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Pismo Środowiska XXI Warszawskich
Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych

KWIECIEŃ 2008

ŚWIĘTO HUFCA ZHP WARSZAWA OCHOTA.
20 Kwietnia 2008 r.
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
***

“Mam tak samo jak Ty,
Miasto moje a w nim...”
Instruktorzy i harcerze
Hufca ZHP Warszawa – Ochota
maja przyjemnosc zaprosic Panstwa na
Piknik Rodzinny z okazji Swieta Hufca,
który odbedzie sie w
niedziele 20 kwietnia 2008 roku o godzinie 11:00
przy Gimnazjum nr 1 w Raszynie
przy ul. Unii Europejskiej 1.
Zapewniamy wiosenna atmosfere,
mnóstwo atrakcji i duzo zabawy.
O godzinie 14:30 zapraszamy na
uroczysty Apel z okazji Swieta, który odbedzie sie
na Grobli Raszynskiej.

***
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Od: Ana Nowosad <nowosad.ana@gmail.com>
Do: <undisclosed-recipients:;>
Temat: Siatka Hufiec - Święto Hufca
Data: 17 kwietnia 2008 11:33

Moi drodzy,
Przykro mi, że tak mało drużyn zadeklarowało się do udziału w Święcie. Mimo tego
będzie sporo stoisk z różnymi zabawami, więc jeśli na przykład nikt z kadry nie może
przyjść na Piknik, to zaproście przynajmniej swoich harcerzy.
Zawsze przecież mogą przyjechać z Rodzicami, albo zastępowymi. Będzie dużo
fajnej zabawy i szkoda, żeby dzieciaki traciły możliwość zabawy.
Pozdrawiam Hania
***
Od: Ana Nowosad <nowosad.ana@gmail.com>
Do: <undisclosed-recipients:;>
Temat: Siatka Hufiec: Święto Hufca WAŻNE!!!!!!!!!
Data: 19 kwietnia 2008 14:11

Druhny i Druhowie,
W związku z niesprzyjającą pogodą postanowiliśmy zmienić miejsce, w którym
odbędzie się jutrzejszy Piknik Rodzinny z okazji Święta Hufca.
*Piknik *zamiast w Gimnazjum nr 1 w Raszynie *odbędzie się Szkole Podstawowej w
Raszynie. Szkoła znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Unii Europejskiej i Szkolnej.
Zajęcia będą odbywały się w środku budynku Szkoły.*
Serdecznie wszystkich zapraszamy!
Komenda Hufca
***
FOTOREPORTAŻ.

U druhny Magdy można porysować.

Druhna Ewa Majchrzak i druh Janek Grzesik
rysują Syrenkę dla druhen z „EWY”.
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Druhowie z 2 PRDH kombinują...

Jakby jakaś XXI... Na pewno druhna
Agnieszka Piątkowska i druhny z „Puszczy”?

Nasze pędzlo - palce
świadczą o nas...

Tutaj będzie ostre współzawodnictwo
w układaniu puzli...

„Najsprytniejsza” konkurencja,
chwila namysłu...

I tak to się zaczęło...

Chyba zwycięzca....

Druh Janek też wygrał z samym sobą...
ale figurę złożył.
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Co dwie głowy, to nie jedna... Bardzo Stare
Żbiki też kombinują...

I piramidka ułożona! Szczególnie
szczęśliwy druh Leszek Sierpiński.

Łamigłówki...

...to nasza specjalność...

Będziemy „tortować...”

...pod okiem druhny Sylwii.

Wymarsz Hufca na Groblę.
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Apelujemy...

Meldujemy...

Mokniemy...

Rozkazujemy...

Słuchają młodzi...

I trochę starsi...

Pamiętamy...
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Tradycyjne, rodzinne zdjęcie naszego Hufca...
Opracowanie i zdjęcia: Lech Sierpiński.

