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Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Ci życzenia,  

wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,  
by w każdym dniu roku uśmiech  

na twarzy Twej gościł tak samo często, jak w tym dniu. 
Bądź zawsze szczęśliwa, złym losom nieznana,  

uprzejma, czuła, tkliwa, przez wszystkich kochana 
 

 
Źródło: http://zwierzyniec.ovh.org/ 
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Dzień Kobiet 
8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, jeszcze jakiś czas temu było to 
święto państwowe, hucznie obchodzone w całym kraju lecz w 1993 roku państwowy 
charakter tego święta został zniesiony przez rząd kobiety - Hanny Suchockiej.  
 
Zwyczaje 
W tym dniu Panowie wręczają Paniom kwiaty i podarunki oraz składają im życzenia. 
 
Geneza 
Dokładne ustalenie genezy dnia kobiet jest o tyle trudne, że różne źródła podają 
różne wersje. Jedno jest pewne, powstanie tego święta związane jest z walką kobiet 
o swoje prawa społeczne. I tak, już w 1857 roku w Nowym Jorku odbył się strajk 
kobiet żądających zrównania praw i zarobków z prawami i zarobkami mężczyzn. 
W marcu 1913 roku w Petersburgu zastrajkowały po raz pierwszy rosyjskie kobiety 
i od 1917 roku w marcu odbywały się masowe strajki kobiet. Inna wersja głosi, że 
dzień kobiet obchodzony jest w związku z marcowym wystąpieniem jednego 
z posłów w brytyjskim parlamencie, w którym domagał się on większych praw dla 
kobiet. 
 
Ciekawostki 
16 grudnia 1977 roku Zgromadzenie Narodowe ONZ rezolucją 32/142 wezwało 
wszystkie kraje do obchodów dnia "Dnia Praw Kobiet i Pokoju na Świecie". Rok 1975 
był ogłoszony przez ONZ - "Międzynarodowym Rokiem Kobiet", a w latach         
1976-1985 obchodziliśmy "Dekadę na Rzecz Kobiet". 
 
25 listopada obchodzimy "Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec 
Kobiet" proklamowany również przez ONZ. 

 
Źródło: http://halloween.friko.net/ 

 

 

 

A 8 Marca 1967 roku „Stare Żbiki” zaprosiły „Puszczę” i „Młody Las” do... Muzeum 
Narodowego: 
 

      
       Marek Niemyski i Marcin Sławiński                      Piotrek Brzeski, Nadzia Itkes, Leon Frenkiel, 
                                                                                    Hania Itkes, Ewa Szewczyk, Marek Niemyski, 
                                                                                            Marcin Sławiński, Jacek Kotkowski 

  
Zdjęcia i opracowanie: Lech Sierpiński 

http://halloween.friko.net/
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Z ŻYCIA XXI DRUŻYN. 

 
V Zimowa Watra Wędrownicza, Jałowiec w Beskidzie Żywieckim 
 

Za 21 dwudziesta pierwsza. Piątek, 8 lutego 2008, hala Dworca Wschodniego 
w Warszawie – to dane zbiórki 21. WDW „Stare Żbiki” przed wyjazdem na V Zimową 
Watrę Wędrowniczą. Zimowa Watra przeznaczona jest dla wędrowników z całej 
Polski i jest imprezą o charakterze wyczynu, sprawdzenia swoich możliwości. Pomysł 
jest bardzo prosty – patrole mają dotrzeć na wyznaczony przez organizatorów górski 
(a w praktyce beskidzki) szczyt, gdzie rozbiją namioty i, po wspólnym ognisku, pójdą 
spać. Niby nic takiego, jeśli pominąć porę roku – Watra odbywa się zawsze w lutym.  

 
Tegoroczna V Watra była dla „Starych 

Żbików” trzecią, choć poza „stałymi” 
3 osobami, skład naszego patrol jest zmienny. 
Z Warszawy wyjechaliśmy w składzie: Krzyś 
Czapiewski (nasz koordynator), Ewa Bigaj, 
Kasia Gajewska, Kalina, Kasia Lewińska, 
Wojtek Ceret, Alek Jankowski, Piotrek 
Kuczyński i Adam „Dziabąg” Mizerski, 
a w Krakowie dołączył do nas Maciek (razem 
z Kaliną reprezentujący Wodno-Górski Krąg 
Akademicki Carpe Noctum z Hufca Centrum). 

Początki, jeszcze warszawskie, były trudne – początek ferii szkolnych i studenckich 
to nienajlepszy czas na wsiadanie do pociągu do Zakopanego... Przedarliśmy się 
przez tłumy podróżnych i krótkiej gonitwie udało nam się zająć przedział (jeden 
z trzech nie zarezerwowanych przez kolonie w całym wagonie). W 9 osób było w nim 
cokolwiek ciasnawo, ale przynajmniej mogliśmy trochę dłużej spać niż rok temu – do 
Suchej Beskidzkiej przyjechaliśmy z godzinnym opóźnieniem. Na stacji – sami 
harcerze . 

