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Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór, 

Od Dniestru fal, z tatrzańskich pól, 

Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna 

Harcerska dola radosna. 
 

Nam trud nie straszny, ani znój  

Bo myśmy złu wydali bój. 

I z nim do walki wciąż nas gna 

Harcerska dola radosna. 
 

Nasza pogoda, jasny wzrok,  

Niechaj rozjaśnia ludziom mrok.  

Niechaj i innym szczęście da 

Harcerska dola radosna. 
Maria Czajkówna „Harcerska dola” 
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Rok Harcerstwa 
 

W grudniu Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę 

ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa, podkreślając tym 

samym uznanie zasług polskiego harcerstwa oraz jego roli 

w wychowaniu młodego pokolenia. 

W listopadzie 1918 r. przedstawiciele wszystkich ośrodków harcerskich powstałych 

na ziemiach polskich spotkali się na Zjeździe, podczas którego uchwalili zjednoczenie organizacji 

harcerskich w jeden Związek Harcerstwa Polskiego.  

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, które od stu lat wychowuje kolejne 

pokolenia młodych Polaków. Dba o ich wszechstronny rozwój, wychowuje na prawych, aktywnych 

i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.  

W tradycje polskiego harcerstwa wpisuje się pamięć o Orlętach Lwowskich – obrońcach Lwowa – 

walczących z Armią Czerwoną w 1920 roku. Podczas II wojny światowej harcerze i harcerki walczyli 

z niemieckim okupantem. Ich organizacja miała kryptonim Szare Szeregi, współpracowała z Delegaturą 

Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną 

Armii Krajowej. Szare Szeregi były  najliczniejszą młodzieżową 

organizacją konspiracyjną, która w połowie 1944 r. skupiała 

ponad 15 tys. członków, w tym ok. 7 tys. harcerek. W czasie 

Powstania Warszawskiego bataliony harcerskie walczyły 

w szeregach Armii Krajowej. Najmłodsi, Zawiszacy, zapewniali 

łączność walczącym oddziałom oraz stanowili większość obsady 

osobowej powstańczej poczty polowej. Losy chłopców 

i dziewcząt z Szarych Szeregów uwiecznił Aleksander Kamiński 

na kartach swojej książki „Kamienie na szaniec”.  
 

 

 

*** 

 W tym numerze publikujemy tekst Michaliny – 9-letniego zucha ze Szczepu 32WDHiGZ im. Stanisława 

Sieradzkiego „Śwista”. 
 

 

Mamo, pobaw się  
ze mną! 

 
 

„Zuch kocha Boga i da sobie radę” 

...tak mawia mój brat Mikołaj. 
 

Cześć! Tu Michalina  

Znowu w styczniu byłam w szpitalu. Przeszłam już szóstą operację, która odbyła się 22 stycznia 2018 r. 

Przed zabiegiem bardzo się bałam   

Zabrałam ze sobą: 

-    2 przytulanki: kotkę Pusheen, misia Czytusia – maskotkę klasową, 

- kolorowanki, 

- wydruk plansz do gry w statki pobrane z Pinterestu, 

- piórnik z kredkami i flamastrami 

- książkę „Wiśniewscy moja zabawna rodzinka” Chris Higgins, 

- grę Dobble. 

 

Przed operacją towarzyszyła mi moja kochana mamusia, a także tatuś . Najfajniejsze było granie 

w statki, a także w Dobble. Czas strasznie szybko minął. Nagle przyszła pielęgniarka i powiedziała: 

„Musimy jechać!”. Po drodze zwiedziłam prawie cały szpital wraz z kotką Pusheen. Po operacji byłam 

strasznie zmęczona i głodna. 
 

PS. Wygrałam z moją mamą w statki.  
Michalina Culepa lat 9 

Pomnik Małego Powstańca 
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Ignacy Jan Paderewski  -  wielki artysta i mąż stanu 

 
W roku 2018 obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 

W tym wyjątkowym dla naszego państwa czasie będziemy wspominać bohaterów 

narodowych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Jedną z takich 

postaci był Ignacy Jan Paderewski, znany i ceniony w całym świecie polski pianista.  

