównie dzięki piosenkom o tematyce historycznej i społeczno-politycznej
(Mury, Obława).

Urodził się 9 października 1921 roku, w Radomsku – polski poeta, dramaturg, prozaik
i scenarzysta, członek Wydziału VI Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności.

Zasłynął jako twórca tekstów piosenek. Sam
określał siebie jako tekściarza.
Był kierownikiem wrocławskiego radiowego magazynu rozrywkowego „Studio 202”,
gdzie wypromował kabaret „Elita”, z którym
następnie podjął współpracę. Był autorem
m.in. popularnego słuchowiska radiowego
„Rycerze” nadawanego w magazynie „60
minut na godzinę”, parodiującego Trylogię
Henryka Sienkiewicza.

Postać powszechnie kojarzona z etosem
pierwszej Solidarności oraz stanem wojennym – okresem, kiedy jego liryka,
rozpowszechniana w nieoficjalnych wydawnictwach, identyfikowana była jako
głos antykomunistycznej opozycji.
Zmarł na raka krtani, 10 kwietnia 2004
w Gdańsku.

Zmarł na zawał serca 10 maja 1992 roku we
Wrocławiu.
Czołg
Ballada o spalonym czołgu
...a gdy ustąpił strach i mrok
I wojna ścichła wokół,
Wywindowano stary czołg
Na granitowy cokół.
I stanął czołg u miasta bram
Jak pomnik i jak bastion,
I tylko wiatr mu w lufie grał,
Tocząc ziarenka piasku.
W całym kraju są podmiejskie drogi,
Nad drogami zielone pagórki,
I zielone trzydziestki czwórki,
W których śpią spopielałe załogi.
Zielona górka - to nie step
Z lejami od granatów!
W zetlałej lufie wiatru szept,
A może i nie wiatru?
W szczelinach strzelnic - oczy gwiazd,
A może czyjeś inne?
Czasami drga stalowy właz,
Zarosły dzikim winem.
W całym kraju są podmiejskie drogi,
Nad drogami zielone pagórki,
I zielone trzydziestki czwórki,
W których śpią spopielałe załogi.
...więc słysząc blach pogiętych głos
Dźwięczący w nocnej głuszy,
Myślę, że kiedy każe los Czołg znowu z miejsca ruszy,
I pomknie przez wystrzałów blask
Jak wtedy, z brzegów Wołgi...
...to dobrze, że z nowymi wraz Czuwają stare czołgi!
W całym kraju są podmiejskie drogi,
Nad drogami zielone pagórki,
I zielone trzydziestki czwórki,
W których śpią spopielałe
załogi...

Gąsienicami zagrzebany w piach nad Wisłą
Patrzę przez rzekę pustym peryskopem
Na miasto w walce, które jest tak blisko
Że Wisły nurt frontowym staje się okopem
Rozgrzany pancerz pod wrześniowym żarem
Rwie do ataku się i pali pod dotykiem
Ale wystygły silnik śpi pod skrzepłym smarem
I od miesiąca nie siadł nikt za celownikiem
Krtań lufy łaknie znów pocisków smaku
A łyka tylko tłusty dym z drugiego brzegu
W słuchawkach zdjętych hełmofonów krzyk Polaków
I nie wiem czemu rzeki tej nie wziąłem z biegu

W 1991 roku otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Radomska, w 1999 roku
został laureatem Nagrody Literackiej im.
Władysława Reymonta a w roku 2000 otrzymał Nagrodę Literacką „Nike”. W roku 1968,
w połowie lat 70. i na początku lat 80 XX
wieku, był kandydatem do Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury.
Poezja Różewicza wyraża tragizm osamotnionej jednostki, zagubionej w powojennym świecie zdominowanym przez widmo
masowej śmierci, okrucieństwa, obojętności i cywilizacyjnego uniformizmu. Jest to
twórczość osoby okaleczonej okrucieństwem wojny.
Zmarł 24 kwietnia 2014 roku, we Wrocławiu
Czołg-pomnik
Pancerny czerep
na granitowym cokole
pomnik spalonych ludzi
wśród łagodnego zieleńca
Szanujcie zieleń i kwiaty

Dajcie mi wgryźć się gąsiennicą w fale śliskie
I ogniem z lufy dajcie wesprzeć barykady
By miasto w walce, które jest tak bliskie
Bezruchu mego nie nazwało mianem zdrady

Tu przed dziesięciu laty
z pancernej wieży czarnej
wyskoczył płomień żywy
i krzycząc gasł

Lecz milczy sztab i milczą pędy tataraku
Którymi mnie przed tymi co czekają skryto
Bo ruski tank nie będzie walczył za Polaków
Bo ruski tank zaczekać ma, by ich wybito

Róże płoną lasy stoją
w ciszę złocistą odziane
świecą imiona
odbudowanych miast

Gdy się wypali już powstanie ciemnym błyskiem
Włączą mi silnik i rozgrzeją krew maszyny
Bym mógł obejrzeć miasto, co tak bliskie
Bez walki zdobywając gruzy i ruiny

Szanujcie zieleń i kwiaty
I czcijcie płomień żywy
który za wolność tej ziemi
młody i jasny zgasł

Jacek Kaczmarski
(wg Władymira Wysockiego)
24.08.1987r.
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Co nas czeka w najbliższym
czasie?
Ślub Kingi i Stasia
Kinga Żelechowska, komendantka szczepu 32 WDHiGZ
i Stanisław Matysiak, namiestnik harcerski i instruktor
szczepu 211 WDHiGZ, mają zaszczyt zaprosić zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i przyjaciół naszego Hufca na swoją uroczystość zaślubin.
Ceremonia odbędzie się 13 października br. o godz. 16.00
wParafiiBożegoCiałanaKamionku(Grochowska365).Będzie
nam niezmiernie miło, jeżeli zaszczycicie nas swoją obecnością. Bardzo mile widziana będzie obecność w mundurze :)
Do zobaczenia
Kinga i Staś
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15 Rajd Młodego Kościuszkowca
Zespół Reprezentacyjny Hufca oraz Zespół Historyczny Hufca zaprasza rady drużyn harcerskich w sobotę 27 października 2018 r. na 15 Rajd Młodego Kościuszkowca.
Rozpoczęcie rajdu o godz. 9.30 na Cmentarzu ofiar II wojny
światowej przy ul. Kościuszkowców w Marysinie Wawerskim, zakończenie po apelu o godz. 15.00 pod Pomnikiem
Kościuszkowców u zbiegu Wybrzeża Helskiego i ul. Okrzei.
Celem rajdu jest upamiętnienie i przybliżenie wiedzy
o 1 WDP im. T. Kościuszki - bohaterze Hufca ZHP
Warszawa-Praga-Południe.
Szczegółowe informacje w regulaminie rajdu.
W imieniu organizatorów
ćwik Marcin Czajka
komendant rajdu

Zespół redakcyjny:

Kontakt z redakcją:

- hm. Jacek Czajka
- hm. Róża Karwecka
- hm. Adam Czetwertyński
- hm. Stanisław Matysiak
- phm. Jan Korkosz
- phm. Marta Czajka
- ćwik Kacper Walczak

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

