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SLOWO 
REDAKTORA

Ten numer „Harcerza Brześcia” jest wydawany
w jubileuszowy – dziesiąty rok naszej pracy
wydawniczej, której celem jest
dokumentowanie działalności harcerskiej w
Brześciu, poszukiwanie oraz udostępnienie
historii harcerstwa w Brześciu od momentu
jego powstania do dnia dzisiejszego, a także
zdobycie sprawności dziennikarskich dla tych
harcerzy, którzy planują zanurzyć się w swoim
dorosłym życiu w pracy medialnej.

Tym razem przeczytamy o działalności
zuchów z Brześcia podczas świętowania Dnia
Babcii Dziadka w Polskiej Harcerskiej Szkole
Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu,
oddamy hołd Władysławowi Steckiewiczowi –
bohaterowi Brześcia, który oddał swoje życie
podczas wyzwolenia Brześcia 9 lutego 1919 r.,
przejdziemy szlakiem Romualda Traugutta w
Kobryniu i Szostakowie, dowiemy się o tym,
jak dzięki ks. Fabianowi Szczerbickiemu
powstało harcerstwo w Brześciu, przeczytamy
wiersze patrona II Drużyny Harcerskiej -
Ryszarda Snarskiego.

Wprowadzamy dla Was nową rubrykę
„Akademia Młodych Milionerów”, w której
będziemy się uczyć oszczędnego
gospodarowania oraz przedsiębiorczości. A
pomoże nam w tym druhna Natalia Kalasej,
która poprowadzi Was w tym temacie.
Serdecznie zapraszam do czytania oraz
współpracy!
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Drodzy harcerze!

Czuwaj!

Anna 
Paniszewa
redaktor kwartalnika
"Harcerz Brześcia"



Dzień Babci i Dzień Dziadka to dwa wyjątkowe święta, które
obchodzimy pod koniec stycznia w Polskiej Harcerskiej Szkole
Społecznej im. R. Traugutta. 

Dzień Babci i Dziadka

Historia tego święta nie sięga daleko w przeszłość. Najpierw w
latach 60. XX wieku zapoczątkowany został Dzień Babci. Dzień
Dziadka dopiero w latach 80. pojawił sie w kalendarzu. W Polsce
oba święta są obchodzone dzień po dniu, 21 i 22 stycznia.

Bez wątpienia w życiu każdego z nas
dziadkowie grają ważną rolę. Są
najbliższymi osobami poza
rodzicami. 

Kiedy rodzice muszą się zajmować załatwianiem swoich spraw, to
właśnie dziadkowie pomagają w wychowaniu wnuków. Aby
uhonorować najstarszych członków naszych rodzin oraz pokazać
im, jak wiele dla nas znaczą, postanowiliśmy wprowadzić tę
tradycję w harmonogram naszej szkoły.
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Dnia Babci i Dziadka w tym roku też nie ominęliśmy w naszej
szkole. Zuchy przygotowały życzenia i otrzymały zadanie
pomagać babciom i dziadkom w codziennych czynnościach,
ponieważ zuch jest zawsze pomocny i stara sie być coraz lepszy.
Bez naszych cudownych dziadków, którzy między innymi biorą
udział w różnych uroczystościach w naszej szkole, nie
wyobrażamy sobie naszych zuchów. Dziękujemy Wam za Wasze
wsparcie i pomoc!

Natalia KALASEJ

W zeszłym roku w gromadzie zuchowej „Wiewiórki w
mundurkach” Dzień Babci i Dziadka był pierwszym wspólnym
świętem w nowej gromadzie. Zuchy przygotowywały się do tej
uroczystości przez dwa tygodnie: zrobiły cudowne laurki i
nauczyły się wierszy dla ukochanych dziadków. Wspólna wesoła
zabawa razem z wnukami, herbatka z cukierkami i ciastkami,
śpiewanie piosenki zuchowej, pląsy, – wszystko to podarowało
nam radość dzielenia się ciepłem z bliskimi i zjednoczyło zuchów
po raz pierwszy jako nową gromadę zuchową.



