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Monika Pawełczyńska 
uczennica LO im. T. Zana 
dh drużynowa 

41 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokół" 
„Sokół u źródeł" - biwak we Lwowie 

13-16 września 2007 r. 

Tobie Polsko! 

Czy na naszej ziemi znajdziemy bliższe nam miejsce, niż to...? 
Z pewnością nie. Kresy wschodnie, a w szczególności Lwów to 
geneza naszej drużyny. Dlatego też bardzo chcieliśmy tam poje-
chać. 

Celem wyjazdu było odnalezienie śladów polskości, podąża-
nie tymi samymi ulicami, co Olga i Andrzej Małkowscy - główni 
twórcy harcerstwa na ziemiach polskich (tam powstały pierwsze 
polskie drużyny skautowe) czy Bolesław Wieniawa-Długoszow-
ski - przyszły patron naszej drużyny (spędził we Lwowie swoją 
młodość) i główny twórca Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" -
Antoni Durski. Harcerstwo, Sokół, Wieniawa - wszystko to „nasze" 
i wszystko lwowskie. 

Kadrę wyjazdu stanowili: opiekun ds. logistyki pwd. Beata 
Pawełczyńska, komendantka: sam. Monika Pawełczyńska, oboźny 
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- ćwik Michał Ślusarczyk. Powstały także trzy zastępy, a zastępo-
wymi byli: druhna Daria Madeja, pwd Mikołaj Kazimierski i druh 
Nikolaos Dakos. Warto wspomnieć, że towarzyszyła nam instruk-
torka naszego hufca - hm. Krystyna Narwicz oraz wierni przyja-
ciele drużyny - druhna Irena Horban i druh Andrzej Kurc. 

Harcerze z 41 PDH „Sokół" z dh Ireną Horban i dh Andrzejem Kurcem 

Biwak rozpoczęliśmy zbiórką o godzinie 6.00 przed Publicz-
nym Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie. 

Na granicy polsko-ukraińskiej czekaliśmy bardzo długo. Mimo 
to, jeszcze tego samego dnia, zwiedziliśmy centrum Lwowa, m.in. 
zobaczyliśmy przepiękną Operę Lwowską (z zewnątrz). 

Każdy dzień rozpoczynaliśmy apelem, na którym wciągano 
proporzec i odczytywano rozkaz. Dnia 14 września wyruszyliśmy 
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zwiedzać „nasz" Lwów Zobaczyliśmy Stare Miasto, Kościół Do-
minikanów, Cerkiew Wołoską, Rynek i Ratusz, Katedry Łacińską, 
Ormiańską oraz Cmentarze: Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Byli-
śmy m.in. przy grobach Marii Konopnickiej, Antoniego Durskiego 
- założyciela Sokolstwa Polskiego, Stefana Banacha - wybitnego 
matematyka i patrioty. Największe wrażenie zrobił na nas odno-
wiony cmentarz Orląt... Złożyliśmy wieniec na grobie Antosia 
Petrykiewicza, 13-to letniego Obrońcy Lwowa, najmłodszego Ka-
walera Orderu Krzyża Virtuti Militari. Do schroniska dotarliśmy 
późnym wieczorem. Dzień zakończyliśmy iskierką, „bratnim sło-
wem" i „pieśnią pożegnalną" a czytanie „Olgi Małkowskiej" przez 
dh Monikę wprowadziło nas do świata snów.... 

Po spokojnej nocy nadszedł kolejny dzień! Po apelu i śniadaniu 
wyruszyliśmy zwiedzać okolice Lwowa. Minąwszy dawny Uniwersy-
tet Jana Kazimierza (tam Wieniawa- Długoszowski skończył medy-
cynę), pojechaliśmy do Złoczowa, „Małego Wawelu" w Podhorcach, 
Oleska - miejsca urodzenia Jana III Sobieskiego. Po powrocie do 
Lwowa sfotografowaliśmy się na tle budynku, w którym znajdowa-
ła się pierwsza siedziba Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół". Wieczorem odwiedziliśmy Operę Lwowską (wewnątrz). 
Po kolacji rozpoczął się jeden z ważniejszych momentów w życiu 
naszej drużyny. Pojechaliśmy na miejsce, gdzie Niemcy w 1941 roku 
zamordowali polskich profesorów i ich rodziny. Tam druh Piotr 
Tomaszewski, który obecnie jest przybocznym w 40 Pruszkowskiej 
Drużynie Harcerskiej „Sokolęta" złożył Przyrzeczenie Harcerskie. 

