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lata 1910 - 1919
Aby wczuć się w początki 
harcerstwa, nauczcie się piosenki 
“Ospały i gnuśny” i do tego 
przeprowadźcie podaną 
gimnastykę z lat 1910. 

lata 1920 - 1929
              Przygotujcie do wyboru:

•pokaz mody z lat 20-tych dla 
osób zwiedzających wasz obóz.
•pokaz na temat pierwszego 
Zlotu harcerek - i jak harcerki  
przygotowywały się do niego 
razem z piosenkami harcerskimi 
z tego okresu.

lata 1930 - 1939
Przygotujcie w formie pokazu na 
ognisko wędrownicze:
•kabaret z lat 30tych
•pokaz mody, lub 
•scenę z obozu lub kursu 
harcerskiego używając piosenki i 
inne informacje z tego okresu.

lata wojenne 
W grupach zastanówcie się nad 

przygotowaniem harcerek na 
wojnę. Na jaki kurs byście się 
zgłosiły? Kim byście były podczas 
wojny - sanitariuszką, opiekunką 
dzieci lub łączniczką? Przygotujcie 
dyskusję na kominek wieczorny w 
obozie.  Do pomocy przygotujcie 
pokaz ze swoim patrolem 
używając informacje z okresu całej 
wojny. 

lata 1950 - 1969
Pomyślcie jak czuli się Polacy 

rozrzuczeni po świecie po wojnie.  
• Jakie są początki 

społeczeństw polskich gdzie 
mieszkacie? 

• Jakbyście teraz musiały 
się przenieść do innego 
kraju, jakie tradycje polskie i 
harcerskie byście wzięły ze 
sobą? 

• Nauczcie się piosenki 
tego wieku lub zrozumcie 
dlaczego i jak moda się zmieniła w tych 
latach. Jaka była rola kobiet po drugiej 
wojnie światowej? 

lata 1970 - 1989
Druhna Pniewska w roku
1968 napisała piosenkę o roli 

kobiet w tych czasach. Patrząc na 
lata 70-te i 80-te, napiszcie swoją 
wersję tej piosenki (lub swoją 
piosenkę jeśli macie natchnienie) o 
zmianach roli kobiety w tych 
czasach.

lata 1990 -stulecia
Kończąc naszą podróż przez stulecie - 

zastanówcie się jakie cechy mają 
wędrowniczki z różnych krajów. Czy 

wykazują one cechy które są 

popularne w roku 2010 - czy też z 
innych lat? Zastanówcie się jak 
zmiany w Polsce i na świecie 
zmieniły harcerstwo i który okres z 
życia harcerskiego najlepiej się wam 
podoba.

Program Wędrowniczek
Pomysły na zajęcia

Na pewno macie też inne pomysły jak 
użyć ten materiał. Jest on początek i 
możecie więcej się dowiedzieć w 
internecie lub z książek, wystaw itp.
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Na początku 20. wieku, Polska była jeszcze podzielona i rządzona 
przez trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię.   To również czas 
odmiany modernizmu w literaturze, muzyce i sztuce polskiej, zwaną 
“Młoda Polska”. Głównymi ośrodkami tego to Kraków i Lwów pod 
zaborem austriackim . Dążenia niepodległościowe w tamtym czasie 
wzrastały, nastąpił więc powrót do romantyzmu, poszukiwań 
symbolicznych i nastrojowych form ekspresji.  Malarz Stanisław 
Wyspiański, pisarz Stefan Żeromski oraz Władysław Rejmont i 
kompozytor Karol Szymanowski to tylko kilku z najwybitniejszych 
przedstawicieli epoki.

Młoda Polska
LATA1910

 Młodzi Polacy ze wszystkich zaborów wiedzieli, 
że w świecie zachodzą wielkie zmiany i chcieli 
być gotowi, kiedy nadejdzie godzina, by wziąć 
odpowiedzialność za losy Polski.  

“W zdrowym ciele zdrowy duch”
źródło Gazetka Stulecia 

Spotykali się w organizacjach tajnych, tak jak “Zarzewie”  
dążące do odzyskania niepodległości Polski bo szczególnie 
w zaborach rosyjskim i pruskim, mowa polska była surowo 
zwalczana w szkołach i urzędach państwowych. Inne były 
jawne, propagujące tężyznę fizyczną i dyscyplinę -
towarzystwo gimnastyczne „Sokół”, oraz dążące do 
odnowy moralnej, jak „Eleuzis” propagujący abstynencję 
od alkoholu, tytoniu, kart i rozpusty.

                                        

Skrócone spódnice wzbudzały  
zgorszenie zwłaszcza wśród                               

starszych pań.  

Marsz Sokołów
muzyka: Wilhelm Czerwiński    słowa: Jan Lam

Zmiana w modzie
źródło: Muzeum Historii Polski

Zasadniczą zmianą, wprowadzoną już w
 1915 roku, było skrócenie ubiorów –
 po raz pierwszy w dziejach   
damskie nogi zostały odsłonięte aż 
do połowy łydek. Druga innowacja to 
uproszczenie, a nawet maskulinizacja 
damskiej garderoby.
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W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Przebieg 
wojny i upadek wszystkich trzech mocarstw zaborczych 

umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa 

polskiego. W tym okresie doszło do strat ludności 

cywilnej jak również żołnierzy - liczba zmalała ok. 15%. 

Do 30% majątku narodowego zostało stracone i poziom 

produkcji spadł o 30% z roku 1913. 11 listopada 1918 

w dzień zakończenia wojny, władza wojskowa została 

przekazana Piłsudskiemu a 3 dni później władza cywilną.

Odzyskanie niepodległości  

Autoportret Stanisława 
Wyspiańskiego 
oraz grafika Józefa Mehoffera 
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Początki skautingu w Polsce
Z Gazetki Stulecia

Wiadomości z Anglii o wychowaniu młodzieży metodą skautową zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem 
przez ludzi zaangażowanych w pracę z młodzieżą we wszystkich zaborach. We Lwowie Andrzej Małkowski, 
który należał do Zarzewia, Sokoła i Eleusis, uznał, że skauting łączy w jednym systemie wszystkie wartości, 
którymi dotychczas żył i że jest najlepszą metodą by przygotować ludzi zdolnych do walki o niepodległą 
Polskę.

Gdy Austria wycofywała żołnierzy 
ze Lwowa 31 października 1918 
miasto zaczęły zajmować 
ukraińskie bojówki. W obronie 
Lwowa dla Polski stanęła ludność 
miasta, z harcerstwem na czele. 
Harcerki były sanitaruszkami i 
łączniczkami a harcerze walczyli 
w różnych punktach – wielu z 
nich to byli młodzi chłopcy, 
których później nazwano 
„Orlętami Lwowskimi” 

Pierwsza żeńska drużyna im. Emilii Plater
Pierwsza drużynowa, Olga Drahonowska, tak opisuje pracę skautek:  „ skauting nie jest czymś, co się robi na 
zbiórkach tylko, to jest nowy sposób życia (...) rozumiałyśmy, że skautingu nie można się nauczyć, że skautką 
trzeba się stać, a więc ćwiczyłyśmy wolę, wystawiając się na tysięczne próby, w każdej pracy wybierałyśmy 
rzeczy najtrudniejsze, z zapałem średniowiecznych rycerzy szukałyśmy „słabych i biednych”, aby im przyjść z 
pomocą. ”

Harcerstwo podczas I wojny światowej 
Wybuch wojny w 1914 roku zastał harcerzy gotowych do służby Polsce. Harcerze zgłaszali się do tworzącego 
się wojska albo do Polskiego Czerwonego Krzyża. Harcerki opiekowały się dziećmi, osobami starszymi, 
rodzinami legionistów, roznosiły listy i informacje, pracowały w magazynach broni i żywności, i pełniły służbę 
sanitarną. Struktury organizacyjne harcerskie zapewniały sprawne i zdyscyplinowane działanie.