 
 Przed wyruszeniem należało podjąć 
decyzję o wyborze trasy, którą dotrzemy na 
najwyższy szczyt Pasma Jałowieckiego – 
Jałowiec (zaskakująco). Do wyboru były szlaki 
z Lachowic, Zawoi lub, najdłuższy, od razu      
z Suchej. Dzień dopiero wstawał, czasu dużo, 
podobnie jak chęci, a śniegu mało – 
wybraliśmy więc trasę z Suchej. Najpierw po 
błotku, potem śniegu, pod górkę, pod górkę, 
pod górkę dotarliśmy ok. godz. 15 na Jałowiec, 
jako jedna z pierwszych ekip. Ze szczytowej 
polany (1111 m. n.p.m.) rozciąga się piękna beskidzka panorama, lecz wtedy akurat 
zasnuta zimowymi chmurami. Zaczęliśmy więc proces rozstawiania namiotów, na 
który przepis jest następujący: 
1. wybierz miejsce osłonięte, bo nie wiadomo co zawieje w nocy 
2. ugnieć śnieg  
3. rozłóż namiot 
4. zamiast szpilek użyj półmetrowych patyków (szpilki w śniegu się nie trzymają) 
5. przygnieć fartuchy śnieżne śniegiem 
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Pozostało jeszcze przygotowanie obiadku. Od pierwszej 

Watry testujemy różne sposoby gotowania w śniegu. Najpierw 
próbowaliśmy na kilku palnikach gazowych ugotować makaron 
z sosem, co skończyło się radośnie, aczkolwiek mało zjadliwie. 
Następnie skorzystaliśmy ze sprzętu obozowego – kuchenki 
benzynowe się jak najbardziej sprawdziły. Tym razem 
postanowiliśmy wrócić do korzeni i gotować na ognisku. I tu 
zaczęła się cała ogniskowa epopeja. Wilgoć wymrożona 
z powietrza osiadła na gałęziach i wszystko było oszronione – 
zanim drewno się osuszyło, nasze ognisko gasło. Twardo nie 
poddawaliśmy się i po godzinie oraz wysokiej determinacji 

w dmuchaniu, udało nam się w końcu rozpalić duży ogień i obiad przyrządzić. Uff..  
W międzyczasie na Jałowiec dochodziły kolejne ekipy z całej Polski: na nogach, 
rakietach śnieżnych, nartach, z psimi zaprzęgami. Z Warszawy w Watrze uczestniczy 
mało środowisk (zazwyczaj my i Hufiec Praga-Północ), ale w tym roku na zlot wybrali 
się także nasi znajomi z obozu do Bułgarii – 328. WDW „Horda” z Hufca Centrum. 
Miło spotkać znajomych . Gdy doszli także organizatorzy, zaczęliśmy zbierać 
drewno na główne ognisko watrowe, które następnie suszone było przy naszym 
ogniu obiadowym ;) by dało się odpalić od jednej zapałki.  
 
 

Wieczorem, pod rozgwieżdżonym 
niebem, lekko trzęsąc się z zimna 
doczekaliśmy rozpalenia watry. Leon Suski 
(pomysłodawca całej imprezy) zachęcał do 
rozmów o wędrownictwie lub bezpieczeństwie 
w górach, które i tak skończyły się 
śpiewankami. My zawinęliśmy się do namiotów 
i tam kontynuowaliśmy rozmowy w podgrupach 
grzejąc śpiworki. To był długi dzień. 

Rano wszystkie namioty pokrywała 
pokaźna warstwa szronu, a nasze ognisko 
kuchenne dotarło do ziemi i pokazało, że jednak stoimy na metrze śniegu! Zjedliśmy 
śniadanko popijając je herbatą ze śniegu i razem ze wszystkimi ustawiliśmy się do 
pamiątkowego zdjęcia Watrowego. W sumie na zlocie było powyżej 200 
wędrowników, a najdalej na Watrę mieli harcerze ze Szczecina i Białegostoku. 

 
 
Po zdjęciu się zwinęliśmy i w pięknym słońcu 
zeszliśmy na autobus do Zawoi, w której 
zupełnie nie było już śladu zimy. Prawie 
zdążyliśmy na pociąg do Warszawy, prawie też 
pojechaliśmy niechcący do Zakopanego, w 
końcu jednak udało się odjechać z Beskidu we 
właściwym kierunku . 
Kolejna Watra za rok. 
                                                        Kasia Lewińska 
 

 
 



 5 

DLA JUBILATKI... 
18 Marca 
Urodziny 

Druhny Ewy Majchrzak (Domagalik). 
Z tej okazji: 

 

Życzymy Ci uśmiechu 

nawet gdy spotka Cię smutek, 
tęczy na niebie, która przypomni Ci, 

że i nad najciemniejszymi chmurami świeci Słońce, 
pewności, że o Tobie ktoś myśli kiedy ogarnia Cię samotność, 

przyjaciół, którzy wskażą Ci piękno potrzebne dla Twoich oczu 
żebyś potrafiła cieszyć się życiem w każdym jego momencie. 

www.klamerka.pl/ 

 
                                                                                     http://zwierzyniec.ovh.org/ 

Szczęśliwsze chwile z życia Jubilatki: 
 

                        
Branie...                                  Co tam w polityce...                                          Branie... 

      
W marszu, czy na postoju Jubilatka druga od lewej. 

Zdjęcia: Lech Sierpiński 
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PRZEDSTAWIAMY SIĘ... 

 

 

 
 

 

Jesteśmy drużyną skupiającą chłopców w wieku drugiej połowy podstawówki 
i gimnazjum. Formalnie działamy przy dwóch szkołach: SP nr 88 na ul. Radarowej 
i SP nr 227 na ul. Astronautów znajdujących się na warszawskim Rakowcu i Okęciu. 
Działamy od prawie czterech lat z inicjatywy harcerzy z 21. WDW ,,Stare Żbiki'', od 
której przejęliśmy wiele zwyczajów i obrzędów. Staramy się też pielęgnować tradycję 
Środowiska 21.  Obecnie funkcję drużynowego pełni pwd. Michał Korch. 
 
W drużynie panuje przyjacielska, rozrywkowa, a jednocześnie harcerska atmosfera. 
Nietrudno jest z nami zrobić coś fajnego. Nietrudno przeżyć z nami przygodę. 
 
Mamy też stronę internetową, na którą serdecznie zapraszamy: http://21wdhy.harc.pl 
 
Co robimy? 
 