16 września musieliśmy pożegnać nasz Lwów. Około godziny 
10.00 wyruszyliśmy do Pruszkowa. Po drodze zwiedziliśmy Żół-
kiew oraz perłę renesansu - Zamość. W domach byliśmy około 
godziny 22.00 

Biwak był bardzo udany, aczkolwiek, żeby dobrze zwiedzić 
Lwów i okolice potrzeba nie trzech dni, tylko trzydziestu. We 
Lwowie pozostawiliśmy ślady naszych serc i stóp i przyrzekliśmy 
sobie, że jeszcze tam wrócimy! 
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Chciałabym bardzo podziękować Komendzie Hufca Prusz-
ków, Starostwu Powiatu Pruszkowskiego oraz Pruszkowskiemu 
Towarzystwu Kulturalno-Naukowemu za okazane wsparcie fi-
nansowe i częściowy sponsoring biwaku. 

Z harcerskim pozdrowieniem 
Czuwaj! 

* * * 

Harcerskie Drużyny Sokole... 
... a nas coraz więcej... 

W październiku 2007 miały miejsce pierwsze zbiórki har-
cerskie i zuchowe dwóch nowych środowisk działających w 
Hufcu ZHP Pruszków i przy Pruszkowskim Towarzystwie 
Kulturalno-Naukowym: 39 Gromada Zuchowa „Sokoliki" i 40 
Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokolęta". Akcja naboru w 
Szkole Podstawowej nr 2 przyniosła dobre efekty. Kadrę tych 
grup tworzą harcerze i harcerski z 41 PDH „Sokół". Mamy na-
dzieję, że po pewnym czas te trzy grupy będą mogły tworzyć 
szczep harcerski. 

W naborze uczestniczyli: dh Beata Pawełczyńska, dh Monika 
Pawełczyńska, dh Michał Ślusarczyk, dh Piotr Tomaszewski, dh 
Dominik Rokicki, dh Artur Pawełczyński, dh Hubert Bogumił, 
dh Daria Herbaczyńska, dh Jacek Ślusarczyk 

* * * 

39 Gromada Zuchowa „Sokoliki" 

Zbiórki naszej gromady odbywają się w każdą środę od 
godz. 15.30 w Szkole Podstawowej nr 2, w stołówko-harcówce . 
Obecnie mamy około 50-ciu zuchów. 
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Kadrę gromady stanowi: dh pwd. Beata Pawełczyńska (dru-
żynowa) oraz dh Daria Herbaczyńska (przyboczna). Na zbiórki 
przychodzą harcerze z 41 PDH „Sokół", którzy pomagają przy tak 
dużej grupie. Gromada jest na okresie próbnym. 

Zuchy mają za sobą Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Turystycz-
nej „Szekla", obchody Dnia Niepodległości, wyjazdy do teatru, Wi-
gilię Hufca oraz Wigilię sokolą, na której samodzielnie wystawiły 
jasełka. Zuchy przez 3 miesiące ubiegały się o sprawność „Artysta". 
Starania nie poszły na marne, gdyż wszystkie zuchy uczestniczące 
czynnie w życiu drużyny otrzymały taką sprawność. 

* * * 

40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokolęta" 

Zbiórki naszej drużyny odbywają się w każdy piątek od 
godz. 17.30 w szkole Podstawowej nr 2 w stołówko-harcówce. Ka-
drę drużyny stanowią: dh ćwik Michał Ślusarczyk (drużynowy) i 
dh Piotr Tomaszewski (przyboczny). Na zbiórki przychodzi około 
20-tu harcerzy. Drużyna zakończyła okres próbny z wynikiem 
pozytywnym. 

