
22 Szczep WATRA
im. hm. Kazimierza Skorupki

100-lecie Harcerstwa na Grochowie
Kiedy w listopadzie 1915 roku potomek polskich Tatarów, Stanisław Mikołajewski, zakładał drużynę 
harcerską na Grochowie, nikt nie przewidział, że jako jedna z niewielu organizacji w Polsce zachowa ciągłość 
organizacyjną aż do czasów współczesnych, przez prawie 100 lat. Utworzona przez Mikołajewskiego 
I Kamionkowska Drużyna Harcerzy przekształciła się po I Wojnie Światowej w 22 WDH, która dała 
początek 22 Szczepowi WATRA im. hm. Kazimierza Skorupki.
Harcerstwo, które do dziś nie utraciło nic ze swych walorów wychowawczych, jest jedną z najstarszych, 
a zarazem najprężniejszych organizacji społecznych na Grochowie. Fakt ten chcą uwypuklić organizatorzy 
jubileuszu „100 + 20”, czyli 100‑lecia Szczepu WATRA z Grochowa i 20‑lecia Szczepu WATRA z Zalesia 
Górnego obchodzonego przez cały 2015 rok. Organizatorzy obchodów pragną także promować harcerskie 
ideały, metody wychowawcze oraz szeroko rozumianą edukację patriotyczno‑historyczną. 
22 Szczep WATRA im. hm. Kazimierza Skorupki działa obecnie w ramach Związku Harcerstwa Rzeczy‑
pospolitej i skupia ponad 160 harcerek, harcerzy i zuchów – w większości uczniów i absolwentów szkół 
podstawowych nr 60, 255 i Didasko. Szczep kontynuuje tradycje najstarszej, założonej w 1915 roku, 
22 Drużyny Harcerzy oraz 33 i 54 Drużyn Harcerek.  Dla wielu zuchów, druhen i druhów harcerstwo jest 
jedną z największych i najpiękniejszych przygód życia. Związali się z nim na długie lata jako instruktorzy, 
a potem często rodzice kolejnych pokoleń harcerskich.

Obchody 100‑lecia Harcerstwa na Grochowie odbywają się pod Patronatem Komitetu Honorowego 
w składzie:

pan Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga‑Południe,
phm. Zbigniew Kozaczek – Krąg „Bazylika”, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Szarych Szeregów,
hm. prof. dr hab. Grzegorz Nowik – instruktor harcerski, nauczyciel akademicki,  

Wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
ks. Prałat Krzysztof Ukleja – Proboszcz Parafii Najczystszego Serca Maryi,
ks. Wacław Madej – Proboszcz Parafii Bożego Ciała,
ks. Tomasz Zaczkiewicz – Proboszcz Parafii św. Wincentego Pallottiego,
pani Izabela Pielat-Świerczyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 60,
pani Małgorzata Wiaderna – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 255,
pani Joanna Białobrzeska – Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 98,
pan Marcin Kluś – Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga‑Południe,
hm. Paweł Lech – Radny m.st. Warszawy.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach i przedsięwzięciach  
upamiętniających 100-lecie Harcerstwa na Grochowie.

Czuwaj!

 Przewodnicząca Koła Przyjaciół Harcerstwa Komendant 22 Szczepu WATRA 
 przy 22 Szczepie WATRA

	 phm.	Danuta	Ćwik-Drzewiecka	 phm.	Kamil	Wojciechowski

Informacje o obchodach 100-lecia znajdziesz na:
Facebooku • www.facebook.com/100lecieWatra lub /22watra
stronie internetowej Szczepu • www.watra.zhr.pl
stronie internetowej Koła Przyjaciół Harcerstwa • www.kphwatra.zhr.pl