Przede wszystkim odbywamy cotygodniowe zbiórki, na których gramy w fajne 
gry lub uczymy się przydatnych harcerzowi rzeczy. Co jakiś czas wybieramy się na 
wyjazd (tzw. biwak) w ciekawe miejsce. Oprócz tego co roku, latem, jedziemy na 
obóz pod namioty. W tym wybieramy się na obóz do Hiszpanii, który będzie dla nas 
niesamowicie ważnym wyzwaniem jak i wspaniałą przygodą. 
 
 

Poniżej kilka zdjęć z naszej działalności: 
 
 
w czasie zbiórki:                                                  na koniach: 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://21wdhy.harc.pl/
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na linach: 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
w jaskini:                                                             na obozie: 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
podczas Przyrzeczenia: 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekst: Michał Korch 
Zdjęcia: Michał Korch, Piotr Tabor, Sebastian Sitek 
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WIELKANOC 
 

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) 
- najstarsze i najważniejsze święto Chrześcijańskie 
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa, obchodzone przez wszystkie wyznania 
chrześcijańskie. Poprzedzający ją tydzień, 
stanowiący okres wspominania najważniejszych dla 
wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest 
Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego 
tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, 
Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane 
są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). Co 
prawda każda niedziela jest w chrześcijaństwie 
pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka 
Niedziela jest pamiątką najbardziej uroczystą. 

          Zmartwychwstanie Chrystusa,                       Podczas soboru nicejskiego w 325 roku  
           Piero della Francesca XV wiek                 ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana zasada jest 
w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 
15 Nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-
solarnym. Data 15 Nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta 
Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem 
ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą 
Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt 
ogólnochrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum 
Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne. 
Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności: 
w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim. 
Ostatnio niektóre środowiska chrześcijańskie postulują ustanowienie Wielkanocy, 
jako święta stałego. 

Wiemy bowiem dzisiaj, że Jezus mógł zostać ukrzyżowany 7 kwietnia 30  
roku, lub - co znacznie mniej prawdopodobne - 3 kwietnia 33  roku. W związku z tym 
znamy prawdopodobna datę zmartwychwstania, to jest 9 kwietnia 30  roku. Kwestia 
ta była przedmiotem obrad II Soboru Watykańskiego. 

Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego 
zwanego oktawą wielkanocną. Okres Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią 
Wielkanocną. Czas Wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą 
Zesłania Ducha Świętego. W 40-tym dniu (czwartek) obchodzona jest uroczystość 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r. katolicy w Polsce od roku 2004 
obchodzą święto Wniebowstąpienia w siódmą niedzielę po Wielkanocy). 

 Źródło: Wikipedia 
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Całemu Środowisku XXI WDHiGZ: 

Wesołych Świąt. 
zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,  

a, przy tym wszystkim stołu bogatego. 
Mokrego dyngusa, smacznego jajka. 

I niech, te święta będą jak bajka. 
Życzy Redakcja 

 

 

                                                                                           Rysunek: Maciek Dzwonowski 

A stołu przynajmniej tak obfitego: 
 

                    
Zdjęcia: Lech Sierpiński (Muzeum Ziemi Radomskiej w Radomiu- Niedziela Palmowa 1.IV.2007) 
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Obrzędy wielkanocne i zwyczaje  
 
Lany poniedziałek    Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, 
święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. 
Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego 
dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli 
któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić 
się można było od oblewania pisanką – ... 
Palemki na szczęście  Wielki Tydzień 

zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 
wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, 
porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi 
piórkami. Po poświęceniu palemki biło się nią lekko domowników, 
by zapewnić im szczęście na cały rok... 
Pogrzeb żuru   Ostatnie dwa dni postu były wielkim 
przegotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – 
potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas 

radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 
Specjalnie dla dziewcząt  Uwaga dziewczyny, – jeżeli 
w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której 
gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne 
mankamenty urody! 
Szukanie zajączka  Wyrazem wielkanocnej radości rodziny 
może być po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – 
zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla 
każdego. 

Świąteczne porządki  Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko 
po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – 
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło 
i choroby. 
Święconka  Święconka jest to koszyk z jedzeniem, który należy 
poświęcić w Wielką Sobotę. W niektórych regionach Polski 
święconka występuje pod nazwą: święcone Dawniej święcenie 
potraw w Wielką Sobotę odbywało się na dworach 
szlacheckich, ze względu na to, że poświęcone musiało zostać 
wszystko, co miało znaleźć się na stole. 
Wielka niedziela – dzień radości  W Wielką Niedzielę poranny 
huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach 
rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji 
zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem.                                                      
Wielkie grzechotanie   

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był 
okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując 
i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci 
w Wielkim Tygodniu grzechotkami. 
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Wieszanie śledzia  
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym 

symbolem wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli 
przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć 
niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 

 

 
 

Wielkanoc w Afryce 
 

W Afryce Wielkanoc jest celebrowana głównie we wspólnotach 
chrześcijańskich. W wigilię Wielkiej Nocy setki ludzi biorą udział w renowacji 
i dekoracji kościoła. W parafiach czas oczekiwania na Wielkanoc zaczyna się o 15, 
a kończy o 18 ze względu na brak oświetlenia i zapadający wcześnie mrok. 
Dekoracje kościoła są zrobione z materiałów i przebierają wygląd kwiatów, motyli 
i drzew. 
Hymny i pieśni są wykonywane przy akompaniamencie bębnów. Kobiety śpiewające 
wysokim głosem bardzo ładnie modulują melodie. Po mszy są wykonywane 
tradycyjne tańce na zewnątrz kościoła. Po uroczystości ludzie wracają do domów by 
świętować jedząc lokalne potrawy oraz napoje. W niektórych parafiach ludzie 
pozostają wokół kościoła w małych grupach aby wspólną modlitwą cieszyć się ze 
zmartwychwstania Pańskiego. 