Urodził się 6 listopada 1860 roku. Niełatwe dzieciństwo – wcześnie stracił 

matkę, ojciec był w więzieniu za udział w powstaniu styczniowym – 

rekompensował mu talent muzyczny. Już jako dwunastolatek został przyjęty do warszawskiego 

konserwatorium. Jego pasję i talent zauważyła i pomogła mu finansowo wielka polska aktorka tamtych 

czasów – Helena Modrzejewska. Dzięki jej wsparciu mógł się uczyć również w Berlinie i Wiedniu. 

W 1878 roku został nagrodzony debiutem w filharmonii wiedeńskiej. Debiut okazał się rodzajem okna 

na świat. Paderewski zaczął koncertować. Najpierw w Anglii, a potem w Ameryce. W Ameryce, oprócz  

sławy i pieniędzy, Paderewski zdobył licznych, wpływowych przyjaciół ze świata polityki i biznesu. 

Wspaniała kariera muzyczna nie przesłoniła mu nigdy miłości do ojczyzny. Paderewski zaangażował się 

w sprawę odzyskania niepodległości przez Polskę w trakcie I wojny światowej (1914-18). Przekonał 

prezydenta USA Wilsona o konieczności utworzenia niepodległego państwa polskiego. W listopadzie 

1918 przyjechał do Polski. Jego przybycie do Poznania stało się impulsem do wybuchu zakończonego 

zwycięstwem powstania wielkopolskiego. Po przyjeździe do Warszawy, Paderewski spotkał się 

z Józefem Piłsudskim i podjął się roli mediatora pomiędzy nim a Romanem Dmowskim. W styczniu 

1919 roku został premierem Polski. Wraz z Romanem Dmowskim reprezentował 

Polskę na konferencji pokojowej, która kończyła I wojnę światową. W grudniu 

1919 Paderewski zrezygnował z funkcji premiera i wycofał się z polityki. Do 

aktywnego życia politycznego wrócił w okresie II wojny światowej. Ponownie 

wyjechał do USA i tam zabiegał o pomoc dla Polski. Niestety, w trakcie tej 

podróży zmarł 29 czerwca 1941 roku w wieku 81 lat. Do końca swoich dni 

Paderewski był wierny sentencji: Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, 

zaszczyty, lecz aby służyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Stronnictwo powinno 

być jedno: Polska, i temu jednemu służyć będę do śmierci.  
 

Opracował Ireneusz Romańczuk  na podstawie biografii Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa M. M. Drozdowskiego 

 

 

*** 

ŚWIĘTY WALENTY – PATRON CHORYCH I ZAKOCHANYCH 
 

Kim był święty Walenty? Trudno odtworzyć historię jego życia, ponieważ 

pochodził z pierwszych wieków chrześcijaństwa, z czasów wielkich prześladowań. 

Wiadomości o jego życiu przekazywano ustnie. Wiele faktów zostało zapomnianych 

lub zmienionych. Jedno jest pewne – święty Walenty to postać autentyczna, obdarzona 

przez Boga mocą uzdrawiania z ciężkich chorób.  

Święty Walenty, patron Dnia Zakochanych, był biskupem Terni pod Rzymem. Jako 

pierwszy pobłogosławił związek małżeński między poganinem a chrześcijanką. 

Legenda mówi, że potajemnie udzielał ślubów młodym zakochanym parom wbrew zarządzeniom 

cesarza Klaudiusza II. Został za to wtrącony do więzienia i poniósł męczeńską śmierć. 

Święty Walenty cieszył się w dawnej Polsce wielkim kultem. Poświęcono mu wiele obrazów 

i wizerunków. Obecnie największe zasługi w propagowaniu postaci św. Walentego ma Chełmno – 

malowniczo położone na 9 wzgórzach miasto nad Wisłą. To właśnie w Chełmnie – mieście 

zabytków i zakochanych – przechowywane są relikwie tego świętego. 