Powitanie „Czuwaj!” 
zostało wprowadzone 
przez Olgę Drahonowską 
w jej drużynie w 1912 
roku zamiast dotychczas 
używanego wojskowego 
„czołem” przejętego od 
Sokołów. Druhna Oleńka 
uważała że, „czołem” 
trąci służalstwem, gdy 
hasło Czuwaj jest 
przypomnieniem 
obowiązku, wyrazem 
równości, braterstwa”. 
Powitanie szybko przyjęło 
się we wszystkich 
drużynach skautowych.

Piosenki z tego okresu:
Wszystko co Nasze - 1911
Naprzód Dziewczęta -1914
Siostry Skautki - 1917
Płonie Ognisko - 1918
Modlitwa Harcerska - 1919
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Pierwszy Zlot odbył się w okolicach Warszawy w 
dniach 3 - 9 lipca 1924 roku. Harcerki 
obozowały w Świdrze nad rzeką o tej samej 
nazwie, a harcerze w Siekierkach. Zlot harcerek 
liczył 809 harcerek, 44 instruktorek i 25 skautek z 
Łotwy. Harcerzy było 3.533, instruktorów – 152, 
a skautów zagranicznych - 67.  Zlot trwał tydzień. 
Czas upływał na pokazach, zawodach.

“Zdawałam sobie zawsze sprawę, że obozy 
Druhny Oleńki to była szkoła harcerska 
ustalająca drogi pracy drużyny harcerskiej 
na całe życie. Jestem szczęśliwa że je 
przeżyłam”

Zofia Kasprzycka, kwatermistrzyni Zlotu

Pierwszy Zlot
Narodowy Zlot Harcerek w Świdrze pod 
Warszawą w 1924r. 

Zlot w Świdrze - 
zawody łucznictwa

 
Grupa dzieci 
dworkowych w 
“Cisowym Dworku”

Krzyż dla Marszałka
Z Gazetki Stulecia
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Delegacja Naczelnictwa ZHP udała się 20 
grudnia 1920 roku do Belwederu z prośbą, 
aby Naczelnik Państwa, Marszałek Józef  Piłsudski, 
zechciał przyjąć Krzyż Harcerski i zostać 
honorowym protektorem Związku 
Harcerstwa Polskiego. Przyjmując krzyż i 
podejmując się protektoratu, Piłsudski publicznie 
uznał, że w ciągu zaledwie 10-ciu lat harcerstwo 
odegrało ważną rolę i zyskało zaufanie 

społeczeństwa. 
Protektorat oznaczał 
poparcie 
najwyższych władz 
państwowych dla 
rozwoju harcerstwa 
w całym kraju i jego 
działalności we 
wszystkich  
dziedzinach życia. 

LATA1920

Jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości, Olga i Andrzej Małkowscy marzyli 

o przyszłej Rzeczypospolitej – tworzonej przez 
młodzież harcerską, opartej na metodach pracy i 
ideałach skautowych. Po śmierci Andrzeja, Olga, 
którą zwano Druhną Oleńką – rozpoczęła realizację 
tego marzenia od założenia szkoły. Przy pomocy 
serdecznej przyjaciółki, angielskiej skautki Violet 

Mason, zakupiła teren w Pieninach nad Dunajcem 
niedaleko wsi Sromowce Wyżne. Harcerki z 
różnych drużyn i chorągwi przysyłały dary i 
własnymi rękami budowały dom, który otrzymał 
nazwę „Cisowy Dworek”. Jedyna w swym 
rodzaju szkoła harcerska była prowadzona przez 
instruktorki i starsze harcerki. Obok zwykłych 
przedmiotów szkolnych, jak polski czy geografia, 
były wycieczki, ogniska, uroczystości, gawędy, gry, 
tańce, śpiew i przeróżne zabawy.

Szkoła - po harcersku
Z Gazetki Stulecia
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W pierwszej połowie lat dwudziestych dominowała 
prosta, luźna linia tuby, maskująca kobiecą figurę. 

Modne panie zaczęły jawnie stosować wyrazisty 
makijaż, palić papierosy, pokazywać się w 
miejscach publicznych bez męskiej czy rodzinnej 
asysty. Ideałem wielu młodych kobiet stała się 
bohaterka głośnej wówczas powieści Victora 
Margueritte’a „La garçonne”, przypominająca 
wyglądem i zachowaniem młodego chłopca. 
Maskulinizacja kobiecej postaci zaczęła się od głowy. 
Panie gremialnie pozbywały się długich splotów na 
rzecz fryzur z krótkich włosów. Za autora tej 
epokowej innowacji uważany jest Antoni 
Cierplikowski – Antoine, pracujący w Paryżu 
fryzjer pochodzący z Sieradza, który już w 1920 
roku w taki sposób uczesał i odmłodził jedną z 
francuskich aktorek. Włosy obcinano „na pazia”, do 
wysokości uszu czy brody, z równą grzywką na czole 
lub zupełnie po męsku z przedziałkiem z boku i 
podgolonym tyłem, za to z zakręconymi na 
policzkach „pejsikami”. 

Do małej fryzury pasowały niewielkie kapelusze, 

często pozbawione rondka, 
zwane kloszami lub 
kaskami , bardzo skromnie przybrane, nasuwane 
głęboko na czoło.
Idealna kobieca sylwetka miała mieć chłopięcą 
szczupłość i płaskość, toteż nie bez powodu 
określano ją mianem „deski”. Największe zasługi w 
wylansowaniu linii „chłopczycy” miała niewątpliwie 
Gabrielle Chanel – „Coco”, której projekty nie tylko 
naśladowali inni dyktatorzy mody i aprobowały 
kobiety, ale większość z nich weszła na stałe do 
kanonu damskiej garderoby.  Dziełem tej projektantki 
jest też nieśmiertelna „mała czarna” –prosta 
popołudniowa suknia z czarnej tkaniny, z rękawami 
lub bez, w wersji wieczorowej urozmaicona 
poszerzonym skośnymi falbanami lub plisowanym 
dołem. 

“Biust, talia i biodra 
„nie istniały”, 
maskowane 
odpowiednią 

bielizną i 
zgeometryzowanym, 

prostym krojem 
ubiorów, gładkich 
od ramion do linii 
talii, zaznaczonej 

nisko na biodrach, 
sięgających ledwie 

za kolana ”

Moda a la “garconne”   
Źródło: “Elegantki i dżentelmeni” prof. dr hab. Anna Sieradzka

Atrybuty mody

• Kapelusze typu kask - cloce hat, 
w kształcie dzwonka, najczęściej 
z filcu

• Duża ilość gużików - panie 
kupowały  duże kształtne guziki i 
same przyozdabiały nimi sukienki.

• Asymetrycznie umieszczona 
kokarda - najczęściej doczepiana 
z przodu lub z boku na biodrze.

• Cienki pasek z klamerką 
zakładany nisko po to aby 
podkreślić obniżoną talię.

• Długie warstwowe korale - perły  - 
to wszystko dzięki madame Coco 
Chanel

• Perfumy Chanel No 5
• Długie szale
• Kwiaty broszki, kwiaty z 

jedwabiu, futro naturalne i 
oczywiście rękawiczki.

Tango Milonga
Do 1925 roku tango w Polsce było na 
równi z inną muzyką - fokstrotem czy 
walcem. W 1925 roku Zygmut Wiehler 
skomponował tango “Nie dziś to jutro” 
dla Hanki Ordonówny - gwiazdy 
kabaretu. Od tego momentu tango w 
Polsce stało się niezywkle popularne. 

Przełom nastąpił w 1929 roku kiedy Jerzy 
Petersburski skomponował “Tango Milonga”  
które  stało się światowym przebojem oraz w 
roku 1999 uzyskało nagrodę w Amsterdamie  i 
tytuł polskiego przeboju XX wieku.