W Afryce Wielkanoc oprócz wymiaru społecznego ma także wymiar duchowy. 
Rodziny odwiedzają się wzajemnie i wspólnie spędzają czas Świąt. Przygotowują 
pieczony ryż z wołowiną lub kurczakiem, który jedzą zarówno chrześcijanie jak 
i niewierzący. 

 
 Zabawy       
Jajko o jajko 
Zabawa w parach. Potrzebne jest po jednej pisance na osobę. 
Można grać też zwykłymi jajkami bez ozdób – jeśli szkoda Wam 
waszych ozdobionych jajek. Zawodnicy siadają naprzeciwko 
siebie. Należy uderzyć jajkiem o jajko partnera. Wygrywa ten 
zawodnik, którego jajko nie będzie zbite.  
Rzuć pisankę 
Zabawa w parach. Potrzebne jest po jednej pisance na osobę. 

Można grać też zwykłymi jajkami bez ozdób – jeśli szkoda Wam waszych 
ozdobionych jajek. Pary stają w odległości 1 m od siebie i jednocześnie rzucają do 
siebie jajka. Jeśli je złapią – odsuwają się o metr i rzucają znowu. 
 
Przysłowia 
       Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele. 
 
      Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho ściele. 
 
                                                                                                                                                Źródła: www.e-zyczenia.pl/ 
                                                                                                                                                            www.wielkanoc.waw.pl/ 
                                                                                                                    www.nawielkanoc.com 
                                                                                                                                                            //wielkanocnejaja.blog.onet.pl/ 
 

Opracował: Lech Sierpiński 

http://www.e-zyczenia.pl/
http://www.wielkanoc.waw.pl/
http://www.nawielkanoc.com/
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Z HISTORII XXI ... 

 

Marzec 1928 
Zbiórka. 
„Na dzisiejszej zbiórce odbyła się sygnalizacja która jednakże nie poszła za dobrze.” 
(Kronika zastępu „Rysiów” 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, prowadzona przez Krzysztofa Henisza 
od d. 9/I.1927 do dn. 11/V.1929 roku) 

 

 
 

18 Marzec 1928 
Zbiórka. 
„Zbiórki zastępu dziś nie było zaś odbywała się nieco dłużej zbiórka drużyny od której 
rozpoczyna się konkurs co do wyjazdu na jezioro.” 
(Kronika zastępu „Rysiów” 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, prowadzona przez Krzysztofa Henisza 
od d. 9/I.1927 do dn. 11/V.1929 roku) 

 

 
 

Rysunki – dh Krzysztof Henisz – (Kronika zastępu „Rysiów” 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, 
prowadzona przez Krzysztofa Henisza od d. 9/I.1927 do dn. 11/V.1929 roku) 
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7 Marzec 1948 
Zbiórka drużyny. 
„Odbyła się zbiórka drużyny, na którą złożyło się: 1. wysłuchanie Mszy św. 2. Próbny 
bieg samarytański, jako sprawdzian umiejętności członków drużyny w tej branży;     
3. Śpiew w świetlicy. Program zajęć zatem był ułożony bardzo przemyślnie. 
Drużynowy uwzględnił aż trzy ”narządy” organizmu harcerskiego. Każdy 
z uczestników zbiórki uzyskał: 1. ”coś”  dla ducha; 2. ”coś” dla głowy /niniejsze 
skreślić w odniesieniu do uczestników tejże nie posiadających/; 3. ”coś” dla płuc. 
Ponieważ powyższe zajęcia przeciągnęły się dość długo, przeto po ich zakończeniu 
każdy z obecnych rześko uciekał do domu, aby zadość uczynić nie uwzględnionej 
przez drużynowego potrzebie mianowicie uzyskać ”coś” dla żołądka.” 
(„Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 5  z 25 kwietnia 1948 r.”) 

 

20 Marzec 1948 
Ukazuje się „Nasza Drużyna” – czasopismo 21 WDH - Nr 4. 
Redaktor odpowiedzialny: Zbigniew Martyński. 
Współpracownicy: A. Śmietanko, J. Filiński, A.  Małek 
 

„Z DAWNYCH LAT. 
      Harcerskie próby na stopnie nie zawsze odbywały się w formie biegów, 
ćwiczeń i innych harcerskich zajęć. Ta metoda jest dorobkiem dopiero ostatnich lat 
przedwojennych. Dawniej, a nie było to tak znów bardzo dawno, było zupełnie 
inaczej. Na stopień harcerski, nawet młodzika był bardzo poważny egzamin przed 
bardzo dostojną Komisją. Taka znów Komisja urzędowała w sposób ogólnie przyjęty 
dla tak poważnych instytucji. A więc był to stół, nakryty zielonym lub czerwonym 
suknem /czyli kocem/ przy nim były krzesła dla członków Komisji, za stołem, no 
i krzesło dla egzaminowanego przed stołem. Tylko w wyjątkowych wypadkach na 
przykład dla zawiązania jakiegoś węzła lub zrobienia sztucznego oddychania, któryś 
z egzaminujących dostojnie wstawał, karnie, acz nieśmiało podrywał się delikwent 
i ze zrozumiałą wobec dostojnego otoczenia tremą produkował swoje wiadomości. 
Szopa ta kończyła się nieraz płaczem, nieraz nerwowym rozstrojem żołądka, choć – 
mimo groźnych pozorów – Komisje były zwykle sprawiedliwe i łagodne. Próba na 
młodzika, ta pierwsza harcerska próba kończyła się tak: egzaminowanemu kazano 
zatkać uszy i oczy rękami, otwierano przed nim drzwi i polecano z ponurym wyciem 
wybiec z pokoju, przed którym czekali następni kandydaci. Łatwo sobie wyobrazić, 
jakie wrażenie robił na nich taki los poprzednika i w jakim nastroju następny młodzian 
udawał się przed dostojne oblicze Komisji. To była prawdziwa ”przeszkoda” do 
pokonania dla młodego charakteru, choć musimy z perspektywy naszych 
dzisiejszych metod ocenić, że nie było w tym wszystkim zbyt wiele sensu. 
      Ludzie, którzy w swoim środowisku wyrośli ponad przeciętną miarę, 
przechodzą do historii nie tylko przez swoje wielkie idee, i dokonania ale też przez 
swe małostki, śmiesznostki, drobne, nieistotne przyzwyczajenia, którym sami nadają 
ku ogólnej wesołości istotne znaczenie. 
      Śp. hm. Czesław Jankowski, któremu nasza drużyna tak niezmiernie wiele 
zawdzięcza, jest tego jaskrawym i jakże wymownym przykładem. Jego ”konikiem” 
było np. m y d ł o  n a  s z n u r k u. Tak. Właśnie mydło na sznurku, bo przecież 
myjąc się w rzece lub jeziorze, staje się wobec nielada zagadnienia gdzie położyć 
mydło. Na kamieniu? Na desce? A jak nie ma ani kamienia ani deski ani nic innego 
tylko woda, woda, woda? Położyć na dnie? – Spłynie, nabije się piaskiem lub mułem. 
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A gdy w mydle wywiercisz dziurę, przewleczesz tasiemkę lub sznurek i zawiesisz 
mydełko na szyi – no to jesteś bracie, panem sytuacji! 
      Niech mi świetlana pamięć UKOCHANEGO WYCHOWAWCY i Przyjaciela 
wybaczy to nieco frywolne wspomnienie. Ale czynię je po to, aby Jego 
niezapomnianą postać zbliżyć nieco do tych, którym nie było danym znać go 
osobiście i pod Jego światłym kierunkiem pracować i kształcić się. 
                                                                                                 S. M.” (Stefan Mirowski) 