*****

POCZET XXI WDH.
ŁAPIŃSKA Józefina
Pseudonim Jadwiga Ławińska, Katarzyna, doktor filozofii, nauczycielka, komendantka Pogotowia Harcerek (1920,
1938 – 1945), komendantka Kielecko – Radomskiej i Kieleckiej
Chorągwi Harcerek (1929 – 1938).
Urodziła się 18 IX 1900 r. w Łodzi w rodzinie Feliksa
(kierownika lakierni w wytwórni pojazdów konnych). Jako uczennica gimnazjum zetknęła się z pracą harcerską. W 1914 r.
wstąpiła do I Żeńskiej łódzkiej Drużyny Skautowej, do której
należały także inne znane później instruktorki: Jadwiga, Zofia
i Maria Wocalewskie. Była zastępową, a później plutonową
licznego plutonu, prowadząc równocześnie zastęp złożony
z dziewcząt – pracownic fabrycznych. Po zajęciu Łodzi przez
Niemców w 1915 r. i przybyciu do miasta jednostki Legionów
Polskich pełniła funkcje kurierskie, raz nawet przekraczając linię frontu. Jako szesnastolatka zorganizowała kolonię letnią dla swoich harcerek. W listopadzie 1916 r.
była delegatką na zjazd połączeniowy organizacji skautowych z terenu Kongresówki.
Objęła również III Łódzką Drużynę Żeńską po swojej siostrze Zofii i prowadziła ją do
czasu opuszczenia Łodzi. W 1919 r. zdała maturę i podjęła studia polonistyczne na
Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów utrzymywała się z korepetycji. W
Warszawie zgłosiła się do pracy w Komendzie Okręgu i zorganizowała XXI Drużynę
im. Emilii Plater przy szkole powszechnej przy ul. Nowolipie. Był to początek działalności V Hufca Żeńskiego, liczącego dziewięć drużyn, który prowadziła w latach 1920
– 1924; z kadry tego hufca wyrosło kilka wybitnych instruktorek harcerskich. W 1920
r. Łapińska zastąpiła na stanowisku komendantki Pogotowia Harcerek Jadwigę Wocalewską, która zgłosiła się do służby w pociągu sanitarnym. Z dniem 24 II 1921 r.
otrzymała stopień przodownicy1, a 1 X 1921 – podharcmistrzyni2 (po zmianie systemu stopni równoznaczny ze stopniem harcmistrzyni). Uczestniczyła jako zastępowa
w kursie instruktorskim w Rydzynie w 1921 r. W r. 1923 była zastępczynią komendantki Chorągwi Warszawskiej. Ponadto w l. 1922 – 1924 kierowała Wydziałem
Organizacyjnym Głównej Kwatery Żeńskiej (GKŻ).
Po ukończeniu w 1924 r. studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim podjęła pracę nauczycielską w Wieleniu nad Notecią, a następnie w gimnazjum
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ukraińskim w Łucku. Pracując jako nauczycielka, obroniła pracę doktorską pt. Leonard Sowiński, romantyk. W roku szkolnym 1927/1928 pracowała w Seminarium Nauczycielskim Polskiej Macierzy Szkolnej w Bodzentynie. W latach 1928 – 1929 była
kierowniczką gimnazjum prewentoryjnego w „Orlim Gnieździe” w Sromowcach Wyżnych. W 1929r.otrzymała posadę nauczycielki w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1926r.
prowadziła wraz z Ewą Grodecką obóz dla drużynowych w nowo utworzonej Chorągwi Mazowieckiej.
Kiedy Łapińska pracowała w Ostrowcu Świętokrzyskim, Główna Kwatera
Harcerek zleciła jej wizytację drużyn okręgu, którego praca była oceniana jako słaba.
Po wizytacjach, w grudniu 1929 r. formalnie objęła funkcję komendantki Chorągwi
Kielecko – Radomskiej. Latem 1930 r. prowadziła zgrupowanie obozów hufców, a po
nim kurs drużynowych. We wrześniu 1930 r. razem z Ewą Grodecką rozpoczęła
pracę w Seminarium Nauczycielskim w Końskich, skąd kierowała pracą chorągwi.
Kładła duży nacisk na sprawność organizacyjną oraz tworzenie harcerskich ośrodków pracy dla bezrobotnych dziewcząt, głównie harcerek. Rzuciła hasło „Bądź gotów”; realizujące je drużyny miały osiągać gotowość do służby. Rezultaty w pracy
chorągwi były powodem mianowania jej w 1931 r. komendantką Harcerskiej Szkoły
Instruktorskiej (później Szkoły Instruktorskiej Harcerstwa Żeńskiego) na Buczu, a w
następnym roku także kierowniczką Wydziału Kształcenia Starszyzny Głównej
Kwatery Harcerek (GKH), którego siedziba również znalazła się na Buczu. Wydział
pod kierunkiem Łapińskiej opracował szereg materiałów związanych z kształceniem
starszyzny harcerek (programy prób instruktorskich, wytyczne kształcenia, projekty
sprawności), zainicjował także powstanie kategorii instruktorek specjalności.
W latach 1931 – 1936 Łapińska była członkinią Naczelnej Rady Harcerskiej. Przygotowała i zorganizowała VII Światową Konferencję Skautek, która odbyła się w 1932 r.
na Buczu. Kierowała działalnością szkoleniową szkoły, obejmującą szeroki wachlarz
kursów. Prowadziła szkołę na zasadzie samowystarczalności finansowej, przy czym
prace w gospodarstwie należącym do ośrodka wykonywały również uczestniczki kursów. Opublikowała dwie książki: Harcerka na zwiadach (Katowice 1934) i Książka
zastępowej (Katowice 1936). Była także współautorką książek Kształcenie starszyzny harcerek (Warszawa 1936) i Harcerki w służbie (Warszawa 1937). Jako
komendantka Chorągwi Kieleckiej podjęła działania pod hasłem „Przymierze z dzieckiem”, które harcerki realizowały w pracy swoich drużyn oraz w Zakładzie Leczniczo
– Wychowawczym im. Ignacego Manteuffla w Rabsztynie, którego kierownictwo powierzono chorągwi. Organizowała na Buczu turnusy dla dzieci z rodzin bezrobotnych
z Górnego Śląska oraz czteromiesięczne pobyty dla dzieci zagrożonych gruźlicą. Ponadto od 1934 r. uczestniczyła w przygotowaniach do uruchomienia zakładu leczniczo – wychowawczego w Istebnej na Śląsku, który jednak nie powstał. Założono
natomiast – pod jej ogólnym kierownictwem – prewentoria (prowadzone przez instruktorki harcerskie) w Rabsztynie, Jaworzu i Porąbce.
W związku z pogarszającą się sytuacją międzynarodową na Buczu została
wypracowana forma organizacyjna Pogotowia Harcerek, które ogłoszono 24 IX
1938r. Tym samym rozkazem Naczelniczka Harcerek mianowała Łapińską komendantką Pogotowia. W związku z podjęciem tej funkcji zrezygnowała z pełnienia
funkcji komendantki chorągwi. W końcu kwietnia 1939 r. zorganizowała na Buczu odprawę komendantek Pogotowia Harcerek poszczególnych chorągwi. Zainicjowała