Dwudziestolecie miedzywojenne to jedna z 
najbardziej inspirujacych epok w polskiej 
historii. www.moda20lecie.muzhp.pl

Wyrafinowana kobiecość 
i seksapil. Na pierwszy 
plan wybijają się 
wyraźnie podkreśłone 
brwi i mocno 
zarysowane usta ciemną 
pomadką
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Pe"nomorski jacht 
harcerek “Gra#yna”
z Gazetki Stulecia

W drugiej po"owie lat dwudziestych, 
zacz#"y powstawa) jednostki 
specjalizuj!ce si# w wybranych 
dziedzinach: np. obozownictwo 
w#drowne, dru$yny morskie, 
lotnicze, strzeleckie. W roku 1930 
by"o ju$ w ca"ym Kraju 830 
harcerzy w 26-ciu dru$ynach 

$eglarskich.  Harcerki w 1934 roku 
stworzy"y na Helu morski o%rodek 
szkoleniowy i zakupi"y jacht morski 

„Gra$yna” – dwumasztowy, 

cztero$aglowy, d"ugo%ci 12 metrów. 
Posiada" 7 miejsc sypialnych, 
kuchenk# z prymusem, spi$arni# i 
ró$ne schowki na sprz#t.

Przyja&n 
mi!dzynarodowa
Olga Ma!kowska - 
wspó!za!o"ycielem 
#wiatowej Organizacji 
Skautek
Z Gazetki Stulecia

Olga Ma"kowska nawi!za"a serdeczne 
kontakty z Lady Olave Baden-Powell i 
angielskimi skautkami. W 1920 roku 
uczestniczy"a w pierwszej 

mi#dzynarodowej konferencji skautek 
w Oxfordzie i tym samym Polska 
zosta"a wspó"za"o$ycielem *wiatowej 
Organizacji Skautek. Wybrana na 
cz"onka Mi#dzynarodowego Komitetu, 

Druhna Ole&ka uczestniczy"a w 
kolejnych konferencjach.                       
W nast#pnych latach Polki bra"y 
czynny udzia" w pracach organizacji 

%wiatowej, wnosz!c do%wiadczenia 

polskie w pracy z m"odzie$!. Do Polski 
przyje$d$a"y na obozy skautki z innych 
krajów a Polki je(dzi"y za granic#, np. 
w 1928 roku Druhna Ole$ka 

zaprosi!a do Cisowego Dworku 
skautki z Anglii i z innych krajów 
na wspólny obóz z polskimi 
harcerkami, a w nast#pnym roku Polki 

pojecha"y na obóz do Anglii.

Ruch Zuchowy
Po I  Wojnie *wiatowej, w wielu 

cz#%ciach kraju powstawa"y gromady 
zuchowe. Ale jednolite programy pracy 
dostosowane do potrzeb psychiki wieku 
dzieci#cego, ukaza"y si# dopiero po 
powstaniu Komisji Zuchów przy 
G"ównej Kwaterze Harcerek w 1926 
roku i uznaniu zuchów jako odr#bnej 

ga"#zi organizacyjnej. Wprowadzono 
4-punktowe prawo zuchowe, szare 

mundurki z kolorowymi kokardami, 
zuchowe god"a, sprawno%ci, gwiazdki i 
obrz#dy. Opracowano te$ wymagania 
dla dru$ynowych zuchów. W ci!gu 

nast#pnych kilku lat ustalono uk"on 
zuchowy, system szóstkowy i oznak# 
„S"oneczko”. Od 1926 do 1935 roku 
liczba gromad zuchów dziewcz!t 
wzros"a z 37 do 624. Pierwsz! 
kierowniczk! Wydzia"u Zuchów by"a 
Jadwiga Zienkiewiczówna, która 
napisa"a pi#kne s"owa do piosenki 

„Gdy zuchy %piewaj!”. 

Po zako$czeniu walk o wschodni% 
granic& Polski trzeba by!o odbudowa' 
i zagospodarowa' Kraj po 123 latach 

Jacht “Gra#yna”
Pierwszym kapitanem „Gra"yny” by#a wogóle pierwsza 
kobieta-kapitan Jadwiga Wolfowa, a drugim – Jaga 
Sk$pska (pó%niej Truscoe), równie" z hufca Syberyjskiego, 
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Harcerstwo w S"u#bie

Z Gazetki Stulecia

Harcerstwo w"!czy"o si# pe"n! par! w odbudow# kraju. 
Harcerki i harcerze po%wi#cali tej s"u$bie i pracy ka$d! 
woln! chwil#. Harcerk! czy harcerzem by"o si# nie tylko na 
zbiórce czy na obozie, lecz ca"y czas i wszystko, co si" 
robi!o, robi!o si" po to, aby w Polsce by!o lepiej. A 
wi#c, harcerstwo nie tylko wychowywa"o m"odzie$, ale 
równie$ organizowa!o (wietlice dla dzieci i dla 

starszych; prowadzi"o specjalne kursy, n.p. kurs 
gospodarczy dla dziewcz!t; organizowa"o kolonie dla 
dzieci z biednych rodzin; zak"ada"o o%rodki zdrowia dla 
chorych i pomaga"o u"omnym; zak"ada"o warsztaty, np. 

krawieckie; opiekowa"o si# opuszczonymi grobami i 
pomnikami ludzi zas"u$onych; organizowa"o wieczornice i 
pokazy; pomaga!o gospadorzom w czasie #niw i 

sianokosów; nie mówi!c ju$ o spe"nianiu codziennego 
dobrego uczynku przez ka$d! harcerk# i harcerza. 
Prawdziw' misj" cywilizacyjn' pe!ni!y harcerki 

docieraj'ce do najubo#szych wsi polskich z 
programem podnoszenia zdrowotno%ci mieszka&ców. 
Sprawno%ci, takie jak Mi"o%niczka Zdrowia czy Higienistka 

Spo"eczna, zach#ca"y starsze harcerki do zdobywania 
potrzebnej wiedzy i podejmowania si# tej misji. 

Piosenki z tych lat:
Pod Lilii Znakiem - 1923 szybko 
przyj!"a si! i #piewana w ca"ym 
kraju

Ku Orlej Perci - 1927, Olga 
Ma"kowska u"o$y"a j% podczas 
wycieczki w Tatrach

Z miejsca na miejsce - 1928 na 
obozie nad Dniestrem na melodi! 
legionow%
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Pola Negri
w"a'ciwie Barbara 
Apolonia Cha"upiec
'ród$o Muzeum HIstorii Polski

ur. 1897 r. w Lipnie, by$a gwiazd# 
filmow# mi"dzynarodowego 
formatu. Jej kariera rozkwit$a w 
Hollywood, gdzie sta$a si" jedn# z 
najwi"kszych s$aw kina niemego.

Ta pochodz#ca z ubogiej polskiej 
rodziny aktorka u szczytu kariery 
otacza$a si" luksusem. By$a 
uosobieniem sukcesu "w 
ameryka(skim stylu": w latach 
1923-28 zarobi$a sze%! milionów 
dolarów, co uczyni$o j# 
najbogatsz% aktork% w 
Hollywood. Lubi$a imponowa! 
wystawnym stylem 'ycia i 
ekstrawagancjami, odwa'nie 
kreowa$a swój image. S$aw" 
przynios$y jej role kobiet 
niszczycielskich, uwodzicielskich, 
emanuj#cych "mrocznym 

seksapilem". Do tego wizerunku 
nawi#zywa$ jej styl w 'yciu 
prywatnym. Tworzy$y go odwa'ne, 
nieco przerysowane stroje w 
ciemnych lub nasyconych kolorach 
i mocny makija', podkre%laj#cy jej 
wyrazist# urod".