 

21 Marzec 1948 
Zbiórka nowych zastępów. 
„Odbyła się zbiórka dwóch nowoutworzonych zastępów. Widocznie drużynowy 
odstąpił od swej dotychczasowej dewizy  w swoim stosunku do naszej drużyny: 
”ograniczać ilość w celu podciągnięcia jakości”. Jak mniemamy, stwierdził, iż, skoro 
nie można uzyskać 1000 zł w setkach, trzeba się o nie postarać choćby w 10-
ciozłotówkach.” 
(„Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 5  z 25 kwietnia 1948 r.”) 

 
 

Marzec 1958 
Drużynowym drużyny zuchowej chłopców dh Marek Krawiński. 
 
 

14 Marzec 1998 
Gra miejska. Warszawa. XXI WDH „Stare Żbiki” 
„Tej pięknej soboty odbyła się gra miejska, zorganizowana dzielnie przez Martę 
Szczerbakowicz. Niestety, większość graczy nie była dzielna, co wyraziło się 
nieprzybyciem na grę (a paskudy). Tak więc powstał tylko jeden patrol, w którym 
byłem z Kasią IF, a Kasia IF była z Rybą. Po wykonaniu zaplanowanych zadań 
poszukiwawczo - badawczych na temat Warszawy, a szczególnie okolic 
ul. Świętokrzyskiej, powróciliśmy do harcówki, gdzie jako zwycięscy odebraliśmy 
nagrody dla zwycięzców w postaci bardzo użytecznych zestawów sztućcowych.” 
(Internetowa „Kronika XXI WDH”) 

 

Prawdopodobnie marzec 1998 
Wyryp. Tomaszów Mazowiecki XXI WDH „Stare Żbiki” 
„Tej zimy wyryp postanowił się wyrypać w rodzinne strony trenera Jacka Banasika, tj. 
okolice Tomaszowa Mazowieckiego. Za karę było ciemno. Ciemno na tyle, że nie 
było nawet widać sylwetek osób idących metr z przodu - trzeba było kierować się na 
słuch. Żeby nie było zbyt nudno, posuwaliśmy się na rympał. I, jak to na wyrypach 
bywa, szliśmy tak, aż zaczęło robić się jasno. A potem oczywiście szliśmy dalej i było 
zimno. Po drodze zatrzymaliśmy się na "krótki odpoczynek" w nie do końca 
zbudowanym domu i poleżeliśmy sobie dokładnie do momentu, w którym nikomu już 
nie chciało się wstawać. Ale potem jeszcze trochę przeszliśmy, aż w końcu (chyba 
przy pomocy autobusu, ale tego to nikt nie pamięta) dotarliśmy do szkoły, w której 
mieliśmy nocować. Trochę pospaliśmy, a po posiłku niektórym było mało (chodzenia, 
rzecz jasna), więc zrobili sobie jeszcze parę kilometrów przed snem. Następnego 
dnia postanowiliśmy wracać autobusem. No i wróciliśmy.” 
(Internetowa „Kronika XXI WDH”) 

Opracował: Lech Sierpiński 
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WSPOMNIENIE. 

 
 

Warszawa 03.03.2008r. 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendantka Hufca Warszawa  
Ochota im. C. Godebskiego 
 

Rozkaz Ls. 1/2008 
 

Dnia 03.03.2008 roku nad ranem odszedł  
dh hm Stanisław Korwin - Szymanowski,  

były Komendant Hufca ZHP Warszawa Ochota. 
12.03.2008 roku o 12.30 odprawiona zostanie msza za spokój Jego duszy  
w kościele pod  wezwaniem Św. Jakuba. na pl. Narutowicza w Warszawie. 

Odprowadzenie zwłok na Cmentarz Powązkowski  
nastąpi 14 marca 2008 roku o godzinie 14.30 spod IV bramy. 

W związku z odejściem na wieczną wartę druha hm. Stanisława Korwina -
Szymanowskiego ogłaszam w hufcu żałobę na okres miesiąca. 