akcję obozów służby, 75 takich obozów zlokalizowano latem 1939 r. na pograniczu
polsko – niemieckim.
Po rozpoczęciu działań wojennych Łapińska musiała opuścić Bucze, ponieważ
na tym terenie jej praca związana z przygotowaniami wojennymi była powszechnie
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znana. Dotarła do Warszawy, gdzie z instruktorek i harcerek napływających do
stolicy z różnych stron kraju zorganizowała służby Pogotowia, niezależne od służb
Warszawskiej Chorągwi Harcerek. We wrześniu 1939 r. zorganizowała 15 szpitali i
trzy punkty zbiorcze dla dzieci, które straciły kontakt ze swymi rodzinami. Po kapitulacji Warszawy Komenda Pogotowia nadal zajmowała się dziećmi, których rodziców
nie udało się odnaleźć. Wspólnie z PCK i pod jego firmą zorganizowała w Warszawie
zakład dla kalekich dzieci – ofiar wojny, prowadzony przez instruktorki i starsze harcerki. Poza tym zorganizowała pod firmą PCK i Rady Głównej Opiekuńczej (RGO)
pięć innych zakładów dla dzieci (cztery prewentoria i sanatorium przeciwgruźlicze),
którymi kierowała i w których były zatrudnione instruktorki harcerskie.
W 1940 r. zorganizowała pod firmą PCK trzymiesięczne kolonie letnie dla setki
dzieci. W 1943 r. w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Zarządu
Miejskiego w Warszawie powołała przy sześciu Ośrodkach Zdrowia i Opieki Społecznej tzw. ogniska prewentoryjne (o charakterze dziennych prewentoriów), które objęły
opieką około 1000 dzieci i prowadzone były przez instruktorki harcerskie. Już w 1940
r. weszła w skład Sekcji Rodzin Wojskowych RGO, gdzie podjęła pracę jako kierowniczka działu opieki nad dziećmi. W ramach tej działalności zorganizowała cztery internaty, w których znalazło opiekę około 400 dziewcząt i chłopców.
Równocześnie przez cały okres wojny (do marca 1945) kierowała pracą harcerstwa żeńskiego, ponieważ Naczelniczka Harcerek hm. Maria Krynicka przekazała
jej swoje obowiązki i uprawnienia. Już w październiku i listopadzie 1939 r. nawiązała
kontakty z większymi środowiskami harcerskimi na terenie Generalnej Guberni, w Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Przez cały okres okupacji utrzymywała systematyczną
łączność z terenem przez kurierki. Dwa razy do roku organizowała w Konstancinie
lub Józefowie k. Warszawy odprawy komendantek chorągwi. W Komendzie Pogotowia, pełniącej w okresie wojny funkcje Głównej Kwatery Harcerek, kierowała działem
opieki nad dzieckiem, a do 1941 r. także działem służby sanitarnej. Opiekowała się
przeznaczonym dla młodzieży konspiracyjnym pismem „Dziś i jutro”, które redagowały instruktorki harcerskie. Utrzymywała kontakt z Przewodniczącym ZHP księdzem
Janem Mauersbergerem, a później doktorem Tadeuszem Kupczyńskim oraz sekretarzem Naczelnictwa hm. Antonim Olbromskim. Reprezentowała harcerstwo w Radzie
Głównej Społecznej Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet. W 1943 r.
udało się jej uniknąć aresztowania, ale musiała się jakiś czas ukrywać. Używała później fałszywych dokumentów na nazwisko Jadwiga Ławińska. W tym czasie rozpoczęła tajne nauczanie na kompletach w Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego.
Wybuch Powstania Warszawskiego zastał ją w lokalu internatu przy ul. 6
Sierpnia 163. Przebywające tu instruktorki podjęły służbę sanitarną, niosąc pomoc
rannym. Już 3 VIII 1944 r. budynek został zajęty przez Niemców, niektórym instruktorkom i harcerkom udało się wydostać przez przejścia piwniczne, pozostałe – wśród
nich hm. Rzeczypospolitej Maria Wocalewska i kierowniczka internatu hm. Jadwiga
Szletyńska – prawdopodobnie zginęły, pędzone przed czołgami. Łapińska z grupą
instruktorek przeszła na ul. Skorupki 12, gdzie w opuszczonych lokalach zainstalowano nowy punkt Komendy Pogotowia. Harcerki prowadziły akcję opieki zdrowotnej nad
niemowlętami, dostarczając im codziennie mleko, a w razie potrzeby kontaktując
z lekarzem, zorganizowały również punkt zbiorczy dla zagubionych dzieci. Po kapitulacji powstania dzieci z punktu zbiorczego (po pertraktacjach z Niemcami) zostały
przewiezione – przez obóz w Pruszkowie – do Komorowa, a stamtąd do Krakowa.
Po zwolnieniu z obozu w Pruszkowie również udała się do Krakowa, gdzie
przystąpiła do ratowania przywiezionych tu warszawskich dzieci, między innymi zakładając dla nich (przy pomocy innych instruktorek) kilka zakładów pod Krakowem
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i na Podhalu. W lipcu 1945 r. zwołała odprawę komendantek Pogotowia w Rycicach, gdzie rozwiązała Pogotowie Harcerek.
Po wojnie do pracy harcerskiej już nie wróciła, poświęcając się opiece nad
dzieckiem i walce z gruźlicą. Jako adiunkt w Instytucie Gruźlicy organizowała szkolenia personelu medycznego i podejmowała wiele działań na rzecz opieki nad dziećmi.
Zorganizowała również pracę zespołu dawnych harcerek nad historią chorągwi żeńskich oraz różnych działów przedwojennej pracy harcerskiej. Duże znaczenie miał jej
udział (jako autorki lub współautorki) w opracowaniach dotyczących działalności harcerek w II wojnie światowej. Szczególnie istotne jest jej opracowanie Organizacja
Harcerek w latach 1939 – 1945 zamieszczone w publikacji pt. Najnowsze dzieje Polski. Materiały, studia z okresu II wojny światowej (t. 9, Warszawa 1965). Ponadto do
ostatnich lat swojego życia zbierała materiały do biogramów harcerek z Chorągwi
Kieleckiej, a także swoich harcerskich współpracowników: Marii Wocalewskiej, Ewy
Grodeckiej i Tadeusza Kupczyńskiego. Pracy tej nie zdążyła już ukończyć. W osiemdziesiątą rocznicę jej urodzin w domu w Konstancinie, gdzie mieszkała, odbył się zlot
jej współpracowniczek ze Szkoły Instruktorskiej na Buczu.
Zmarła w Konstancinie 27 VII 1986 r. Została pochowana na warszawskim
cmentarzu na Bródnie4. Rodziny nie założyła.
Andrzej Rembalski
(Harcerski Słownik Biograficzny tom I, Warszawa 2006)
1