Informacje i pytania do nas prosimy wysyłać na adres: 100lecieszczepu@gmail.com



Inauguracja obchodów

Odnowienie nagrobka hm. Jerzego Przyjemskiego

23 kwietnia br. na Cmentarzu Bródnowskim został poświęcony nowy nagrobek dh. Jerzego Przyjemskiego.
Uroczystość była okazją do spotkania i wspólnego spaceru rodziny, kadry 22 szczepu WATRA, 
Koła Przyjaciół Harcerstwa i dawnych harcerzy. 
Jerzy Przyjemski urodził się 1 XI 1912 roku. Zamieszkiwał na Starym Mieście w Warszawie, gdy Jego 
ojciec został zmobilizowany do armii rosyjskiej i poległ w zawierusze I wojny światowej. Mały Jurek, 
jako sierota, zaznał i głodu, i chłodu, i poniewierki. Mieszkał wraz z matką i rodzeństwem w barakach dla 
bezrobotnych, uczył się i dorabiał jako sprzedawca gazet. Nosił pseudonim „Groch”, „Kijanka”.
Jak wspomina druh Grzegorz Nowik do drużyny wciągnął Jerzego w 1927 roku Kazik Skorupka, który 
zwerbował większą grupę „gazeciarzy”, a wszyscy oni na trwałe zadomowili się w „dwudziestej drugiej”. 
Jurek przejawiał szczególne zdolności przywódcze. To Kazik Skorupka podsunął mu lekturę „Antka 
Cwaniaka” i pod jej wpływem Jurek założył w 1929 r. Gromadę Zuchów, później piął się po kolejnych 
szczeblach kariery harcerskiej i instruktorskiej. Z czasem został przybocznym i drużynowym.
Starsi koledzy harcerze zarekomendowali go do pracy w Polskich Zakładach Optycznych, tam podjął 
naukę zawodu mechanika precyzyjnego. Ożenił się z harcerką z 54 WŻDH – Janiną Stankowską. W 1939 r. 
brał udział w obronie Warszawy, a jesienią tego roku został drużynowym młodszej części konspiracyjnej 
22 WDH, był kolejno hufcowym Grochowa i podporucznikiem czasu wojny w 617 plutonie Armii Krajowej. 
Po wojnie był kolejno hufcowym Pruszkowa i Grochowa, wieloletnim instruktorem komendy hufców 
praskich. Za harcerstwo był zresztą więziony przez Urząd Bezpieczeństwa na Pradze.
Przez cały okres powojenny – największą troską i zasługą Druha Jurka – była troska o zachowanie ciągłości 
istnienia 22 WDH. On szczególnie opiekował się drużyną w latach 1944–1949, z Jego inicjatywy odrodziła 
się w 1957 r., On był „strażnikiem tradycji”, a jej skarbnicą był on sam i prowadzona przez niego kronika.
Odwiedziliśmy mogiły harcerek i harcerzy pochowanych na tym cmentarzu – Stanisława Mikołajewskiego, 
Jana Makowskiego, Franciszka Kuczewskiego, Henryka Ranca, Leszka Skalskiego, Michała Walady, Kasi 
Doraczyńskiej.
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przez niego kronika to najwięksi wówczas „strażnicy 
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Wszyscy zakładamy krajki, mundury lub koszulki Szczepu na obchody 100-lecia.
Druhny i Druhowie!
Na uroczystości i defiladę idziemy w krajkach – Ci z nas, którzy już nie mają mundurów, mogą do niej założyć 
zwykłą białą koszulę. Jeśli nie masz już swojej krajki – możesz zamówić! Krajka będzie do odbioru już w maju 
przed uroczystościami na Zamku Królewskim lub przy okazji późniejszych obchodów.
Zamówienia na krajki i szczepowe koszulki T‑shirt przyjmuje Rafał Michalski – e‑mail: rafal_michal@poczta.onet.pl. 
Cena krajki 50 zł, koszulki 25 zł.
Każda koszulka i krajka jest też cegiełką na obchody 100‑lecia Szczepu.



Projekty towarzyszące obchodom

W ramach obchodów 100‑lecia 22 Szczepu WATRA przygotowujemy również następujące projekty, do 
udziału w których serdecznie zapraszamy.

Odnowienie nagrobka hm. Jerzego Przyjemskiego
Druh Jerzy wstąpił do 22 WDH w 1927 roku za czasów Kazimierza Skorupki, potem był wieloletnim 
jej drużynowym, komendantem hufca Szarych Szeregów, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, 
hufcowym Grochowa i wieloletnim instruktorem hufca Praga‑Południe.
Z jego inicjatywy 22‑ga odrodziła się w 1957 roku – zawsze stał na straży jej tradycji, a dziś my 
chcemy przekazać pamięć o nim następnym pokoleniom harcerzy i uhonorować go, stawiając 
nowy nagrobek na cmentarzu bródnowskim.

