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13 stycznia 2017 roku minęła 135 rocznica urodzin Ignacego Kozielewskiego – autora słów hymnu
harcerskiego „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy” oraz mieszkańca Brwinowa. Z tej okazji gmina Brwinów,
w której działa Hufiec Pruszków obchodzi rok 2017 jako Rok Ignacego Kozielewskiego.
Ignacy Kozielewski urodzony w 1882, był współzałożycielem Związku Harcerstwa Polskiego, działaczem
społecznym oraz propagatorem idei harcerskich. Współpracował we Lwowie z Olgą Drahonowską i Andrzejem
Małkowskim. Był działaczem ogólnopolskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego celem - poza
zachęcaniem do aktywności fizycznej - było również podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej
oraz postaw obywatelskich. Kozielewski Redagował czasopisma harcerskie „Skaut”, „Harcerz”, Harcmistrz”,
„Strażnica harcerska”. Pracował jako nauczyciel w szkołach m.in. w Warszawie, Czerwonym Dworze pod
Grodziskiem Mazowieckim oraz w Pruszkowie.W 1929 r. Kozielewski przeprowadził się do Brwinowa, gdzie
pełnił funkcję prezesa gniazda sokolego. Za działalność w Akcji Katolickiej został odznaczony w 1938 r.
przez papieża Piusa Pius XI medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Okupację niemiecką spędził w Brwinowie, a
w latach 1941–1945 prowadził tajne nauczanie w gimnazjach w Bronowicach, Milanówku i Brwinowie. W tym
okresie zajmował się także kolportażem polskiej prasy konspiracyjnej. Po 1945 roku Ignacy Kozielewski ze
względu na głoszenie antybolszewickich haseł musiał opuścić Warszawę i przeniósł się do Kłobucka, gdzie
organizował gimnazja. Ignacy Kozielewski zmarł 9 lipca 1964 r. w Ostrowach niedaleko Częstochowy i został
pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
Wszystko co nasze Polsce oddamy,
W niej tylko życie więc idziem żyć ,
Świty się bielą, otwórzmy bramy,
Rozkaz wydany: "Wstań w słońce idź"
Te słowa, które napisał Ignacy Kozielewski zawierające wszystkie harcerskie ideały, które do dziś pielęgnują
kolejne pokolenia harcerzy. Są ich drogowskazem życiowym, łączą w duchu służby Polsce przeszłe i
dzisiejsze pokolenia harcerzy bez względu na występujące, zarówno kiedyś jak i obecnie, różnice
organizacyjne i programowe. Wiersz Kozielewskiego ukazał się 15.10.1911, w pierwszym numerze „Skauta”,
redagowanego we Lwowie przez Andrzeja Małkowskiego. Olga Drahonowska później ułożyła refren i trochę
zmieniła rytm, żeby pasował do melodii „Na Barykady”. Pieśń ta została oficjalnie zatwierdzona jako Hymn
Harcerski w 1934 roku ale śpiewana była od najwcześniejszych lat ruchu harcerskiego.
W dniu naszego Hufcowego Złazu, ale też w przeddzień wakacyjnych obozowych przygód życzę wam żebyście
wzorem druha Kozielewskiego umieli połączyć w sobie radość, oddanie ojczyźnie, umiłowanie rodziny
mądrość i wierność ideałom harcerskim nie tylko podczas najbliższych wakacji ale i w całym Waszym życiu.
5. Szczepy, związki drużyn
5.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
5.1.1. Na wniosek Rady Szczepu, zmieniam nazwę Nadarzyńskiemu Szczepowi Drużyn Harcerskich i Zuchowych
„Wataha” na nazwę Nadarzyński Szczep "Wataha ".
5.1.2. Na wniosek Rady Szczepu, z dnia 1.03.2017 roku zamykam z wynikiem pozytywnym Kampanię Bohater i
nadaję Nadarzyńskiemu Szczepowi Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha” imię „Żołnierzy Wyklętych”. Pełna
nazwa brzmi Nadarzyński Szczep "Wataha" im. Żołnierzy Wyklętych.
5.1.3. Na wniosek Drużyny, z dnia 7.06.2017 roku zamykam z wynikiem pozytywnym okres próbny dla 7
Pruszkowskiej Drużyny Wędrowniczej działającej w ramach Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. I.
Paderewskiego i jednocześnie nadaję drużynie nazwę „Szarotka”. Pełna nazwa brzmi 7 Pruszkowska Drużyna
Wędrownicza „Szarotka”
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30.05.2017r. zamykam próbę, przyznaję stopień
przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Piotra Głuszka. Opiekun phm.
Agnieszka Fietkiewicz – Zapalska.

1

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30.05.2017r. otwieram próbę na stopień przewodnika
druhowi Ignacemu Różańskiemu. Opiekun phm. Iwona Horsztyńska.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30.05.2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień
podharcmistrza pwd. Marcie Kuczewskiej. Opiekun hm. Jarosław Kuśmierczyk.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 10.06.2017 r. przyjmuję przewodnika Pawła Horsztyńskiego w poczet instruktorów ZHP.

Czuwaj!
/-/ hm. Beata Pawełczyńska
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