Mia$a ogromny wp$yw na rozwój 
tendencji w modzie: jej fryzura w 
stylu ch$opczycy by$a kopiowana 
przez wyemancypowane kobiety na 
ca$ym %wiecie. To ona po raz 
pierwszy u'y$a czerwonego lakieru 
do paznokci. Opinia publiczna 
emocjonowa$a si" jej romansem z 
Charlie Chaplinem, a pó&niej wielk# 
mi$o%ci# z Rudolfem Valentino. Ten 
ostatni zwi#zek mia$ tragiczny fina$, 
gdy' on umar$, zanim dosz$o do 
%lubu. 
W 1939r wyjecha$a z Polski. Zmar$a 
samotnie 1 sierpnia 1987 roku w 
San Antonio w USA.

Gwiazdy 
polskiego 
kina
ikony pi!kno'ci i 
na'ladownia
(ród!o: Danuta Gibas-Krzak

Jadwiga Smosarska by$a 
najwi"ksz# gwiazd# polskiego kina 
w dwudziestoleciu 
mi"dzywojennym. Media 
okrzykn"$y j# "królow# polskiego 
ekranu". By$a wzorem klasy i 
elegancji, chwalona za wdzi"k, 
urod" i ujmuj#cy sposób bycia. 
S$yn"$a ze skromno%ci i niech"ci do 
udzielania wywiadów, mimo to 
ka'de jej publiczne pojawienie si" 
budzi$o sensacj". Stworzy$a 
wizerunek "mi$ej dziewczyny z 
s#siedztwa", dzi"ki czemu zyska$a 
przydomek "nasza Jadzia". Role 
kinowe przynios$y jej masow# 
popularno%!, jednak zawsze 
powtarza$a, 'e od grania w filmach 
woli wyst"py w teatrze. Dwukrotnie 
odrzuci$a propozycje z Hollywood, 
bo nie wyobra'a$a sobie 'ycia bez 
polskiego teatru.

Najcz"%ciej wciela$a si" w postaci 
kobiet o z$otym sercu, walcz#cych 
z przeciwno%ciami losu, jak np. 

"Tr"dowata" - jeden z najwi"kszych 
przebojów mi"dzywojennego kina. 
Jej wizerunek filmowy mia$ swoje 
odbicie w 'yciu prywatnym, 
zawsze skromna i dobrze 
wychowana, zawsze nosi$a kreacje 
najmodniejsze, lecz skromne i 
nierzucaj#ce si" w oczy. Jej styl 
mo'na okre%li! jako dziewcz"cy. 
Uwielbia$a niebieskie sukienki, 
podkre%laj#ce "fio$kow#" barw" jej 
oczu. Kreacje wieczorowe aktorki 
zawsze budzi$y podziw swoj# 

prostot# i wyrafinowaniem. By$a 
wyroczni# w kwestiach ubioru - jej 
stroje pochodzi$y najcz"%ciej z 
warszawskich domów mody, co 
skrz"tnie odnotowywa$y magazyny 
kobiece.

Od listopada 1939 roku mieszka$a 
w Stanach Zjednoczonych, a' do 
1970 roku. Zmar$a rok pó&niej, w 
kraju.

 "Najwi&ksza 
"heroina"  ekranu 
dostawa!a listy z 
ca!ego )wiata.  W 
Cz&stochowie po 
przedstawieniu, 
m!odzi ludzie 
zatrzymali sanie, 
którymi wraca!a do 
hotelu. Wyprz&gli 
konie i sami zawie*li j%  
na miejsce. W 
“zaprz&gu” szed! 
jeden z najlepszych 
adwokatów w mie)cie, 
którego od tamtej 
pory nazywano 
"koniem Smosarskiej”

Popularna piosenka 
“Seksapil”
 “Slaba plec  - a jednak 
najsilniejsza
 S"aba plec a jednak naj 
mocniejsza
wdziek szyk czar styl

nasza bro& to seksapil”
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Bucze
Szko!a Instruktorska
Z Gazetki Stulecia

 Szko"a powsta"a w o'rodku 
na Buczu – na terenie Beskidu 

)l%skiego – w 1932 roku. 
Komendantk# by$a Józefina 
+api(ska, która nie tylko 
prowadzi$a centralny o%rodek 
kszta$cenia, ale tak'e odpowiada$a 
za budynki i gospodarstwo i 
doprowadzi$a do tego, 'e o%rodek 
pokrywa$ koszta w$asnej 
dzia$alno%ci. Przyjezdne kursantki 
pomaga$y w pracach, n.p. kopa$y 
ziemniaki. Na Buczu Druhna 
*api(ska prowadzi$a kursy dla 
wszystkich chor#gwi. Pomaga$y jej 
inne instruktorki, najcz"%ciej Ewa 
Grodecka. Kursantkom stawia$o 

si" bardzo wysokie wymagania. 
Przez ca$y rok szkolny na Bucze 
przyje'd'a$y na kolonie dzieci ze 
+l#ska z rodzin bezrobotnych. 

Do%wiadczenia 

wypracowane na Buczu by$y 
wprowadzane do programów 
dru'yn. W latach 1932 - 1939 
przesz$o przez Bucze 3000 osób. )

PRZYJA*N MIEDZYNARODOWA
W 1932 roku polskie harcerki go%ci$y 7. konferencj" 
skautek w nowo urz#dzonym budynku na Buczu. 
Przyjecha$o 65 delegatek z 23 krajów. Specjalnie 
u$o'ona na t" okazj" Pie%( Braterstwa („Hej przed 
nami bramy %wiata...”) sta$a si" oficjalnym hymnem 
+wiatowej Organizacji Skautek i zosta$a 
przet$umaczona na j"zyki francuski i angielski.

W,DROWNICZKI
Zacz"to planowa! programy dla starszych dziewcz#t 
w latach 30tych. Ju' mówiono o pracy z 
w"drowniczkami i zielony naramiennik z trzema 
p$omieniami i zielona chusta by$ wprowadzony tu' 
przed wojn# w eksperymentalnych dru'ynach.
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  LATA1930 

„Jecha"o si! na Bucze z dusz% na ramieniu, ale i z wielk% 
ciekawo'ci%. Kiedy wesz"y'my do niewielkiego i do'$ 
mrocznego hallu ogarn!"a nas od razu dziwna atmosfera 
ciszy i powagi – mo#na to porówna$ z wej'ciem do 
ko'cio"a.... Wsz!dzie niezwyk"a czysto'$ i porz%dek. 
Posadzki l'ni%ce jak lustro, 'ciany 'wietlicy–salonu 
udekorowane kilimami, meble ciemne, w stylu ludowym, 
pi!knie odbija"y od bia"ych 'cian.” El#bieta Andrzejowska

Pierwszy Zlot w 
Spale 1935
W zlocie wzi!"o 
udzia" ponad 15 
tys. harcerzy i 7,5 
tys harcerek oraz 
1138 zagranicznych 
skautów i 259 
skautek. 
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Po wielkim kryzysie 
'wiatowym 1929 roku, 
którego skutki bole'nie 
odczu"a równie# Polska, 
zmieni"a si! damska moda,

 a tak#e niektóre kobiece 
obyczaje. „Wyzwolon% 
ch"opczyc!”, szalej%c% na 
dansingach, zast%pi"a w 
nast!pnej dekadzie kobieta 
dystyngowana, przestrzegaj%ca 
w zachowaniu i sposobie 
ubierania towarzyskich
konwenansów.

Stroje by"y dopasowane do 
figury, podkre'laj%c lini! 
ramion, talii i bioder. Na  
codzie& kobiety najch!tniej 
nosi"y kostiumy z $akietem 
przypominaj%cym m!sk% 
marynark!: poszerzonym 
poduszkami na ramionach, 
wci!tym w talii, z wy"o$onymi 
klapami; towarzyszy"a mu 
w%ska spódnica z kontrafa"d% 
lub zaprasowanymi fa"dami. 
Urozmaiceniem kostiumu by"y 
jasne bluzki, kamizelki i kobiece 
dodatki: sztuczne kwiaty, 
przypinane do klapy $akietu 
b%d' bardzo popularny, 
narzucany na ramiona ko"nierz z 
lisa.
Suknie wieczorowe by"y albo 
bardzo obcis"e, „w!$owe”, 
krojone ze skosu i na ogó" 
pozbawione r!kawów, albo z 
mocno dekoltowanym 

stanikiem, 
bolerkiem i 
sut%, 
kloszow% 
spódnic%.