 
                                                                                                      Czuwaj! 

phm. Małgorzata Nowosad 

 

 
 

 

Harcmistrz Stanisław KORWIN – SZYMANOWSKI. 
 

 „Harcerstwo przede wszystkim ukształtowało we mnie umiejętność życia 
w zespole, oraz pełnienia służby w tym zespole dla zespołu. Nauczyło mnie 
organizować swoje życie w zespole. Dążenia do mistrzostwa w tym, co robię. 
Pomogło mi rozwinąć mój „nerw” społecznikowski, jak i pedagogiczny, bez studiów 
specjalistycznych. W harcerstwie zrozumiałem i wykształciłem w sobie ideę 
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państwowości, co to jest służba w ogóle. Wiem dziś na pewno, że wychowanie 
młodego pokolenia to wychowanie w duchu obywatelskości, ponieważ dziś i jutro 
potrzebni nam są obywatele budowniczowie, a nie wojownicy znający technologię 
prowadzenia wojny i zabijania. 
 Potrzebni są Polacy budowniczowie przyszłości państwa polskiego, 
wychowani na ludzi dzielnych w życiu rodzinnym, w szkole, na uczelni 
i w warsztatach pracy. 
 - Zadaniem wychowawcy – mówił „Kamyk” – jest wyzwalanie w jednostce 
wszystkiego tego, co w nim najlepsze, w samorealizacji i w samourzeczywistnianiu 
się. Tylko ludzie z charakterem mogą zbudować lepszy świat.” 
 
Stopnie instruktorskie: 

- przewodnik Komenda Chorągwi Warszawskiej R. L. 2/58 z dn. 1.02.1958 r. 
- podharcmistrz Komenda Chorągwi Warszawskiej R. L. 4/58 z dn. 15.03. 1958  
- harcmistrz Główna Kwatera ZHP R. L. 3/60 z dn. 1.02.1960 r. 

Zawód: 
 wyuczony i wykonywany – inżynier mechanik. 
Wykształcenie: 
 Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Ciągników. 
Praca zawodowa: 
 1952 – 1985 Centralne Biuro Konstrukcyjne nr 5, Biuro Konstrukcyjne 
Przemysłu Motoryzacyjnego, Centralny Ośrodek Badań Konstrukcyjnych Przemysłu 
Motoryzacyjnego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji – od kreślarza do kierownika 
działu. 
 
Pełnione funkcje instruktorskie w ZHP: 
 1957 – 1958 drużynowy 64 WDH im. Stefana Czarneckiego 
 1957 – 1958 zastępca komendanta Hufca Warszawa Ochota 
 1958 – 1963 komendant Hufca Warszawa Ochota 
 1964 – 1985 drużynowy 16 WDH, komendant szczepu 
 1963 – 1980 członek Rady Hufca, Rady Chorągwi 
od 1994 r. komendant Kręgu Instruktorów ZHP i Wychowawców „Ruch Kamykowy”. 
Odbyte obozy, zimowiska, kursy: 
 1957 – 1983 udział w licznych obozach letnich i zimowych, kształceniowych 
instruktorów, w obozach lotniczych szybowcowych i spadochronowych, pełniąc różne 
funkcje kierownicze. W okresie do 1939 roku uczestniczył w 4 obozach letnich. 
 
Ważniejsze odznaczenia: 
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
 Srebrny Krzyż Zasługi 
 Krzyż Armii Krajowej 
 Medale: Za Warszawę, Wojska Polskiego, 40-lecia Polski Ludowej, 
 Złota i Srebrna Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Warszawy”. 
Ważniejsze nagrody – wyróżnienia: 
 Złota, Srebrna, Brązowa Odznaka Polskiego Czerwonego Krzyża 
 Odznaka Zasłużony Dawca Krwi. 
 
                   Źródło: „Instruktorzy w służbie Ojczyźnie, Warszawie, Dziecku 1945 – 2000” – praca zbiorowa –  
                               Warszawa, kwiecień 2002 r. 
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TRADYCJE XXI... 

 

Od: Jakub Wojtaszczyk <onufry@mimuw.edu.pl> 
Do: <undisclosed-recipients:;> 
Temat: Siatka hufiec - Arsenał 
Data: 10 stycznia 2008 23:31 
 
Nadawca: Agnieszka Piątkowska <trendi@vp.pl> 
 

Druhny i Druhowie! 
Spotkajmy się na XXXVIII Ogólnopolskim Rajdzie Arsenał "Korzenie"  

w dniach 28-30 marca 2008 roku.  
 

Niech to wydarzenie będzie okazją do przeżycia kolejnej wielkiej harcerskiej 
przygody. Tegoroczny Rajd Arsenał poświęcamy naszej przeszłości. Wśród wielu 
powodów, dla których warto interesować się historią własnego narodu i państwa, 
jednym z ważniejszych dla harcerzy jest powinność moralna, która nie pozwala nam 
pozostawać wobec historii obojętnymi. Mamy za zadanie budować lepsze dziś i jutro 
w oparciu o to, co przeżyliśmy  wczoraj. Dlatego jest potrzeba głębszej refleksji nad 
"wczoraj" – tym bliższym i tym dalszym - oraz mądrych wniosków na przyszłość. 
Organizatorzy rajdu. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące imprezy znajdziecie pod adresem 
www.arsenal.zhp.pl 
 
Formularz zgłoszeniowy znajdziecie pod adresem 
http://www.arsenal.zhp.pl/formularz.php 
 

Gorąco zachęcam Was do wzięcia udziału w Arsenale 
Pozdrawiam 

Agnieszka Piątkowska 
Szef Zespołu Programowego Hufca 

 

- x - 
 
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl> 
Do: Jakub Wojtaszczyk <onufry@mimuw.edu.pl> 
DW: Grunduls Dżim <dymitr-grunduls@o2.pl>;  

Piątkowska Agnieszka <trendi@vp.pl> 
Temat: Odp: Siatka hufiec - Arsenał 
Data: 11 stycznia 2008 11:05 
 
Czuwaj! 