2

3
4

Rozkaz Naczelnictwa nr 7 z dnia 25.03.1921 r.
Harcmistrzynie i Harcmistrze ZHP mianowani w latach 1920 – 1946, Kraków 2006
Rozkaz Naczelnictwa nr 4 z dnia 12.01.1922 r.
Harcmistrzynie i Harcmistrze ZHP mianowani w latach 1920 – 1946, Kraków 2006
Obecnie ul. Nowowiejska.
Kwatera 52 A, rząd 4, miejsce 4.

******

JUBILEUSZ.
W dniu 16 kwietnia 2008 roku
druh Piotr WIŚNIEWSKI
skończył 50 lat !!!
W tym, od zuchów, aż do szarż w XXI, od „Żbicząt” do „Bardzo Starych Żbików” !!!
Winszujemy, winszujemy, winszujemy !!!
Urodzony 16 kwietnia:
"... Pewien jest swego zwycięstwa, a przykładem swym działa na innych ..."
Stara się wszystkich pobudzić swym przykładem do czynu. Toteż otoczenie
często okazuje mu zaufanie i poddaje się jego kierownictwu. Jest to bowiem człowiek
władczy i rządzący innymi. bez żadnego wahania staje na czele innych, trzeba
jednak dodać że odznacza się wielkim poczuciem odpowiedzialności, jaką ponosi na
swym kierowniczym stanowisku.
www.imiennik.pl
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Z okazji urodzin życzymy Ci,
aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś;
żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu
i pogoda ducha na co dzień.
Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,
by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.
By nigdy nie było porannej pobudki
i wiał wiatr specjalny,- co rozwiewa smutki.
Z życia Jubilata:

„Młode Żbiki” - Jubilat trzeci od lewej...

A tu już drugi od lewej...

Święto Hufca IX.1970 dh Piotrek trzeci od lewej
w pierwszym szeregu

A tym razem pierwszy od prawej.

V. 2004 r. Biwak XXI Szczepu „Wiecznie Młodej Puszczy i Bardzo Starych Żbików” – dh Piotr w
„panterce”. W podobnych „panterkach” chodziła większość „Starych Żbików”, przechodziły z pokolenia
na pokolenie. Zdobywane były w podstępny sposób w latach 60-tych z magazynku przysposobienia
wojskowego XIV LO, który prowadził prof. Markowski.
Opracowanie: Lech Sierpiński
Zdjęcia: nr 5 Anna Boniecka – Rodak, pozostałe Lech Sierpiński
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XXI WARSZAWSKA DRUŻYNA WĘDROWNICZA
im. gen. Ignacego PRĄDZYŃSKIEGO
WYRYP – tradycyjny rajd nocny na powitanie wiosny
14-15 marca 2008
Ciemno. W tym roku również mokro. Ale nie za zimno. Wśród tych mokrych
ciemności ludzie z mocnymi postanowieniami przejścia tej nocy 100, 50 lub 30 km.
Jest jeszcze zima, ale może uda się zachęcić wiosnę by przyszła z nami.
Najbardziej ambitni, idący na 100 i 50 km wyruszyli z Warszawy piątkowym
popołudniem w kierunku Góry Kalwarii, skąd „polami, polami, po miedzach, po
miedzach, po błotku skisłym w mgły i wiatr”* ruszyli w kierunku mniej więcej Warki.
Aby zdążyć zrobić te 100km w dobę zdecydowanie nie mitrężyli osiągając średnią
prędkość marszu ok. 8 km/h(!). W tzw. międzyczasie w Podgórzycach ok. godz. 20
dołączyła grupa 30km i razem ruszyliśmy na poszukiwanie najbliższego lasu.
Podgórzycański las miał znaczenie strategiczne – w nim bowiem, przy
pochodnikowym kominku, Przyrzeczenie Harcerskie złożył Piotrek Kuczyński –
najbardziej zapalony i jeden z najwytrwalszych piechurów w naszej drużynie.
Niewątpliwie pod względem dopasowania okazji do miejsca Krzyżowanie Piotrka na
wyrypie osiągnęło bardzo wysoki stopień zgodności ;-).

Bohater wieczoru
Piotrek Kuczyński

Wyryp, jako rajd wyczynowy o charakterze trafnie określonym przez Janka
(tegorocznego organizatora imprezy):
„Cel wyjazdu: chodzenie
Esencja wyjazdu: chodzenie
Program wyjazdu: chodzenie”
dotąd raczej nie spotykał się z formami obrzędowymi, pod tym względem kominek
wyrypowy był pewnym ewenementem. Nie tylko dlatego był on wyjątkowy – otóż na
początku kominka zaczęło padać i… nie przestało do godziny 4 nad ranem…
Po kominku oraz pożegnawszy Michała, który odjeżdżał by prowadzić zajęcia
kursu drużynowych następnego dnia, cały czas moknąc ruszyliśmy w dalszą drogę.
Nie da się ukryć, że woda wlewająca się wszędzie od góry, z boku i od dołu (poprzez
kałuże, niezauważalne w mroku), utrudniała wędrówkę i towarzyszące jej rozmowy.
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Bardzo sympatycznym kawałkiem naszego marszu był nietypowy odcinek po wale
rzecznym nad Pilicą. Omijając wioski lub budząc zaspane psy stróżujące specjalnie
w nie wchodząc by uniknąć utonięcia w powstałym błocie, około 3:30 nad ranem
dotarliśmy do Warki. Kurtki i spodnie ciężkie od wody, buty chlupoczące, chłodzeni
wiatrem postanowiliśmy się podzielić – część (Janek, Piotrek K, Piotrek, Arek)
postanowiła dotrzeć jeszcze do Augustowa (gdzie mieliśmy pierwotnie nocować) i
przejść łącznie 50km, a reszta (Justyna, Kasia, Michał, Alek, Krzyś Cz, Dziabąg i ja)
po przejściu 30km wsiadła w pociąg powrotny, z którego zrobiliśmy plus minus
suszarnię…

Justyna, Dziabąg, Krzyś Cz.