Pamiątkowy Kamień postawiony na terenie parafii MB Zwycięskiej na Kamionku
 Kamień milowy 100‑lecia harcerstwa na Grochowie będzie miał dwa przesłania – to znak stuletniej 
obecności harcerstwa jako jednej z trzech najstarszych organizacji społecznych na Grochowie 
oraz „drogowskaz” wartości dla jej mieszkańców, które są zapisane w Prawie i Przyrzeczeniu 
Harcerskim. Propozycja upamiętnienia w formie kamienia wyrasta z tradycji słupów i kamieni 
milowych, utrwalonej również w krajobrazie Warszawy np. słup Szosy Brzeskiej, kolumna elekcji 
na Woli, Kolumna Zygmunta czy kamień milowy przy Metro Centrum.

Odznaka 100-lecia Harcerstwa na Grochowie
 Pamiątkowa odznaka na 100‑lecie Harcerstwa na Grochowie wykonana z metalu i emalii. 
Wiodącym elementem odznaki jest znak Szczepu używany przez harcerzy od dziesięcioleci. Rangę 
odznaki podkreśli sumienność wykonania przez renomowanego grawera warszawskiego.

Wydanie uaktualnionego do czasów współczesnych „Zarysu Dziejów 22 Szczepu WATRA”  
i Almanachu – leksykonu haseł związanych ze środowiskiem 22-gich
 Zbieramy materiały i wspomnienia do nowego wydania Zarysu, aby dopowiedzieć współczesną 
historię Szczepu i uzupełnić nieopisane wcześniej fakty z jego historii. Planujemy wydać także 
leksykon haseł i specyficznych określeń, jakie są stałym już elementem naszego słownika 22‑gich. 
Zapraszamy do przesyłania materiałów na adres: 100lecieszczepu@gmail.com.

Przygotowanie przenośnej wystawy zdjęć z historii i służby 22-gich
 Przygotowujemy przenośną wystawę ze zdjęciami historycznymi i bieżącymi z działalności Szczepu. Wystawa 
będzie pokazywana podczas obchodów mieszkańcom dzielnicy oraz cyklicznie w szkołach, wspierając akcje 
naborowe oraz zachęcając dzieci i młodzież do wstępowania w szeregi 22‑giej.

Zebranie „100 litrów krwi na 100-lecie Harcerstwa na Grochowie”
 Współpracujemy ze stacją krwiodawstwa przy ul. Nobla, która zbiera krew do puli 
„100 litrów”. Codziennie w godz. 9.30–15.30 można oddać krew, powołując się na specjalnie 
zarezerwowany numer – 78.

Wytyczenie ścieżki historycznej na Pradze Południe śladami 22 Szczepu
 Planujemy umieszczenie tablic w miejscach związanych z historią 22‑gich oraz przygotowanie ścieżki spacerowej 
i edukacyjnej dla szkół i rodzin. Przygotujemy elektroniczne i drukowane materiały do zwiedzania, spacerów, 
gier i lekcji dydaktycznych, a na inaugurację ścieżki przeprowadzimy grę miejską i akcję informacyjną. Ścieżka 
historyczna 100‑lecia harcerstwa na Grochowie i Kamionku jest jednym z projektów zgłoszonych w ramach budżetu 
partycypacyjnego Warszawy na 2016 rok.

Zbieramy zdjęcia, informacje i wspomnienia – pomóż nam:
tworzyć • Archiwum Zdjęć 22 – dodaj zdjęcia na stronie internetowej – www.22wdh.pl
uaktualnić „Zarys Dziejów 22 Szczepu WATRA” – • prześlij swoje wspomnienia, kilka słów o sobie,  
opis obozów/akcji lub refleksje na temat „co mi dało harcerstwo”.

Dodaj swój adres e-mail do listy dystrybucyjnej informacji o 100‑leciu!
Jeśli masz namiary na kogoś z drużyny, zastępu prześlij je nam na adres: 100lecieszczepu@gmail.com  
– chcemy dotrzeć do jak największej liczby naszych harcerek i harcerzy z informacją o Jubileuszu.