Drużyna (podobnie jak zuchy) ma za sobą Festiwal Piosen-
ki Żeglarskiej i Turystycznej „Szekla", obchody Dnia Wszystkich 
Świętych, Dnia Niepodległości, wyjazdy do teatru, przekazanie 
Betlejemskiego Światła Pokoju w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej, u Rzecznika Praw dziecka, Wigilię Hufca oraz Wigilię sokolą. 
Drużyna spotkała się także z Naczelniczką ZHP. Harcerze w tym 
momencie tworzą obrzędowość zastępów; niektórzy harcerze na 
Festiwalu „Szekla" zdobyli sprawności. 
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* * * 

II edycja akcji charytatywnej 
Zostań św. Mikołajem 

Organizatorem II edycji akcji charytatywnej „Zostań Św. Mi-
kołajem" był Hufiec ZHP Pruszków. W skład sztabu wchodzili: 
dh Monika Pawełczyńska, dh Michał Landowski, dh Michał Ślu-
sarczyk, dh Beata Pawełczyńska, dh Łukasz Rytel. Akcja odbyła 
się pod patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa Pana Jana Sta-
rzyńskiego. Pomysłodawcą akcji jest 41 PDH „Sokół" 

W naszym przedsięwzięciu brało udział większość drużyn w 
Pruszkowie: - 1 PDH „Iskierki" - 3 PDH „Wschodzącego Słońca" 
- 4 PDH - 13 MDH „Orlęta" - 14 MDH - 40 PDH „Sokolęta" -
41 PDH „Sokół" - 121 PKHDŻ „Horn" - KDH „Gopło" - Szczep 
Harcerskich Drużyn Wodnych 

Miejscem naszej działalności był Pruszków. Na odprawie dru-
żynowych wyznaczono każdej drużynie obszar miasta, w którym 
powinni szukać sklepów chętnych do włączenia się do akcji. Na-
stępnym zadaniem było wykonanie pudeł, które po 14 grudnia 
2007 miały znaleźć się w konkretnych sklepach. Dzięki uprzej-
mości Dyrekcji Telewizji Kablowej można było obejrzeć reklamę 
naszej akcji. Po 14 grudnia drużyny zwoziły produkty do siedziby 
Hufca Pruszków. Darów było bardzo dużo, zadaniem sztabu było 
sporządzenie listy potrzebujących, którzy dostaną paczki, zebranie 
patroli i przydzielenie ich do danego obszaru miasta. 

Mieliśmy bardzo dużo pracy, ponieważ chcieliśmy rozwieźć 
paczki potrzebującym 22 grudnia. Zostały one przygotowane 21 
grudnia przez wyznaczone osoby z drużyn. 
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* * * 

Dnia 22 grudnia po Wigilii Hufca Pruszków 13 patroli rozpo-
częło rozwożenie paczek; Straż Miejską towarzyszyła jednemu z 
patroli. Każdy patrol miał określone zadanie. Rozdaliśmy dary 157 
osobom samotnym i rodzinom. Na prośbę MOPS-u, od którego 
otrzymaliśmy większość adresów osób potrzebujących pomocy, 
przygotowaliśmy sprawozdanie z naszej akcji, w którym opisali-
śmy, między innymi, reakcje obdarowanych. 

Był to ten szczególny dzień w roku, kiedy mogliśmy sprawić 
komuś radość... Łzy wzruszenia były dla nas największym podzię-
kowaniem. Widzieliśmy trudne warunki, z których czasem nie 
zdawaliśmy sobie sprawy. Poznaliśmy miłych ludzi, paru dawnych 
harcerzy, dawnych żołnierzy AK i wielu, wielu wartościowych ludzi. 
Dla Hufca Pruszków był to wyjątkowy dzień. Jesteśmy szczęśliwi, 
że mogliśmy pomóc, bo przecież mamy „(...) szczerą wolę, całym 
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życiem (...) nieść chętną pomoc bliźnim". Chcielibyśmy podzięko-
wać Pruszkowskiemu Towarzystwu Kulturalno-Naukowemu oraz 
Starostwu Powiatowemu za wsparcie finansowe. Dziękujemy także 
Telewizji Kablowej, Straży Miejskiej oraz Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej. 

Razem dokonaliśmy czegoś wielkiego! 
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