102. rocznica  wyzwolenia
Brześcia od wojsk niemieckich w

1919 roku
9 lutego 2021 r. w 102. rocznicę wyzwolenia Brześcia z rąk
niemieckich przez dywizję podlaską Wojska Polskiego A.
Listowskiego odbyła się akcja memorialna ku czci kpt. Władysława
Steckiewicza, poległego podczas 6-godzinnego starcia o Brześć.
Władysław Steckiewicz na czele patrolu Oddziału Wileńskiego
majora Dąbrowskiego dywizji podlaskiej pierwszy wkroczył do
miasta. Zginął w boju przy dworcu kolejowym w Brześciu 9 lutego
1919 r.
 
Konsul Generalny RP w
Brześciu, Piotr
Kozakiewicz złożył
kwiaty i zapalił znicze na
mogile bohatera oraz
przybliżył obecnym
okoliczności zdobycia
Brześcia przez Wojsko
Polskie.

6



Gł. koordynator FPIL,
Anna Paniszewa
podziękowała
drużynowemu IV DH
im.ks.gen. Brzóski A.
Nawodniczemu za
odnowienie krzyża oraz
restaurację figurki Jezusa
Chrystusa na pomniku.
 
Akcja została
zorganizowana z
inicjatywy FPIL we
współpracy z KGRP w
Brześciu.
 
Anna PANISZEWA

Drużynowi II oraz III DH im.
Ryszarda Snarskiego, Nikita
Czarnecki i Daniel Zubik oraz
zastępowy Hleb Majsak pełnili wartę
honorową przy grobie Władysława
Steckiewicza.
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Bardzo mroźnym niedzielnym rankiem 7 lutego 2021 roku, w 158
rocznicę powstania styczniowego uczniowie Polskiej Harcerskiej
Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu zorganizowali Rajd
"Drogami Romualda Traugutta".

Rajd "Drogami Romualda Traugutta"
7 lutego 2021 roku
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52-osobowa delegacja odwiedziła Boży Dar, w którym przyszły
dyktator powstania styczniowego złożył przysięgę wierności
Ojczyżnie oraz objął dowództwo nad kobryńską partią
powstańców. 

W Bożym Darze harcerze i nauczyciele odwiedzili prywatne
Muzeum R. Traugutta, gdzie zapoznali się z historią życia i walki o
niepodległość Polski naszego wybitnego rodaka.

Z wielkim wzruszeniem uczniowie odebrali Legitymacje uczniów
polskiej szkoły z pieczątką oraz podpisem Pani Konsul, Olgi
Kacperczyk z KG RP w Brześciu.
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Po zwiedzaniu Bożego Daru, harcerze udali się do Szostakowa w
pobliskim rejonie kamienieckim, gdzie 16 stycznia 1826 r. urodził
się Romuald Traugutt, a gdzie w latach 2013-2014 harcerze,
nauczyciele i rodzice wybrukowali Plac Romualda Traugutta i
wznieśli 6,5-metrowy krzyż ozdobny ku czci bohatera, a także
umieścili metalową tablicę informacyjną o R. Trauguttcie .

W drodze powrotnej do Brześcia
harcerze odwiedzili miejsce
spoczynku Antoniego Kaliszka,
powstańca styczniowego na
cmentarzu w Małych
Szczytnikach, gdzie pomodlili się
za duszę powstańca oraz zapalili
znicze na jego grobie.
Dziękujęmy uczestnikom rajdu!
Cześć i Chwała Romualdowi
Trauguttowi i Jego Powstańcom!
 
Anna PANISZEWA
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AKADEMIA
MŁODYCH

MILIONERÓW

N A S Z A  N O W A  R U B R Y K A

Materiały do tej rubryki wzięte z
różnych żródeł Internetu,
opracowane i podane Tobie na
tacy, abyś się uczył, jak
zarządzać pieniędzmi. Miłej
zabawy!