Chciałbym zwrócić uwagę Druhen i Druhów, że w akcji pod Arsenałem, 
dowódcą sekcji "butelki" (która miała uderzyć na więźniarkę w czasie jej zatrzymania) 
był Druh Jan RODOWICZ "Anoda", przedwojenny harcerz XXI WDH.  
Pozdrawiam - Leszek Sierpiński. 
 
 

http://www.arsenal.zhp.pl/
http://www.arsenal.zhp.pl/formularz.php
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Refleksje Bardzo Starego Żbika: 
 

Tyle korespondencja... Apel druhny Agnieszki pozostał bez echa. Na 40 patroli 
harcerskich zakwalifikowanych do rajdu, chyba nie ma żadnego z naszego Hufca, 
a już na pewno ze Środowiska XXI. I obym się mylił... A takie piękne jest hasło rajdu: 
„Naród, który myśli o przyszłości, musi znać i szanować swoją przeszłość.”. Czyżby 
nasi instruktorzy o tym nie wiedzieli? A może tylko chwilowo zapomnieli? I oby tak 
było... W poprzednim numerze pisał o tych sprawach druh Zbyszek Martyński, jeden 
z naszych Super – Seniorów, „Cieć tradycji XXI”. A że były to słowa sprzed 60 lat? 
Co z tego gdy tak bardzo aktualne? Ciąg dalszy miał nastąpić... To może wspomoże 
nas następny autorytet harcerski, druh hm. Stefan Mirowski, przedwojenny harcerz 
XXI. Jego myśli też pochodzą sprzed 60 lat... I nie chodzi o to, żeby żyć przeszłością, 
ale ją znać  i po prostu szanować. 

Lech Sierpiński 

 
 

„NOTATKI HISTORYCZNE 
Dokończenie 

 
      35-letnia ciągłość pracy harcerskiej 21-ej WDH nie jest na terenie Związku 
Harcerstwa Polskiego czymś zwykłym, codziennym. Dowodzi silnych więzów, które 
zespalają przeplatające się ze sobą i zazębiające się wzajemnie pokolenia 
harcerskie. W Harcerstwie pokolenia zmieniają się bardzo szybko. Wystarcza 
zaledwie 4 – 5 lat, aby najmłodszy członek drużyny doszedł do funkcyj 
kierowniczych. To jest właśnie pokolenie. Gdyby te pokolenia nie przekazywały sobie 
nic więcej ponad czerpaną z jednego źródła, własnym twórczym wkładem 
uzupełnioną Ideologię Harcerską – byłoby to istotne i wystarczające do utrzymania 
ciągłości i zapewnienia rozwoju Harcerstwa, jako całości, ale nie decydowałoby 
jeszcze o istnieniu drużyny jako odrębnej, jednolitej całości w ramach Związku. 
O ciągłości istnienia drużyny decyduje jej tradycja. Jest ona tym elementem, który 
w sposób niezastąpiony uzupełnia ideologię, nadaje jej swoisty, właściwy dla danych 
warunków i okoliczności charakter. Jest więzią, która nakłada na realizujące 
Ideologię Harcerską jednostki i zespoły moralny obowiązek przekazywania, 
kontynuowania, utrzymania przy życiu tego środowiska, w którym pracą pokoleń 
narasta. 
      Jak powstaje tradycja? – Rodzi się w ludziach, w małych grupkach ludzi, 
którzy znajdą ze sobą wspólny język, którzy drogą wspólnych przeżyć i przemyśleń, 
a nieraz i drogą przypadku i nawyku ustalą pewne normy postępowania. Życie samo 
powstanie tych norm ułatwia i przez ciągłe powtarzanie w takich samych lub 
podobnych warunkach uświęca i podnosi do godności tradycji. 
      Nosicielami tradycji są ludzie i tylko ludzie. Historię można opisać, tradycji – 
raczej nie, bo o jej istnieniu decyduje jej przeżycie, często nawet nieświadome. 
Wszelkie próby piśmiennego przekazywania tradycji o tyle tylko mają sens, o ile są 
ludzie, którzy przez osobistą łączność z jej poprzednimi realizatorami zdolni są ją 
współ-przeżyć i odczuć. Jest rzeczą oczywistą, że dzisiejsza 21 WDH nie miałaby 
z dawną drużyną o tym samym numerze nic wspólnego, gdyby nie ci sami ludzie, lub 
ich bezpośredni następcy, którzy tak samo myślą, tak samo czują, jak ci sprzed lat. 
A gdyby ludzie ”dwudziestej pierwszej” założyli gdziekolwiek jakąkolwiek inną 
drużynę, a numer 21 dostał się w ”obce” ręce, to prawdziwa ”dwudziesta pierwsza” 
byłaby tam, gdzie byliby ludzie, a nie tam gdzie byłby numer. 
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     21 WDH ma w swojej historii wspaniałe wzloty na przodujące pozycje nie tylko 
w Chorągwi Warszawskiej, ale w całym Związku. Ale ma też i chwile upadku, 
w których ciągłość istnienia i pracy ledwo dała się zachować. Na długie okresy 
miernej wegetacji. Miała wspaniałych drużynowych – orłów o wysokim locie, wielkich 
zamierzeniach i wielkich osiągnięciach, ale miała też i słabych, harcerskich 
karierowiczów, którzy tylko dla chronologicznego porządku figurują w jej historii. O jej 
prężności i dynamizmie świadczy jednak to przede wszystkim, że szczególnie 
w chwilach ciężkich i trudnych, w chwilach dla całego narodu przełomowych potrafiła 
zawsze zdobyć się na wspaniały, twórczy zryw. Obie Wielkie Wojny a szczególnie 
ostatnia, poprzedzona dość długim okresem wewnętrznej słabości i miernoty 
drużyny, są tego wystarczającym i przekonywującym dowodem. 
     Chciejmy z tego wyciągnąć wnioski: Nie czekajmy wielkich zdarzeń i chwil 
przełomowych, aby realizować nasze wielkie możliwości. Chwila obecna jest 
przecież nieporównanie łatwiejsza od krwawych lat wojny, lat chwały harcerskiego 
”Żbika”, którego postać przyjęła 21 WDH na czas konspiracji. Czy w takich czasach, 
jak obecne, nie stać nas na wyjście na czoło warszawskich drużyn?!  
Warto to zagadnienie w oparciu o wnioski płynące z naszej historii, zgodnie z naszą 
trzydziestopięcioletnią tradycją głęboko przemyśleć. Trzeba nad tym dużo pracować. 
W myśli i w pracy szczęść nam, Boże! 