Jesienna kolekcja z 1930 r. Philippe et Gaston

Moda lat 
trzydziestych 
podkre'la"a w 
sylwetce, ubiorach i 
dodatkach naturalne 
walory kobieco'ci. 
&ród$o: Muzeum Historii Polski
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Atrybuty 
mody lat 30-
tych:
• ró$nego rodzaju 

futrzane 
ko"nierze

• pasek z 
kontrastow! 
klamr!, 
podkre%laj!cy 
tali#

• kokardka na 
wysoko%ci talii

• sztuczny kwiat

Kozio!ek Mato!ek
Posta( stworzona przez Kornela 
Makuszy(skiego (tekst) i Mariana 
Walentynowicza (kolorowe rysunki) 
w jednej z pierwszych w Polsce 
historyjek obrazkowych (komiks) dla 
dzieci w roku 1933. Jest to posta& kultowa, 
pomimo tego "e opisane i narysowane 
przygody tytu#owego bohatera nie przystaj$ do 
wspó#czesnej rzeczywisto'ci. Ta powie'& 
obrazkowa nale"y do kanonu polskiej literatury 
dzieci(cej.

Przy Kominku
Muzyka: Artur Gold, s$owa: Andrzej W!ast - tango z 
repertuaru Tadeusza Faliszewskiego i Mieczys"awa Fogga

Spo%ród starych p$yt gramofonowych jedn# najpi"kniejsz# 
znam, czasem, kiedy wieczór jest zimowy t" niemodn# p$yt" 
sobie gram.
Zdaje mi si" wtedy, 'e wróci$a% i wróci$a m$odo%! moja znów, 
Snuje si" za nami s$owo mi$o%!, najpi"kniejsze spo%ród 
wszystkich s$ów.
Refren:
Przy kominku mrok zapad$ szary jak mg$a, przy kominku 
piosenk" star# kto% gra, powracaj# wspomnienia z dawnych 
tych dni gdy po raz pierwszy kocham ci" mówi$a% mi.

Patrz" na po'ó$k$e fotografie I u%miecham si" w%ród $ez, dzi% 
ju' wyt$umaczy! nie potrafi", czemu mi tak &le bez ciebie jest.
Stara p$yta kr"ci si" i szumi, jest p"kni"ta tak jak serce me. 
Serce, co zapomnie! ci" nie umie i z daleka po'egnanie %le.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Makuszy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Makuszy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Makuszy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Makuszy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Walentynowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Walentynowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Walentynowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Walentynowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/1933
http://pl.wikipedia.org/wiki/1933
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kult
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kult
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy#Podstawowy_kanon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy#Podstawowy_kanon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy#Podstawowy_kanon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy#Podstawowy_kanon
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Rasellus hendrerit nibh
pulvinar sagittis enim
By Trenz Pruca

- Artur Gold
prowadzi" z Jerzym Petersburskim 
orkiestr! w teatrzyku Qui pro quo 
(1922) i w warszawskiej Adrii 
(1931-1939). Skomponowa" wiele 
przebojowych piosenek do s"ów 
Andrzeja W"asta: Jesienne Ró!e, 
Przy kominku, Szkoda twoich "ez.

Andrzej Wlast  - dziennikarz, 
satyryk, re$yser kabaretowy i krytyk 
filmowy, by" autorem tekstów oko"o 
2000 piosenek. W okresie okupacji 
dzia"a" w kawiarniach artystycznych 
warszawskiego getta.

&ród$o: Gwiazdozbiór Polskiej Piosenki

Z"oty Wiek Polskiej Piosenki
&ród"o: Czes"aw Opa"ko

"Mi"o'$ ci 
wszystko 
wybaczy”
Henryk Wars, 
.ród"o:Ryszard Wola(ski

Kompozytor, pianista, 
dyrygent i aran$er. Jego 
piosenki "Ach %pij kochanie", 
"Ju$ taki jestem zimny 
dra&'',"Mi"o%) ci wszystko 
wybaczy", "Na pierwszy znak", 

"Ach jak 
przyjemnie", "Nie 
kocha) w tak! noc 
to grzech".
%piewa"y 

najwi#ksze gwiazdy 
kina i kabaretu m.in. 

Hanka Ordonówna, Zula 
Pogorzelska 
oraz Eugeniusz Bodo i 

Andrzej Bogucki.  Zim! 
1940 roku wyjecha" do 
Lwowa, gdzie utworzy" polsk! 

orkiestr#. Odby" z ni! tournee 
po wielu miastach ZSRR. W 
1941 roku orkiestra wcielona 
zosta"a do Armii Polskiej gen. 
W. Andersa i jako Polish 
Parade przesz"a ca"y szlak 
bojowy II Korpusu. W 1947 
roku Wars wyjecha" do USA. 
Tam skomponowa" muzyk# do 
blisko 60 filmów kinowych i 
telewizyjnych realizowanych 
przez wiele firm jak  Warner 
Brothers i 20th Century 
Fox Jego piosenki %piewali 
Bing Crosby i Doris Day.

Weso"a lwowska fala 
To niezwykle popularna audycja Polskiego 
Radia Lwów, nadawana na ca"% Polsk! od 16 
lipca 1933 do roku 1939. Autorem wi!kszo'ci 
tekstów by" Wiktor Budzy(ski. Wyst!powali 
w niej, roz'mieszaj%c s"uchaczy swoimi 
dialogami: Szczepcio i To(cio - pos"uguj%cy 
si! lwowskim ba"akiem duet lwowskich 
batiarów.
Szczepko: Powiedz mi To(ku - co ty 
my'lisz jak ty mówisz?

To(ko: Ja ni lubim dwie roboty od raz 
robi$! Abu mówi$ dobrze, aby my'li$ 
dobrze. Ali nigdy w 'wiecie oba razem!

Kultura artystyczna  
lekkiej piosenki mia"a swój 
z"oty wiek w latach 1925 - 
1935.  Prawdziwa kariera 
piosenki rozpocz#"a si# w 
okresie pierwszych filmów 
dzwi#kowych gdy ca"! 
Europ# opanowa" sza" 
jazzowy i przysz"a do Europy 
nowa forma muzyki wokalnej 
chór rewelersów.   

Ka$dy teatr musia" 
mie) w"asny chór 

rewelersów, musia"a go mie) 
i Warszawa.  W 

rezultacie najwybitnejsze 
osi!gni#cia piosenkarskie 
jakimi “zawojowali%my 

%wiat” byly nie tylko 
osi!gni#ciami 

indywidualnych 
wykonawców jak Hanna 
Ordonówna, Mieczys"aw 

Fogg, ale zespo"ów 
piosenkarskich np Chóru 
Dana, Chóru Juranda. 

Tylko we Lwowie!
   Piosenka z filmu “W"ócz#gi” o Szczepku i To&ku
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Lw%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Lw%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Lw%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1939
http://pl.wikipedia.org/wiki/1939
http://pl.wikipedia.org/wiki/1939
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Budzy%C5%84ski_(1906-1972)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Budzy%C5%84ski_(1906-1972)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Budzy%C5%84ski_(1906-1972)


12

Emmanuel Schlechter
Gwiazdozbiór Polskiej Piosenki

by" autorem scenariuszy 

filmowych. Zas"yna"" jako autor 
tekstów piosenek filmowych: 
tytu"owa z filmu Kaz #demu wolno 
kochac $ (muz. Zygmunt Karasin $ski 
i Szymon Kataszek, 1933), Ja juz! 
nie moge", ja musze" spac#, 
Odrobine" szcze"s#cia w 
mi!os#ci, (wyk. Tola 
Mankiewiczówna)Piosenkami 
bija"cymi wszelkie rekordy 

popularnos $ci by"y piosenki 
lwowskie: mi#dzy innymi filmowe 
piosenki pary lwowskich batiarów, 
Szczepcia i To&cia Tylko we 

Lwowie (z filmu W"ócze"gi, 1939, 
muz. Henryk Wars).