Alek

Alek, Kasia, Adam

Ja

Może wiosny nie udało nam się powitać (chyba po prostu się spóźniła w tym
roku…), ani aura nie pozwoliła przejść dużo, ale rajd miał swój niepowtarzalny,
wyrypowy urok.
Na koniec, dla bohatera naszego kominka: Piotrku, jesteś Wielki i Wspaniały i
bardzo się cieszę! 
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Lewińska
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Legenda:
- Janek
- Janek Inowolski
- Piotrek K. - Piotrek Kuczyński
- Arek
- Arek Betkier
- Justyna - Justyna Sadło
- Michał
- Michał Korch
- Alek
- Alek Jankowski
- Krzyś Cz. - Krzyś Czapiewski
- Dziabąg - Adam Mizerski
- Ja
- Kasia Lewińska

*Nuta z Ponidzia
Wolna Grupa Bukowina

1. Polami, polami, po miedzach, po miedzach
Po błocku skisłym w mgłę i wiatr
Nie za szybko, kroki drobiąc
Idzie wiosna, idzie nam
Idzie wiosna, idzie
2. Rozłożyła wiosna spódnicę zieloną
Przykryła błota bury łan
Pachnie ziemia ciałem młodym
Póki wiosna, póki trwa
Póki wiosna, póki trwa
3. Rozpuściła wiosna warkocze kwieciste
Zbarwniały łąki niczym kram
Będzie odpust pod Wiślicą
Póki wiosna, póki trwa
Póki wiosna, póki trwa
4. Ponidzie wiosenne, Ponidzie leniwe
Pręży się jak do słońca kot,
Rozciągnięte po tych polach
Lichych lasach, pstrych łozinach
Skałkach słońcem rozognionych
Nidą w łąkach roziskrzoną
Na Ponidziu wiosna trwa
Na Ponidziu wiosna trwa
Na Ponidziu

Ponidzie
www.i-kielce.pl

*****
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Biwak kwietniowy (12-13.04) Kielce, Jaworznia, Chęciny.
W jeden z kwietniowych weekendów wybraliśmy się na biwak w południowe
rejony gór Świętokrzyskich. Więc bladym świtem, o godz. 6:30 jeszcze nieco zaspani
zebraliśmy się w dużej liczbie (18 osób) na dworcu Zachodnim i wsiedliśmy do
pociągu.

Maciek Molga i Radek Szuba

W lekkim deszczu, po przejechaniu kawałka autobusem MPK Kielce udaliśmy
się na basen w Sitkówce. Basen ten słynie z jednej z dłuższych zjeżdżalni w Polsce –
liczy ona 93 metry. Każdy obowiązkowo zaliczył więc zjazd jeszcze nawet przed
zabawą w basenie, który okazał się dość płytki i trochę za ciepły.

Antek Tkaczyk

Następnie z plecakami na plecach weszliśmy z niejakim trudem, ale i
sukcesem na Trupień i dalej grzbietem pasma doszliśmy do Szkoły Podstawowej w
Jaworzni. Tam po krótkiej walce z kuchenkami benzynowymi, zrobiliśmy obiad.
Odbyła się też gra polegająca na budowaniu wieży z 40 kartek papieru, która miała
utrzymać balon napełniony wodą.
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Od góry, od lewej: kawałek Sebka Sitka, Paweł Skibiński, Andrzej Tworski,
Rafał Popławski, Marek Molga (z tyłu), Mikołaj Wojciechowski, Kuba Głuch,
Adam Huma, Maciek Romanowski, Kuba Łasiewicki, Sebastian Nieckarz,
Łukasz Bieńkowski, Antek Tkaczyk, Adam Warda,
Na dole, od lewej: Michał Korch, Justyna Sadło, Radek Szuba, Michał Prokopiuk.

Potem zrobiliśmy kominek przy pochodniach, na którym przyjęliśmy do
drużyny dwóch nowych harcerzy. W ten sposób dołączyli do nas druhowie Kuba
Głuch i Michał Prokopiuk Starsi jeszcze trochę podyskutowali sobie o Prawie
Harcerskim i pośpiewali, a młodsi pograli w różne gry i następnie poszli spać.

Chęciny

Sebek Sitek

Następnego dnia udaliśmy się z plecakami do słynnej jaskini Raj, a następnie
busem do Chęcin. W Chęcinach szukaliśmy zaginionego w nurtach rzeki skarbu
królowej Bony. Po odwiedzinach w karczmie, u mnicha, znalezieniu notatek błazna
królowej Bony, który swoją drogą okazał się być ślepcem i innych poszukiwaniach i
przygodach, jeden zespół odzyskał skarb, trochę nieregulaminowo unikając
pojedynku z Błędnym Rycerzem. Po tej grze zwiedziliśmy ruiny zamku i potem
najpierw busem, a potem pociągiem udaliśmy się do Warszawy.
Tekst i zdjęcia: Michał Korch
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Z HISTORII XXI WDH...
Kwiecień 1928.
Zbiórka I po Świętach. (Święta Wielkanocne w 1928 r. 8 – 9 kwietnia)

„Na dzisiejszej zbiórce odczytano rozkaz tyczący się 3 maja. Naznaczono zbiórkę w
szkole skąd ruszamy na plac Saski.”
(Kronika zastępu „Rysiów” 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, prowadzona przez Krzysztofa Henisza od d. 9/I.1927 do dn.
11/V.1929 roku)

***
4 Kwiecień 1948. Zbiórka Wielkanocna.
„Odbyła się uroczystość popularnie zwana ”jajeczkiem”, którą drużyna nasza
obchodziła wespół z 39 W.Ż.D.H. Wystąpiliśmy w pełnej krasie /choć w niezbyt
pełnym stanie/ tj. w mundurach i z proporcami. Złośliwi przyrównywali nas aktualnie
do wydmuchanej pisanki wielkanocnej: dużo barw i krasy a w gruncie rzeczy
krucho...”
„Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 5 z 25 kwietnia 1948 r.”

***
18 Kwiecień 1948. Akcja zarobkowa.
„Odbyła się następna spośród licznych obecnie /t.j. za miłościwie nam
panującego Jerzego II/ zabaw tanecznych pod firmą 21-szej WDH. Tym razem
wszystko było na zielono: zielone zaproszenia, zielony karnawał, zielone mundury na
sali, zieleń nie ominęła nawet niektórych głów... Szkoda natomiast, że w
przeznaczonym na to miejscu znalazło się zbyt mało zielonych ”górali”...”
„Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 5 z 25 kwietnia 1948 r.”