Kalendarz obchodów 100-lecia 22 Szczepu WATRA
rok 2015

Zlot 22 Szczepu WATRA z Grochowa z okazji 100-lecia i Szczepu WATRA z Zalesia Górnego 
z okazji 20-lecia 
Zlot Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej
29–31	maja	(Praga	Południe,	Zamek	Królewski)

30 maja
 9.00–14.00 – Rajd Tradycji – gra po miejscach ważnych w historii 22‑giej (Praga Południe)
 16.45 – Wejście na dziedziniec Zamku Królewskiego
17.00–18.30 – Uroczysty apel Szczepów WATRA, reprezentacji Unii Najstarszych Drużyn 

Harcerskich Rzeczypospolitej oraz zaproszonych gości:
• wręczenie sztandaru Szczepowi WATRA z Zalesia Górnego,
• ślubowanie drużynowych

18.45–19.30 – Defilada harcerska – przemarsz ulicami Starówki Szczepów WATRA, wycho‑
wanków i przyjaciół oraz zaproszonych środowisk harcerskich. Wspólny krąg 
na zakończenie uroczystości

 20.00 – Międzypokoleniowe spotkanie przy herbacie harcerzy 22 Szczepu WATRA 
i członków Koła Przyjaciół Harcerstwa

Obóz stały letni 22 Szczepu WATRA
26	czerwca	–	28	lipca	(nad	jez.	Lubianka	–	Nowa	Szwecja	k/Wałcza)

26 czerwca – 3 lipca – kwaterka
10–12 lipca – Zlot Watrozaurów – spotkanie dawnych harcerek i harcerzy Szczepu – zapra‑

szamy na specjalnie przygotowany wspólny weekend, podczas którego przy‑
gotowujemy m.in. dni kręgów stopni dla harcerek i harcerzy.

14–16 lipca – WATRA JAMBOREE – Zlot drużyn harcerskich obu Watrzańskich Szczepów 
(Warszawa i Zalesie Górne)

Święto Gór
wrzesień	(Praga	Południe)
Spotkanie poobozowe połączone z piknikiem rodzinnym dzielnicy – gry rodzinne i dla młodzie‑
ży, promocja ścieżki historycznej szlakiem 22‑giej oraz konkurs dla szkół

„Harcerstwo – 100-letnia tradycja we współczesnej szkole i społeczności lokalnej”
6	października	(Praga	Południe)
Konferencja poświęcona metodzie harcerskiej w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz 
miejscu ruchu harcerskiego w szkole i społeczności lokalnej

Bal 100-lecia
28	listopada	(Praga	Południe)
Bal dla starszyzny szczepu, KPH i zaproszonych gości

Święto Barw Szczepu
12–13	grudnia	(Praga	Południe)

12 grudnia – Apel i kominek szczepu – nadanie odznak 100‑lecia harcerstwa na Grochowie
13 grudnia – Msza św. z udziałem zaproszonych osób i odsłonięcie Kamienia Pamiątko-

wego, apel harcerski pod tablicą gen. J. Jasińskiego (kościół MB Zwycięskiej, 
Kamionek)

Zbieramy fundusze na realizację projektów 100-lecia
Wiele z planowanych wydarzeń nawiązujących do 100‑lecia 22 Szczepu WATRA wymaga środków finansowych. 
Koło Przyjaciół Harcerstwa udostępnia swoje konto, na które można wpłacać środki na konkretne, wymienione 
w opisie cele. 
Serdecznie prosimy o wpłacanie funduszy na konto KPH przy 22 Szczepie WATRA, nr: 38 2130 0004 2001 0501 
8809 0001 (Volkswagen Bank Polska SA), tytułem: „darowizna na 100-lecie Szczepu”.
O przeznaczeniu wpłat bez wskazanego celu zdecyduje Komitet Organizacyjny.

Jerzy	Przyjemski

Henryk	Ranc

Stefan	Mikołajewski

Jan	Makowski

Franciszek	Kuczewski

Kazimierz	Skorupka