+

+

++++

G/////// C///////////////////////////////////////G
1./ /Ósma \ cztery jaka' p"yta /ósma \ dziewi!$ kto' co' czyta
//////////////// a///////////////////////////////////////////////// D
///// To nie\ wa#ne, najwa#niejsza dzi' jest \ ona.
//////////////////////C//////////////////////////////////////////////// G
///// Pierwsza -\ /siódma, trzecia, pi%ta-kto' mi \ wszystko dzi' popl%ta"
////////////a//////////////////// D//////////D7
///// ale \ jedno, jedno \ wiem \
///////////// G/////////////////////////////////////////////////////////////////              /D
Ref: Umó\wi"em s! z ni% na dziewi%t% - Tak mi do niej t!skno \ ju#
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// G
0 Zaraz wezm! od szefa akonto Kupi! jej bukiecik \ /ró#
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// G7//////////////// C
///////0  Potem kino, cukiernia i spacer - w ksi!#y\cow% jasn%\ noc
//////////////////////////////////////////////// G///////////////////////// /D//////////////////////// /G////////G7
// I b!dziemy szcz!'liwi, we\seli - a# przyjdzie \ /pó"noc i nas roz\dzieli \
/////////C//////////////////////////////////// G0 0 D//////////////////     /G/ -///( D-G)
// I u\mówi! si! znów na dzie\wi%t%     Na dzie\wi%ta tak jak \dzi'
////////////////////  
G////////C////////////////////////////////////////////G
2.// Jak ten\ czas powoli leci /pierwsza \ druga, w pó" do trzeciej
////////////////// a//////////////////////////////////D
/ ////Do dzie\wi%tej jeszcze tyle tyle\ godzin
/////////////////C///////////////////////////////////// // G
///// Gdyby \ mo#na zrobi$ czary /pona\p!dza$ te zegary
////////////////// a///////////////D////////D7
///// By dzie\wi%ta by"a \ ju#// \

Refren/: bo umówi"em si! . . . . . . 

W filmie “Pianista”  bohater 
gra t% melodi! w kawiarni i kilka 
razy si! ukazuje. 
Film Romana Pola(skiego (2002), 
to ekranizacja wspomnie( 
W"adys"awa Szpilmana, polskiego 
pianisty #ydowskiego pochodzenia. 
W roli g"ównej wyst%pi" Adrien 
Brody.

“Umówi"em si! z ni% na dziewi%t%” 

 
Nuty na refren (zwrotka pó"-deklamacja):

) Muzyka Henryk Wars, s#owa Emanuel Szlechter
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Tola Mankiewiczówna 
Studiowa$a gr" na fortepianie w 
warszawskim konserwatorium, 
uczy$a si" %piewu w Warszawie i 
Mediolanie.

“Odrobin& szcz&)cia w mi!o)ci” 

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Szpilman
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Szpilman
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pianista
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pianista
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adrien_Brody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adrien_Brody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adrien_Brody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adrien_Brody
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W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. prawie wszyscy 
instruktorzy i starsi harcerze zostali powo"ani prosto z 
akcji letniej do s"u$by w wojsku. Harcerze brali udzia" 
w walce z Niemcami albo pomagali w s"u$bach a 

harcerki dzia!a!y w Pogotowiu i nios"y pomoc 
w"adzom wojskowym i cywilnym w s"u$bie sanitarnej, 
ratowniczej, "!czno%ciowej i gospodarczej. Wielu 
harcerzy zgin#"o, inni trafili do niewoli niemieckiej – 

a po 17 wrze%nia do sowieckiej. Niektórzy przedostali 
si# do Rumunii lub na W#gry i tam zostali w obozach 
uchod(ców lub uciekali na Zachód, by kontynuowa) 

walk# o woln! Polsk#. 
Kierowali si# do Francji, 
gdzie przebywa" Rz!d 
Polski, a  po upadku Francji 
do Szkocji, gdzie tworzy"a 
si# 1 Dywizja Wojska 
Polskiego. !

Hanka 
Ordonówna
&ród$o:Wojciech D#browski

Najpopularniejsza 
artystka estradowa 
lat 30tych.

We wrze'niu 1939 
roku 'piewa"a 
codziennie na 
Dworcu Gda(skim (z Mieczys"awem 
Foggiem)patriotyczne piosenki 
#o"nierzom wyje#d#aj%cym na front. Nie 
zgodzi"a si! na wyst!py w teatrze dla 
Niemców. Potem zosta"a deportowana 
do obozu w Uzbekistanie i w Taszkiencie 
zorganizowa"a sierociniec dla dzieci.

Kampania Wrze'niowa
Z Gazetki Stulecia

Zaj%cia poza 
miastem

Tajny obóz zast!pu 
D!bów. Przyj!cie do 
dru#yny 1943r 

LATA1939

Harcerki by"y %wiadome rosn!cego zagro$enia ze 
strony Niemiec hitlerowskich i wiedzia"y, $e w razie 
wybuchu wojny musz! by) organizacyjnie gotowe do 

s"u$by na ró$nych odcinkach pracy. W lipcu i 
sierpniu 1939 odby!o si" 75 obozów s!u#by 
spo"ecznej, które przygotowa"y kobiety i dziewcz#ta 

okolicznych wsi do samoobrony i opieki nad dzie)mi.
W chwili kapitulacji Warszawy 28 wrze(nia 
1939 (a 29 wrze%nia w Twierdzy Modlin - niedaleko 

terenu naszego Zlotu ) harcerstwo przesz!o do 
podziemia.  
Program „Dzi( – Jutro – Pojutrze” okre%la" cel 
wychowawczy: nauka i praca w konspiracji (dzi%); 
przygotowanie do powstania (jutro) i do s"u$by! w 
wolnej Polsce (pojutrze). 

Harcerki opar"y prac# na istniej!cej sieci i 
sprawdzonej kadrze Pogotowia z Józef' &api$sk' 
na czele, które pó(niej przyj#"o kryptonim „B'd) 
Gotów” i dzia!a!o do ko$ca wojny. Harcerki 
organizowa"y pomoc dla je&ców i wi#(niów, 
sprawowa"y opiek# nad dzie)mi i 
niepe"nosprawnymi, bra"y udzia" w tajnym 

nauczaniu i pe"ni"y s"u$b# jako sanitariuszki i 
"!czniczki. Kurierki Pogotowia dociera"y do 
wszystkich rejonów Polski a tak$e za granic#. W ten 

sposób Pogotowie koordynowa"o konspiracyjn! prac# 
organizacji harcerek i utrzymywa"o kontakt z 
organizacj! harcerzy, kierownictwem wojskowym 
ZWZ–AK, i z przedstawicielami harcerstwa poza 
granicami Kraju. Harcerki spotyka"y si# na tajnych 
zbiórkach zast#pu i dru$yny. Organizowa"y tajne 
wycieczki i obozy. 