S. M.” 
„Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 4  z 20 marca 1948 r.” 

 
 
Kilka zdań z „Podstaw Wychowawczych ZHP” (Uchwała XXXIII Zjazdu ZHP): 
 

- „...MISJA – naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie 
go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie 
wyzwań...” 

- „...Jaki ma być człowiek, którego kształtuje dzisiejsze harcerstwo? 

 Powinien być patriotą – znać swoje korzenie i historię swojego kraju. 
Szanuje je i umiejętnie z nich czerpie. Ma świadomość tego, co jest 
jego ojczyzną, bo żeby coś kochać – trzeba to znać. Wie z jakich 
polskich osiągnięć, wydarzeń, rodaków może być dumny. Patrzy 
w przyszłość z odwagą. Nie zapomina o tym, co było, ale nie żyje 
przeszłością. Na co dzień swój patriotyzm realizuje przede wszystkim 
przez odpowiedzialną postawę obywatela...” 

 
Kilka zdań z „Komentarza do Przyrzeczenia Harcerskiego”: 
 
„...Pragnę służyć POLSCE, ojczyźnie moich przodków, o której honor, niepodległy 
byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku jako 
bezcenną wartość mego pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym 
i materialnym mam przekazać moim następcom. Stale poszerzam świat mych myśli 
i uczuć, wierny zasadzie, że więcej wiedzieć, to głębiej pokochać. Szanuję prawa 
innych państw i narodów...”. 
„...Moje Przyrzeczenie nie jest przysięgą ani ślubowaniem. Przestrzeganie Prawa 
Harcerskiego jest sprawą mego honoru i źródłem radości, „wędrówką ku szczęściu”. 
Za wypełnienie Przyrzeczenia odpowiadam przed własnym sumieniem...” 

hm. Stefan Mirowski – styczeń 1996 r. 
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KOMUNIKAT. 
 

Od: Ana Nowosad <nowosad.ana@gmail.com> 
Do: <undisclosed-recipients:;> 
Temat: Siatka Hufiec - Święto Hufca 
Data: 28 marca 2008 10:37 
 
"Mam tak samo jak Ty, miasto moje a w nim..." 
 
Moi drodzy, 
Szybkie podsumowanie wczorajszego spotkania w sprawie Święta Hufca. 
 
Termin: 
18 kwietnia ok. godz. 19:00 - spotkanie dla wędrowników, instruktorów i kadr drużyn. 
20 kwietnia ok. godz. 11:00 - festyn dla harcerzy i rodziców w Raszynie, ok. godz. 
14:30 – apel. 

Festyn ma na celu zaprezentowanie się Waszych drużyn na tle Hufca 
i rodziców Waszych harcerzy. Każda drużyna ma za zadanie przygotowanie 
"stoiska", które ma w sobie połączyć prezentację drużyny, nawiązanie do naszego 
miasta - Warszawy oraz dobrą zabawę dla dzieciaków i dla Was. "Stoisko" jest 
pojęciem względnym. Chodzi o warsztaty, zabawy ruchowe, manualne, siedzące, 
tańczone i wszelkie inne. Bądźmy kreatywni! 

Pamiętajcie również, że zajęcia muszą być tak przygotowane, aby awaryjnie 
mogły się odbyć w budynku. 

 
Terminarz: 
- do 13 kwietnia proszę o przesłanie na adres Borsuka lub mój (a najlepiej na oba) 

konspektów Waszych zajęć i ewentualnego zapotrzebowania na materiały 
(oczywiście postarajcie się zorganizować materiały do zajęć po jak najmniejszych 
kosztach - budżet nie jest duży, ale oczywiście postaramy się kupić jak najwięcej 
rzeczy, które mogłyby sprawić, że zajęcia będą jeszcze lepsze) 

- w przyszłym tygodniu dostaniecie informacje dotyczące dokładnego miejsca 
imprezy i godzin. Prześlę również zaproszenia na festyn dla Rodziców. 

I jeszcze kilka dobrych rad na zakończenie: 
1. Dzieci bardzo lubią zajęcia, z których mogą coś zabrać do domu albo zjeść. 
2. Wszyscy ludzie mają taką naturę, że lubią najpierw coś zbudować, a potem to 

zniszczyć - ale dotyczy to naszej pracy a nie cudzej. 
3. Nie chcemy prezentacji drużyny poprzez zaśpiewanie piosenki czy zrobienie 

prezentacji na komputerze. To może być tylko miłym dodatkiem. 
                                Pozdrawiam, 
                                      Hania 

 

 
I tak może wyglądać pismo Środowiska. Zapraszam do współpracy Druhny i Druhów. Tych 
najmłodszych także.                                                                       

Lech Sierpiński 
 

 
Opracowanie numeru :  Lech Sierpiński 
Pomoc techniczna    :  Jacek Żórawski 
Współpraca              :  Katarzyna Lewińska, Michał Korch 
 