 

Wprowadzamy dla was nową
rubrykę „Akademia Młodych
Milionerów”, w której
będziemy się uczyć
oszczędnego gospodarowania
oraz przedsiębiorczości. 

Każdy prawdziwy zuch i
harcerz musi wiedzieć, jak
zarządząć tym, co ma. To jest
nawyk, który przyda się nie
tylko w życiu harcerskim, ale i
w życiu prywatnym.  

A pomoże Wam go wyrobić
druhna Natalia Kalasej, która
poprowadzi Was w tym
temacie. 
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Kiedy idziemy do sklepu, widzimy na półkach wiele kolorowych
opakowań. Są to przeróżne rzeczy: produkty spożywcze, artykuły
gospodarstwa domowego, rzeczy potrzebne do szkoły (myślę, że
każdy z Was już w tym dziale był, ponieważ tam kupujecie razem
z mamą czy tatą swoje długopisy i zeszyty). 
Niestety nie możemy po prostu wziąć wszystkich tych artykułów i
pójść do domu – to tak nie działa.
Musimy zapłacić za nie pieniędzmi. 

Domowy księgowy

Pieniądze Twoi rodzice dostają co miesiąc, ponieważ chodzą do
pracy. Mogą być to pieniądze na karcie czy gotówka. Jest to
określona ilość pieniędzy (w zależności od tego, jaką pracę
wykonują Twoi rodzice). I część tych pieniędzy jest przeznaczona
na zakupy. 
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Czy ktoś z Was, moje drogie zuchy, już robił zakupy?



Robienie zakupów – to jest ważna sprawa. Kupujemy jedzenie, aby
gotować śniadania, obiady i kolacje. Kupujemy także ubrania,
byście mieli w co ubrać się do szkoły czy na spacer. Czasami
kupujemy też inne rzeczy, takie jak telefony, laptopy, ale to
robimy zdecydowanie rzadziej.
Większość rodzin robi duże zakupy co tydzień lub mniejsze kilka
razy w tygodniu. Mam nadzieję, że razem z rodzicami już byliście
w sklepie. Jeżeli nie, to poproś rodziców, aby wzięli Cię ze sobą,
żebyś mógł/mogła pomóc im w robieniu zakupów. Kiedy jesteś w
sklepie, uważnie śledź, co kupują Twoi rodzice, pomagaj im
wkładać rzeczy do koszyka.

Kiedy zakupy już zrobione, pomóż rodzicom wyłożyć je na
taśmę, aby pani kasjerka mogła policzyć, ile pieniędzy kosztują
wybrane rzeczy. Teraz trzeba zapłacić za wszystko, co wybraliście
razem z rodzicami.
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Płacić można albo gotówką
(papierowe pieniądze oraz
monety), albo tak zwanymi
wirtualnymi pieniędzmi – kartą
płatniczą. Tych pieniędzy nie
widać, ale one są na specjalnym
koncie w banku. 

Każdego razu, gdy Twoi
rodzice coś kupują, mogą
użyć karty płatniczej, a
bank, który wydał im taką
kartę, odlicza potrzebną
kwotę z konta Twoich
rodziców. 

To jest taka wirtualna skarbonka, w której Twoi rodzice
trzymają swoje oszczędności.



14Kiedy rodzice zapłacą za zakupy, dostaniesz paragon. Zabierz
go do domu, on się przyda do zabawy.

Teraz poproś rodziców, aby pozwolili Ci im pomóc też w
rozpakowywaniu zakupów. Przyda Ci się teraz paragon.
Zaczynamy zabawę! 

Teraz odszukaj na paragonie najwyższą i najniższą kwotę.
Następnie drugą w kolejności i trzecią też.