Pogotowie Harcerek
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Po zaj"ciu ziem wschodnich Rzeczypospolitej i 
przy$#czeniu ich do Zwi#zku Sowieckiego, w$adze 
sowieckie zacz"$y wywozi! zamieszka$# tu ludno%! 
polsk# w g$#b Rosji. Ogó"em w latach 1940-41 
wywieziono ponad 1 milion ludzi. Pierwsza masowa 
deportacja rozpocz"$a si" 10. lutego 1940 r. Tej jednej 
nocy sowiecka tajna policja NKWD zabra$a z domów 
220,000 ludzi. Kazano im spakowa! najwa'niejsze 
rzeczy a potem za$adowano ca$e rodziny – $#cznie z 
niemowl"tami, babciami i prababkami – na ci"'arówki 
i zawieziono na stacj" kolejow#. Ze wszystkich stron 
zje'd'a$y si" jednakowe ci"'arówki pe$ne 

wystraszonych ludzi, a w ka'dej z nich po dwóch 
enkawudzistów z karabinami. Wpychano ludzi na si$" 
do towarowych wagonów z malutkim zakratowanym 
oknem i dziur# w pod$odze. Wywo#ono ich pod 
biegun pó"nocny w okolice Morza Bia"ego i 
Workuty; za Ural na Syberi!; na Ko"ym!; oraz w 
stepy Kazachstanu. Po wy$adowaniu z poci#gów 
kierowano ich do przymusowej pracy (n.p. przy 
wyr"bie lasu i budowaniu dróg) w zamian za 
minimalny przydzia$ jedzenia. Próby organizowania 
jakiejkolwiek pracy harcerskiej by$y natychmiast 
t$umione.

Wywózki do “ziemi bezludnej”

Dru#yna “Mury”
Niemieckie w$adze aresztowa$y dzia$aczy 
spo$ecznych, w tym i instruktorów harcerskich. 
Niektórych skazywano na %mier! a innych wysy$ano 
do obozów koncentracyjnych. Pod koniec 1941 r. w 
obozie Ravensbrück powsta"a tajna dru#yna 
harcerek, która mia$a w pewnym okresie nawet i 60 
harcerek. Dru'yna obra$a god$o „Mury” - chcia$y by! 
zwarte, silne, odporne na z$o i by! oparciem dla 
s$abszych. Zbiórki odbywa$y si" w umywalni, na 
najwy'szych pryczach, lub na cichych uliczkach,gdzie 
ma$o kto chodzi$. Przyrzeczenie sk"ada"y harcerki

, ,

uroczy'cie – w nocy, za blokami, zwrócone czo"em do 
Polski. 

LATA 1940
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Ma"y Sabota#
Malowanie kotwic sta$o si" symbolem 
oporu i da$o pocz#tek akcji Ma$ego 
Sabota'u. Akcja ta, maj#ca na celu 
podtrzymywanie ducha oporu i n"kanie 
okupanta, rozwin"$a si" z rozmachem 
pobudzaj#c wyobra&ni", inicjatyw" i 
poczucie humoru m$odych ludzi w 
szeregach harcerskich. Akcja musia$a by! 
zaplanowana do ostatniego szczegó$u i 
przeprowadzona szybko i sprawnie, 
poniewa' odbywa$a si" w miejscach 
publicznych, a z$apanym grozi$o 
aresztowanie. Pierwszym za$o'eniem 
Ma$ego Sabota'u by$o utrzymanie lub 
przywrócenie polskiego charakteru 

miasta: ulice, wystawy w sklepach, 
chodniki i mury by$y nasze. Wi"c na 
murach malowano has$a i daty %wi#t 
narodowych. Pisano listy do w$a%cicieli 
sklepów fotograficznych, aby usun"li 
fotografie umundurowanych Niemców a 
tym, którzy nie pos$uchali t$uczono szyby. 
Propagowano prac" w zwolnionym 
tempie w zak$adach pracuj#cych na 
potrzeby Niemców – symbolem tej akcji 
by$ 'ó$w, który równie' pojawi$ si" na 
murach i parkanach. W dniu rocznic 
narodowych – 3 maja i 11 listopada – 
wywieszano bia$o-czerwone flagi....Ale 
najs$ynniejszym wyczynem Wawra by$a 
g$o%na na ca$y kraj i %wiat ca$y sprawa 
tablicy na pomniku Kopernika.”

Relacje 'wiadków 
mówi% o tym, #e 
harcerze i harcerki 
wyró#niali si! w 
obozach postaw%, 
pogod%,ducha i  
godno'ci%.

“Takimi poci%gami 
wieziono ich 
ca!ymi tygodniami 
w nieznanym 
kierunku”

hm Rzpl. Jadwiga 
Falkowska  -Wycieczka 
instruktorek z dhn% Jag% 
Falkowsk% do Rogowa.

.

http://www.zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka_3/anna_smolenska.htm
http://www.zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka_3/anna_smolenska.htm
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Z Gazetki Stulecia

Pod koniec 1943 r. AK 
w ramach “Akcja 
Burza” zacz#"a 
przechodzi) do jawnej 
walki z Niemcami, 
którzy cofali si# pod 
naporem Armii 
Czerwonej. Chodzi"o o 
to, by wojsko polskie 
przejmowa"o w"adz# 
na ziemiach polskich. 
W miar# jak front 
przesuwa" si# przez 
ziemie polskie, zbrojne 
oddzia"y AK 
podejmowa"y walk# z Niemcami a 
nast#pnie, zgodnie z wytycznymi 
dowództwa AK i rz!du w Londynie, 
ujawniali si# wobec Rosjan. Dowódcy 
sowieccy natomiast, rozbrajali oddzia"y 
AK, podst#pnie aresztowali dowódców 
i wywozili ich w g"!b Rosji. Gdy front 
zacz!" zbli$a) si# do Warszawy, 
powszechna wola obrony stolicy 
zarówno wobec Niemców jak i 
Sowietów by"a tak silna w%ród 
$o"nierzy AK, $e musia"o doj%) do 
walki. Powstanie rozpocz#"o si# 1 
sierpnia 1944 r. o godzinie 
„W” (17:00). O tej godzinie $o"nierze 
AK znale(li si# na posterunkach w 
wyznaczonych punktach miasta. W%ród 
nich byli harcerze i harcerki z Szarych 

Szeregów – przydzieleni do 
poszczególnych jednostkek albo 
skupieni w harcerskich batalionach 
„Zo%ka”, „Parasol” i “Baszta”. Udzia" 
bra"y równie$ oddzia"y odr#bnych 
organizacji harcerskich Hufce Polskie i 
„Wigry”. Przez pierwsze cztery dni 
AK opanowa!a spor' cz"(* 
miasta, ponosz!c znaczne ofiary w 
ludziach. Po pierwszych sukcesach 
powsta&ców, Niemcy stopniowo 
odzyskiwali przewag#. Walcz!c zaci#cie 
o ka$dy budynek, powsta&cy bronili si# 
a$ do pierwszych dni pa(dziernika. 
Armia Czerwona stoj!ca po drugiej 
stronie Wis"y nie przysz"a walcz!cej 
Warszawie z pomoc!, tylko czeka"a, a$ 
si# AK wykrwawi i Warzawa legnie w 
gruzach. Zako&czy"o si# 2 pa(dziernika 

1944r. 3 i 4 pa(dziernika dowództwo i 
oddzia"y posz"y do niewoli niemieckiej.

Ju# w drugim dniu 
Powstania zmar"a 
wskutek ran 
postrza"owych 
harcerka Krystyna 
Krahelska, 
sanitaruszka w 
oddziale dywizjonu 
„Jele(” i autorka 
pie'ni „Hej, 
ch"opcy, bagnet na                                   
bro(”. 

Piosenki z okresu II Wojny )wiatowej:
Pa"acyk Michla - napisana przez Józefa 
Szczepa&skiego (pseud. “Ziutek”) sierpie& 
1944

Pytali si! nas - napisana przez J O#i&ska 
(pseud. “Anna”) 1943r

Deszcz. jesienny deszcz - pie#n le#nych 
oddzia"ów harcerskich 1943 

Harcerska Poczta Polowa
Walki uliczne, barykady wzniesione przez powsta&ców i 
podzia" na ró$ne odcinki walki spowodowa"y to, $e dzielnice 

by"y odci#te od siebie. Z czasem powsta"y przej%cia przez 
piwnice, podkopy pod ulicami, a w ko&cu zacz#to 
przeprawia) si# przez kana"y %ciekowe pod miastem. 