***
25 Kwiecień 1948. Ukazuje się „Nasza Drużyna” – czasopismo 21 WDH - Nr 5.
Redaktor odpowiedzialny: Zbigniew Martyński.
Współpracownicy: A. Śmietanko, P. Rafalski, A. Małek
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„WSZYSCY PISZEMY DO NASZEJ GAZETKI
KOLPORTER ”NASZEJ DRUŻYNY”
Przyszło Mi raptem do głowy, że dobrze byłoby zorientować Czytelników naszego
pisma, co do najniewdzięczniejszej funkcji, spośród całego Komitetu Wydawniczego
”Naszej Drużyny” a mianowicie funkcji kolportera. Chodzi tu raczej o tego, który
trzyma w swoim ręku całkowitą rozsprzedaż pisma; nazywajmy go jednak
kolporterem.
Otóż gdy ów nieszczęśnik otrzyma cały nakład nowego numeru pisma, wszystko
co miało dla niego dotychczas jakąś wartość – przestaje istnieć. Jedynym celem i
pragnieniem staje się jak najszybsze pozbycie się owej bibuły. Stara się dojść do
tego najrozmaitszymi drogami. Z początku udaje się to znakomicie, gdyż w chwili
ukazania się numeru, wszystkich ogarnia niebywały zapał. Każdy żąda aż po dwie a
nawet trzy sztuki, płacąc oczywiście od razu. Kolporterowi wydaje się wówczas, że
jest panem sytuacji! Po kilku jednak dniach, następuje jakieś dziwne odrętwienie i od
tej chwili każdy, któremu proponuje się kupno, sięga do kieszeni z uśmiechem
zakłopotania i niechęcią. Oczywiście w końcu płaci i otrzymuje gazetkę. Nie zdarza
się nigdy, aby ten, któremu proponuje się kupno kategorycznie odmówił; w wypadku,
gdy nie ma pieniędzy, - bierze na kredyt. Zdawałoby się zatym, że wszystko co
dotychczas opisałem nie nastręcza żadnych kłopotów, czy zmartwień kolporterowi.
Myli się jednak ten, kto tak sądzi. Właśnie ten jeden uśmiech, o którym wspomniałem
wyżej – wystarcza za wszystko. Co czuje wtedy kolporter, trudno sobie wyobrazić,
gdyż nikt z Szanownych Czytelników nie był, nie jest i, czego Wam szczerze życzę,
nie będzie nigdy kolporterem!
Jednak nawet tak niewdzięczna ”posada” jak ta o której czytamy, ma swoje dobre
strony. Bo trzeba wiedzieć, że kolporter trudni się sprzedawaniem naszego pisma,
nie tylko na terenie naszej drużyny, czy innych drużyn męskich! Jego niczym nie
pohamowany pęd do pozbycia się nieznośnego ładunku każe mu proponować kupno
także druhenkom, czy w ogóle panienkom. Dla kolportera, który z natury przejawia
pewne cechy sadystyczne, jest ogromną satysfakcją patrzeć, jak taka młoda ”sroka”
z uśmiechem klasycznie niewinnej męczennicy grzebie w kieszonkach swego paletka
w poszukiwaniu kilku złotych. Taka osoba nigdy nie zawodzi, zawsze kupi, a jej
ciągłe uśmiechy i niebywałe zakłopotanie w całości wynagradzają wszelkie
niepowodzenia i zawody doznane w ciągu całej, pracowitej działalności kolportera.
Powyższego doświadczył i powyższe opisał
A. Śmietanko.”
***
25 Kwiecień 1948. Wycieczka z biegiem.
„...Odbyła się wycieczka do Lasów Kabackich połączona z biegiem na młodzika oraz
na sprawność pierwszej pomocy. ...”
„Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 6-7 z 25 czerwca 1948 r.”

***
Wiosna 1968.
Powstanie Drużyny Instruktorskiej „Parzenica”. Drużynową dh Alicja Skarbińska.
Zmiany kadrowe w drużynach.
21 WDH-ek „Puszcza” – drużynowa dh Nadzieja Itkes, 21 WDH-ek „Młody
Las” /dawna „Knieja”/ - drużynowa dh Ida Prokopowicz, 21 WDH-y „Stare Żbiki” –
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drużynowy dh Leon Frenkiel, 21 WDH-y „Młode Żbiki” – drużynowy dh Ryszard
Tokarczyk. Komendantem szczepu dh Wiesław Lewandowski, kwatermistrzem dh
Jan Wawszczyk.
***
1978. Szczep XXI WDHiZ.
„...również młodzież harcerska zaczęła coraz głośniej upominać się o rozluźnienie
obowiązującego ją gorsetu, jaki czynniki rządzące, a zwłaszcza rządząca partia
narzucały kręgom młodzieży – zorganizowanej i niezorganizowanej.
Rytuał składania Przyrzeczenia Harcerskiego – w sposób analogiczny jak
przyjmowanie do Partii, czy wręcz „obok” zebrań P.Z.P.R. budził głęboki niesmak, by
nie nazwać tego wprost „sprzeciw”, a tęsknoty za pełniejszym, niż to zapewniało
HSPS rozwojem intelektualnym, społecznym i „tożsamościowym” sprawiały, że
młodzież zaczęła się coraz bardziej domagać realizacji i innych programów i bardziej
kwalifikowanych „w harcerskim rzemiośle” kierowników.
Na terenie środowiska Szkoły przy ul. Nowowiejskiej, gdzie działały drużyny
noszące numer „21” i HSPS nr „179” również próbowano zaspokoić te potrzeby. Stąd
wizyty w komendzie Hufca Warszawa – Ochota, gdzie harcerze zaczęli coraz
bardziej domagać się zmian, a zwłaszcza pełniejszego ukierunkowania pracy
harcerskiej niż to miało miejsce dotychczas, uatrakcyjnienia jej, wzbogacenia.
Młodzież z tego środowiska znała i nazwiska i osoby, które we wcześniejszych
okresach sprawnie prowadziły pracę harcerską na terenie „21”, pierwotnie nie
ujawniała ich jednak.
W zaistniałej sytuacji, wobec postulatów młodzieży – ówczesny komendant
Hufca Warszawa – Ochota hm. PL Jan Schaitter zaproponował hm. Jerzemu
Filińskiemu powrót do czynnej działalności harcerskiej na terenie Szkoły przy ul.
Nowowiejskiej – i objęcie kierownictwa, komendy tego Szczepu...”
***
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”)