12 lutego 2018 r. dzieci uczestniczyły w zajęciach 

przybliżających postać św. Walentego. Pacjenci obejrzeli filmy 

o św. Walentym i Chełmnie, oglądali wystawę serduszkowych 

przedmiotów, rozwiązywali zagadki, grali na instrumentach do piosenki 

„Święty uśmiechnięty” oraz wykonali walentynkę. Na oddziały wracali 

z kolorowymi, walentynkowymi balonami i dobrymi humorami. 
 

Opracowała Joanna Podemniak 
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Twórczość naszych uczniów 
 
 
 

Dziś prezentujemy wiersze i opowiadanie 17-letniego Krzysztofa. Jest uczniem liceum 

ogólnokształcącego, lubi czytać poezję, tańczy i śpiewa. To jego literacki debiut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inkwell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miałem sen, ten sen o starej Warszawie 
 

Spacerowałem po Starym Mieście. Budynki były dziurawe. Zapytałem 

przechodnia: 

– Przepraszam, a gdzie Zamek Królewski? Pokazał mi jedną ścianę 

z oknem. I gruzy.  

 Poszedłem dalej jak mieszkaniec Warszawy. Idę. Nagle patrzę na 

znaki i na rozszczepione polskie flagi. Gdzieś huk, gdzieś krzyk kobiet, 

cisza, ta cisza przed… I nagle Niemcy prowadzą Polaków z opaskami. 

Pomyślałem: Powstanie Warszawskie. 

Miałem do nich iść, ale coś jakby ból w nodze. Popatrzyłem, a tu krew! Upadłem, z bólu wyłem. 

Ludzie przyszli, opatrzyli mi ranę i zaprowadzili mnie do żołnierza, chyba jakiegoś wyższego stopniem, 

który zapytał: 

– Czy będziesz walczył za nasz kraj? 

– Tak! – odpowiedziałem. Dostałem biało-czerwoną opaskę i broń. Już 

mieliśmy iść na akcję…  

Wtedy obudziła mnie mama. I powiedziałem: – Nie wiem, czy będzie 

jeszcze Polska. Przyrzekam Ci, że będę walczył za nasz kraj, aż do ostatniej  

kropli krwi.  
 
 
 

*** 

Zagadka pani Izy 

Harcerze bardzo lubią porządek, więc ponumerowali swoje namioty. Ile razy użyli 

cyfry 1, pisząc wszystkie liczby od 1 do 20 włącznie? 
 

    A. 11                    B. 12                    C. 13 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano:  
- wiersz M. Czajkówny „Harcerska dola” 
- informacje ze stron: https://zhp.pl/2017/rok-harcerstwa, http://dzieje.pl/aktualnosci/szare-szeregi-1,  
 

Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, J. Brandys, I. Romańczuk, J. Podemniak 

Życie 
Gdy człowiek kocha, kieruje się uczuciem lub sercem. 

Gdy robimy coś złego, kierujemy się głupotą. 

Gdy jesteśmy mądrzy, kierujemy się rozsądkiem. 

A Ty? 

Kim jesteś i czym się kierujesz? 

 

A gdyby tak… 

A gdyby tak zostać w domu. 

To nie tylko w weekendy, 

to nie tylko w tygodniu. 

Tylko zawsze kochać. 

Życie jest… 

Życie jest ciężkie, 

życie jest smutkiem 

Czy życie może być wesołe? 

Powiecie, że tak, 

a ja wam powiem, że nie zawsze. 

Po szarych korytarzach… 

Po szarych korytarzach 

snują się szare postacie 

szare koleżanki i szarzy koledzy. 

Do klasy wchodzi szary nauczyciel i pyta: 

-Jak mija szary dzień 

 w szarej szkole z szarymi uczniami? 
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