Ostatnim zadaniem będzie założenie zeszytu. Zapisz kategorie
produktów, które kupujecie z rodzicami i na koniec miesiąca
zsumuj, ile wydaliście pieniędzy na słodycze, na przykład.

Mam nadzieję, że świetnie się bawiłeś, mój drogi przyjacielu.
Następnym razem dowiesz się jeszcze więcej o pieniądzach.

Minimum i maksimum

pieczywa,
napojów, 
jedzenia, 
artykułów gospodarstwa domowego, 
słodyczy.

Teraz weź kalkulator, odszukaj na paragonie i zsumuj produkty,
które należą do:

Zapisz na kawałku papieru i pokaż rodzicom.

Kategorie wydatków

Jesteś domowym księgowym

Podczas rozpakowywania zakupów oznaczaj na paragonie kolejne
pozycje. Wspólnie z rodzicami sprawdźcie, czy wszystko się
zgadza.

Paragon
Czas na zabawę

Natalia KALASEJ



Pierwsze wiadomości o skautingu angielskim Roberta Baden-
Powella podał w Polsce dziennik warszawski „Słowo Polskie” z
16-17 listopada 1909 r. Andrzej Malkowski, 21-letni student,
przetłumaczył książkę Baden-Powella i to dało początek
polskiemu skautingowi – polskiemu harcerstwu – w styczniu
1910 r. 
W zaborze rosyjskim początki działalności skautowej
pojawiają się już w 1909 r. we Lwowie, który został kolebką
polskiego ruchu harcerskiego. Tworzone były konspiracyjne
grupy. W Siedlcach powstała drużyna im. R. Traugutta. Na
Polesiu pierwsze drużyny zostały uformowane w roku 1911.
W Brześciu zastęp męski i zastęp żeński były założone przez
ks. Fabiana Szczerbickiego, który powrócił do Brześcia
jeszcze w listopadzie 1918 r., tuż po ogłoszeniu odzyskania
polskiej niepodległości. 

Początki harcerstwa w Brześciu.
Ksiądz Fabian Szczerbicki

 

 Ks. Fabian Szczerbicki w Breściu (na lewo) z kolegami
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Ks. harcmistrz Fabian Szczerbicki jest
założycielem polskiego harcerstwa na
Polesiu. Urodził się w 1888 roku, święcenia
kapłańskie otrzymał w 1910 r. Przed
pierwszą wojną światową był kapelanem w
Brześciu Litewskim. Później znalazł się z
falą uchodźców w Jekaterynosławiu w głębi
Rosji przed ofensywą niemiecką 1915 r.
Tam zorganizował młodych polskich
uchodźców w drużyny harcerskie, 4
męskie oraz 5 żeńskich.
W archiwum Akt Nowych znajduje się
dokument z 4 stycznia 1919 r., który
świadczy, że powrócił on do Brześcia. 
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Ksiądz Szczerbicki składał wówczas meldunek do Głównej Kwatery
Harcerzy, że założył zastępy już w Brześciu. Istnieje wiele
dokumentów świadczących o jego aktywności w Polsce
międzywojennej, o pełnionych funkcjach w Poleskiej Chorągwi
Harcerzy i w Głównej Kwaterze Harcerzy w Warszawie.

Ks. Fabian Szczerbicki wśród uczniów Gimnazjum im. R. Traugutta w Brześciu.
Rok 1929.