*****
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ACH !!! CO TO BYŁ ZA ŚLUB !!!
W DNIU 19 KWIETNIA
W BAZYLICE ŚW. KRZYŻA
ZAWARLI ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI :
Druhna KASIA KOWALSKA z Druhem PIOTREM TABOREM

CAŁE ŚRODOWISKO XXI WDHiGZ
ŻYCZY
MŁODEJ PARZE,
NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA,
WIELU LAT W SZCZĘŚCIU I MIŁOŚCI !!!
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Młoda Para, ze swej strony, wdzięcznie dziękuje za „kwiatki” na „Obóz 2008” !!!!!
Zdjęcia: Kasia i Piotr
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HISTORIA JEDNEJ ZNAJOMOŚCI... KORESPONDENCYJNEJ.
Stanica Hufca ZHP Garwolin w Polewiczu
Powstała w 1985 roku (choć wypadałoby lepiej napisać: stale powstająca)
hufcowa stanica w Polewiczu koło Wilgi to 3 hektary urokliwego lasu nad rzeką
Wilgą. Autorką projektu zagospodarowania oraz budynków (nieodpłatnie) jest hm.
Grażyna Karwowska - Winiarek - projektant architektury. Przy budowaniu stanicy
otrzymaliśmy pomoc od wielu osób - m.in. Janusza Kobusa, Wiesława Witaka,
Tadeusza Barskiego, Jerzego Baranowskiego, licznej grupy instruktorów i harcerzy
starszych, no i przede wszystkim Pawła Turkowskiego, nieżyjącego już b.
wicewojewody siedleckiego.
Odwiedzającym stanicę w Polewiczu oferujemy m.in.:
zestaw ekologicznych ćwiczeń
zajęcia z pionierki - budowa urządzeń biwakowych
1-dniowy biwak (w okolicach Maciejowic, nad Wisłą bądź w Lasach
Garwolińskich)
profesjonalne imprezy na orientację
pieczenie chleba
przejażdżki konne (kilkaset metrów - stajnia)
wykonywanie wyrobów z gliny, gipsu czy modeliny
pływanie (niedaleko 2 baseny)
kajaki (stawy przy Wiśle)
wycieczki autokarowe do Kazimierza, Warszawy i Lublina
zajęcia sportowe (palant, hokej na trawie, piłka nożna i siatkowa, ringo,
badminton, inne)
Dobre warunki socjalne (domki dla 50 osób, namioty, kuchnia, świetlica, sanitariaty,
boiska). Organizujemy też pikniki - z naszych usług korzystało m.in. ok. 1000
pracowników AVON.
W razie potrzeby dostarczymy referencje od niektórych osób i instytucji korzystających z naszej stanicy: Haliny Machulskiej - ASSITEJ, hm. Anny Mieczyńskiej Stowarzyszenie Harcerskie, hm. Adama Czetwertyńskiego - "Czuwaj" czy Avon
Operations Polska.
www.garwolin.zhp.pl

----- Original Message ----From: <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
To: <komendant@garwolin.zhp.pl>
Sent: Thursday, March 27, 2008 6:14 PM
Subject: Zapytanie o rezerwacje stanicy

Zgłoszenie rezerwacji stanicy.
Nazwa jednostki: Harcerski Krąg Seniorów XXI WDH (Hufiec ZHP Warszawa
Ochota) Adres: 00-026 Warszawa, Raszyńska 22a
Osoba kontaktowa: Lech Sierpiński Funkcja: organizator biwaku
Telefon: 0604 227 059 Adres e-mail: SierpinskiLech@acn.waw.pl
Ilość osób: 20 - 30
Przyjazd: 31 maj 2008 ok. godz. 10.00 Wyjazd: 31 maj 2008 ok. godz. 23.00
Świadczenia: Corocznie, jako Seniorzy i Starszyzna XXI WDH organizujemy Biwak
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Rodzinny (integracyjno -rekreacyjno -turystyczny). Praktycznie potrzebujemy bazy na
jednodniowy pobyt z wykorzystaniem terenu stanicy, pomieszczeń jednego domku,
stołówki, WC i miejsca na ognisko w godz. wieczornych. Może się zdarzyć, że będzie
kilka osób chętnych do zanocowania w przydzielonym domku.
Proszę o ewentualną ofertę w wymienionym przeze mnie zakresie. W ramach
rekreacji możemy też wykonać jakieś proste prace na rzecz Stanicy.
Czuwaj! Leszek Sierpiński

Od: <komendant@garwolin.zhp.pl>
Do: <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
Temat: Re: Zapytanie o rezerwacje stanicy
Data: 27 marca 2008 22:18

Szanowny Druhu, oczywiscie - milo mi/nam bedzie goscic Druhny i Druhow w
Polewiczu. Wplacicie, ile uwazacie; nie wiem czy bedzie wolny jakis domek, ale poki
co nie martwy sie tym - na pewno za noclegi musicie zaplacic po 12 zl od osoby;
roboty jest do ...; musicie sie jednak liczyc z tym, ze bedziecie zapewne z kims dzielic
kuchnie, swietlice, WC. Pozdrawiam - badzmy w kontakcie. hm.Z.Winiarek
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
Do: <komendant@garwolin.zhp.pl>
Temat: Odp: Zapytanie o rezerwacje stanicy
Data: 28 marca 2008 11:13

Bardzo mi miło ze względu na bardzo szybką i przychylną odpowiedź. Dzielenie się
czymkolwiek, z kimkolwiek nie jest żadnym problemem, braliśmy to pod uwagę. Jak
to mówią, krasnoludki poziomką się podzielą... Rozumiem, że zgodnie z przyjętymi w
stanicy zwyczajami należy teraz wpłacić zaliczkę 100 zł ?
Pozostaję w kontakcie. Pozdrawiam - Leszek Sierpiński