Zaledwie niemiecko-ukraińskie władze opuściły nasze Kresy,
a już z drugiej strony szła inwazja bolszewicka. Natychmiast
zaczęły się tworzyć w Okręgu Brzeskim śmiałe i liczne
drużyny harcerskie z 300 bagnetami w młodych dłoniach.
Przeszło 20 harcerzy poległo na poleskich polach w wojnie
polsko-bolszewickiej, kilkudziesięciu harcerzy zginęło nad
Niemnem pod Grodnem. Na ścianie Gimnazjum im. R.
Traugutta w Brześciu znajdowała się tablica ku ich czci. W
końcu lat dwudziestych ksiądz przeniósł tę tablicę do Pińska.
Jak wynika z informacji Archiwum Diecezji w Drohiczynie,
od 1927 roku ks. Fabian Szczerbicki został kanonikiem
Kapituły Pińskiej. W 1929 r. objął rektorat przy kościele św.
Karola Boromeusza w Pińsku, pełniąc równocześnie funkcję
prefekta gimnazjum. Był zapalonym propagatorem
skautingu, instruktorem harcerskim. Od 1933 r. był sędzią
synodalnym, był moderatorem Sodalicji Mariańskiej, a przy
tym nadal prefektem młodzieży gimnazjalnej w Pińsku. W
1939 r. został proboszczem katedry.
Kierownictwo drużynami harcerskimi należało do
komendanta prefekta Gimnazjum im. R. Traugutta w
Brześciu, ks. Fabiana Szczerbickiego. Odbywały się zjazdy
drużynowych i zastępowych. W Okręgu odbyły się dwa kursy
dla instruktorów: w Skokach i w Dębicy. W pracy
organizacyjnej bardzo pomagał instruktor-druh M.
Węgrzecki.
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 Ks. F. Szczerbicki z rodziną i młodzieżą 1924



W wielu miejscowościach harcerze prowadzili warsztaty:
koszykarskie, guzikarskie, introligatorskie, wyrobu zabawek.
Robili to w celu zachęcenia ludzi do drobnego przemysłu.
Harcerze służyli pomocą instytucjom miejskim w
dostarczaniu drewna, oczyszczaniu cmentarzy, naprawianiu
ulic; dziewczyny zaś – w szyciu i naprawianiu bielizny w
ochronkach. Do Okręgu Polesko-Podlaskiego (okresowo
było takie połączenie) należało 20 miejscowości, 60 drużyn,
2400 harcerek i harcerzy.

Obóz harcerzy w Sólejówie 1935 r. wsród nich ks. F. Szczerbicki
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 Harcerze: uczniowie i klerycy w Pińsku przed 1938 r. wśród nich
 ks. F. Szczerbicki



Ks. Fabian Szczerbicki robił z
małych chłopców dzielnych
harcerzy, wdrażał ich do
dyscypliny, sam był bardzo
aktywny, demonstrował to w
różny sposób, także
zewnętrznie. W okresie
brzeskim chodził w kapeluszu
skautowym, zawsze nosił krzyż
harcerski na sutannie. Pełnił
różne funkcje w harcerstwie, był
instruktorem w stopniu
podharcmistrza, później
harcmistrza, organizował kursy
harcerskie, a inne wizytował,
odbierał przyrzeczenie od
młodych druhów, szczególnie
związany był duchem z
Gimnazjum im. R. Traugutta w
Brześciu. Jeździł nawet po 250
km do drużyn, żeby przyjąć
przyrzeczenie harcerskie. 

Między innymi, słynny cichociemny „Wania” – Alfred
Paczkowski też był uczniem Gimnazjum R. Traugutta w
Brześciu, harcerzem, który złożył przyrzeczenie na ręce
druha Fabiana Szczerbickiego.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Pińska ksiądz nie uciekał.
Po krótkim areszcie domowym został wywieziony na
Wschód. Potem ślad po nim zaginął. Miał 52 lata. Odszedł w
nieznanych warunkach, w niewiadomym miejscu w ZSSR.

Opracowanie 
Anna PANISZEWA
na podstawie „Kresowi księża harcerze od Kamieńca Podolskiego
do Nowogródka i Drohiczyna n/B”, Warszawa, 2000; „Harcerstwo
Poleskie Brześć- Kobryń”, H. Arciszewska-Jakubowska, Warszawa,
2000
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Nad numerem pracowali:
Anna Paniszewa, Natalia Kalasej
Anastazja Yakubowicz - zdjęcia 

Korekta: Dorota Prążyńska
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