Od: Hufiec ZHP Garwolin <hufiec@garwolin.zhp.pl>
Do: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
Temat: Re: Zapytanie o rezerwacje stanicy
Data: 28 marca 2008 14:07

Niekoniecznie, mozemy to zrobic potem. zw
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
Do: Hufiec ZHP Garwolin <hufiec@garwolin.zhp.pl>
Temat: Odp: Zapytanie o rezerwacje stanicy
Data: 28 marca 2008 14:53

Dziękuję, proszę o sygnał w odpowiednim momencie. W każdej sprawie.
Pozdrawiam - Leszek Sierpiński.
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Od: <komendant@garwolin.zhp.pl>
Do: <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
Temat:
Data: 13 kwietnia 2008 23:18

Druhu,
obawiam sie, ze zgotowalem Wam i sobie nic innego jak pieklo - otoz 31 na stanicy
bedzie ponad 120 zuchow (takie sa plany) i obawiam sie, ze bedzie ciasno.
Sugeruje wiec moze zmiane terminu, bo naprawde bedzie ciasno w kuchni, nie
bedzie domku ani swietlicy etc. Prosze powaznie przemyslec sprawe...
hm. Zbigniew Winiarek komendant hufca ZHP
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
Do: <komendant@garwolin.zhp.pl>
DW: 21 Grunduls Dżim <dymitr-grunduls@o2.pl>; 21 Boniecka-Rodak Ania <ankarodak@op.pl>; 21
Maj Ewa <ewa-majch@wp.pl>; 21 Tomassi-Morawiec Hania <hanna.tomassi-morawiec@pgi.gov.pl>
Temat: Odp:
Data: 14 kwietnia 2008 10:03

Druhu Komendancie!
Rozumiem, dziękuję za wczesną informację, co pozwoli nam się przeorganizować.
Proszę w takim przypadku o przeanalizowanie dwóch innych terminów, w których
ewentualnie moglibyśmy się zmieścić, tzn. 10 lub 17 maja. Z zastrzeżeniem z naszej
strony, że w przypadku wolnych powyższych terminów byłyby one na razie terminami
do naszego wewnętrznego rozważenia. Po prostu termin 31 maja poszedł "w świat" i
może nie będziemy mogli odstąpić od niego, szukając wtedy innego miejsca na
przeprowadzenie. Pozdrawiam - Leszek Sierpiński
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
Do: <komendant@garwolin.zhp.pl>
Temat: PD:
Data: 21 kwietnia 2008 13:34

Druhu Komendancie!
Niestety nie odpowiedział Druh na mojego maila z 14 kwietnia...
Pozdrawiam - Leszek Sierpiński

Od: <komendant@garwolin.zhp.pl>
Do: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
Temat: Re:
Data: 21 kwietnia 2008 23:07

Niestety, w pozostałych terminach jest to samo... zw
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
Do: <komendant@garwolin.zhp.pl>
DW: 21 Boniecka-Rodak Ania <ankarodak@op.pl>; 21 Grunduls Dżim <dymitr-grunduls@o2.pl>; 21
Maj Ewa <ewa-majch@wp.pl>; 21 Tomassi-Morawiec Hania <hanna.tomassi-morawiec@pgi.gov.pl>
Temat: Odp:
Data: 22 kwietnia 2008 00:41
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Szanowny Druhu Komendancie!
Dzięki dość długiej, kurtuazyjnej wymianie korespondencji, w najczarniejszych snach
nie przewidywałem takiego "nieharcerskiego" wręcz zakończenia. Jak mogłem
pomyśleć, że w Harcerskiej Stanicy nie znajdzie się kawałka miejsca dla nas,
seniorów. Nawet 17 maja... gdzie nie wpisano w planie jeszcze żadnej rezerwacji...
Gospodarz wie jednak najlepiej. Mam głęboką nadzieję, że to nie jest żaden
seniorowstręt. Trudno, poszukamy sobie miejsca gdzie indziej. Mamy jeszcze trochę
czasu. Życzę Druhowi, Hufcowi i Stanicy wszystkiego najlepszego w służbie.
Pozdrawiam serdecznie - Leszek Sierpiński. Czuwaj!

Od: Hufiec ZHP Garwolin <hufiec@garwolin.zhp.pl>
Do: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl>; <komendant@garwolin.zhp.pl>; 21 BonieckaRodak Ania <ankarodak@op.pl>; 21 Grunduls Dżim <dymitr-grunduls@o2.pl>; 21 Maj Ewa <ewamajch@wp.pl>; 21 Tomassi-Morawiec Hania <hanna.tomassi-morawiec@pgi.gov.pl>
Temat: Re:
Data: 22 kwietnia 2008 10:10

Rzeczywiscie, jest tak: Gospodarz wie jednak najlepiej. I pod drugie: to nie jest żaden
seniorowstręt. Pozwoli tez Druh, ze bede innego zdania co do "nieharcerskosci".
Ze smutkiem jednak potwierdzam, ze za czesto "gorsza moneta wypiera lepsza"...
Pozdrawiam. zw
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl>
Do: Hufiec ZHP Garwolin <hufiec@garwolin.zhp.pl>; <komendant@garwolin.zhp.pl>; 21 BonieckaRodak Ania <ankarodak@op.pl>; 21 Grunduls Dżim <dymitr-grunduls@o2.pl>; 21 Maj Ewa <ewamajch@wp.pl>; 21 Tomassi-Morawiec Hania <hanna.tomassi-morawiec@pgi.gov.pl>
Temat: Odp:
Data: 22 kwietnia 2008 10:43

Druhu Komendancie,
niepotrzebnie brnie Druh dalej w te "maliny". Jeżeli w moim tekście doszukał się Druh
gdziekolwiek prowokacji do takiego swojego dalszego postępowania to bardzo
przepraszam. A co do monety... no właśnie. To też nie wymaga komentarza.
Mimo wszystko pozdrawiam serdecznie - Leszek Sierpiński.
Opracował: Lech Sierpiński

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 Kowalska - Tabor, Katarzyna Lewińska, Michał Korch,
Piotr Tabor
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