Niemcy walczyli o ka$d! dzielnic#. Ju# pierwszego dnia 
Powstania harcerki-!'czniczki przenosi!y meldunki 
i rozkazy. Szybko okaza"o si#, $e potrzebna jest równie$ 
poczta polowa. Zorganizowanie tej s"u$by powierzono 
Szarym Szeregom. G"ówna Poczta Harcerska mie%ci"a si# 

przy ulicy *wi#tokrzyskiej 28 i mia"a! oddzia"y w innych 
cz#%ciach miasta. Na terenach uwolnionych od Niemców 
instalowano sortownie i skrzynki pocztowe. Na czele 
ka$dego oddzia"u pocztowego stali instruktorzy - a do 

pomocy mieli zast#py Zawiszaków – najm"odszych harcerzy, 
którzy przemykali si# z torbami pe"nymi listów w%ród ruin i 
barykad, cz#sto pod obstrza"em wroga. Pracownicy poczty 
nosili na ramieniu opaski z literami S.P. i lilijk! harcersk!. 
Oprócz korespondencji wojskowej przenosili listy prywatne, 
pras# podziemn!, ksi!$ki i plakaty. Równie# harcerki 
przenosi!y listy i przeprowadza!y ludzi przez 

kana!y.

Godzina“W” 
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Patrol sanitarny Inki Korczewskiej 
(po uzupe"nieniu  strat) w podwórzu 
na ul. Chmielnej, sierpie( 1944r
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Jedna z najwybitniejszych kobiet szpiegów z okresu II wojny 'wiatowej
Krystyna Skarbek

Urodzi"a si! 1 maja 1908 r. w Warszawie.  
Od dziecka znakomicie je'dzi"a konno i 
na nartach. Uchodzi"a za pi!kn% kobiet! 
- w 1929 roku uczestniczy"a w konkursie 
Miss Polonia.  We wrze#niu 1939 roku 
przebywa"a w Kenii. Na wie#( o wybuchu 
wojny wyjechali do Francji, sk%d 
Krystyna, sama przedosta"a si! do Anglii. 
Zg"osi"a si! do s"u$by w agencji 
brytyjskiego wywiadu SOE, powo"anej 
przez Winstona Churchilla do dywersji na 
niemieckich ty"ach. Od tej chwili 
wyst!powa"a jako Christine Granville. 
Krystyna zosta"a skierowana na W!gry z 
zadaniem podj!cia pracy konspiracyjnej, 
któr% wykonywa"a wspólnie z Andrzejem 
Kowerskim - przyjacielem jeszcze sprzed 
wojny. Z Budapesztu trzykrotnie odby"a 
podró$ do okupowanej Polski 
konspiracyjnym szlakiem przez S"owacj! 
jako kurierka tatrza&ska.  Zbiera"a 
informacje 

wywiadowcze, które m.in. (wed"ug 'róde" 
brytyjskich) pomog"y Churchillowi w 
u'ci'leniu przewidywanego terminu 
niemieckiej inwazji na ZSRR. 
W lipcu 1944 Krystyn! zrzucono na 
spadochronie do francuskich 
partyzantów w po"udniowej Francji, gdzie 
m.in. zorganizowa"a 

wykupienie z r%k gestapo kilku 
aresztowanych szefów siatki dywersyjnej 
"Jockey". Gdy w Warszawie trwa"o 
powstanie, Krystyna dotar"a do Londynu 
i wielokrotnie sk"ada"a pro#by o przerzut 
do Polski, ale zawsze 

spotyka"a si! z odmow%. Zosta"a 
zdemobilizowana w kwietniu 1945 r. w 
Kairze. Dosta"a osobiste podzi!kowanie 
Churchilla, który nazywa" j% "swoim 
ulubionym wywiadowc%" oraz 
odznaczenia francuskie Croix de 
Guerre i angielskie George Cross, ale 
mia"a trudno#ci ze zdobyciem #rodków 
utrzymania. Pracowa"a jako pokojówka w 
hotelu, i wreszcie jako stewardessa na 
statkach pasa$erskich. Pozna"a 
zdemobilizowanego z Navy Intelligece 
Division (NID) Iana Fleminga, z którym 
mia"a krótki romans. Prawdopodobnie to 
w"a'nie j% Fleming opisa" tworz%c 
posta$ Vesper Lynd w swej pierwszej 
powie'ci o Jamesie Bondzie - 
"Casino Royale".  W 1952 r. zosta"a 
zamordowana i pochowana w St. Mary's 
Roman Catholic Cemetery w Kensal 
Green, Londynie. Gdy zmar" Andrzej 
Kowerski w roku 1988, zosta" 
pochowany obok niej.

Kr$"y#y legendy o 
fantazji i brawurze 
Krystyny. 
Przeprowadzaj$c 
czeskich oficerów do 
Jugos#awii zostali 
skontrolowani przez 
niemiecki patrol. 
Krystyna nie straci#a 
g#owy, przedstawi#a 
fa#szywe dokumenty i 
namówi#a Niemców 
do przepchni(cia 
samochodu, który 
utkn$# na drodze, 
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Piosenka Zo!nierska Bra' napisana przez Emmanuela Schlechtera w 1931r.  sta"a si! bardzo popularna w#ród 
$o"nierzy. Rozpowszechniona podczas i po  II Wojny )wiatowej w ho"dzie tych którzy walczyli na trzech frontach w 
bitwach pod Monte Cassiino, Arnhem czy “Battle of Britain”. 

Moda na 'wiecie 
&ród"o:Magda Pa"kus
W trakcie wojny zaradne elegantki 
przechowywa"y stare ubrania, zas"ony, 
poszewki i przerabia"y je zgodnie z 
potrzebami. Skarpetki te$ sta"y si# 
mod!. Kobiety wykonywa"y! typowo 
"m#skie” zaj#cia , w fabrykach, s"u$y"y 
w wojsku. 

Specjalnie dla nich zaprojektowano 
nowe typy odzie$y  kombinezonów, 
spodni, filcowych kapeluszy i czapek z 
daszkiem. Du$! popularno%ci! w 
kinie cieszy"y si# westerny. Powsta"y 
wtedy te$ filmy jak „Obywatel Kane” i 
”Casablanca”.Po wojnie moda wróci"a 
do kobieco%ci.

Do najbardziej znanych 
aktorek tamtych lat 
nale#a"y Joan Crawford, 
Betty Davis, Rita 
Hayworth. Pojawi" si! 
wtedy zupe"nie nowy typ 
gwiazd, tzw. pin up 
girls .
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Po zerwaniu przez Hitlera 
paktu ze Zwi#zkiem Sowieckim i 
pocz#tkowych sukcesach 
niemieckiej ofensywy, w"adze 
sowieckie zgodzi"y si! na 
uwolnienie wi!&niów i 
zes"a(ców polskich i na 
stworzenie polskich oddzia"ów 
wojskowych. Stworzenie Armii 
Polskiej powierzono zwolnionemu 
z wi"zienia na *ubiance 
genera$owi W$adys$awowi 
Andersowi. Od sierpnia 1941 r. do 
siedziby wojska polskiego w 
Buzu$uku 'ci%gali Polacy – 
m!#czy&ni, kobiety i dzieci – z 
najbardziej odleg"ych stron, 
cz!sto pieszo pokonuj%c 
tysi%ce kilometrów, bez 
'rodków do #ycia, cierpi%c g"ód 
i choroby.  Anders rozumia$ 
konieczno%! zachowania 
integralno%ci si$ polskich. 
Zdecydowa$ si" ewakuowa! 
wojsko, wraz z kobietami i 
dzie!mi, do Iranu, który by$ 
wówczas krajem okupowanym 
przez Aliantów. 
Od marca do sierpnia 1942 r. 
wyprowadzono 116,131 osób, w 
tym 20,000 dzieci i m$odzie'y 

(czyli oko$o 10% 
deportowanych).
Po krótkim wypoczynku, 
od'ywieniu i nabraniu si$ w 
obozach przej%ciowych w 
Teheranie i okolicach, uchod&ców 
wyprawiano w dalsz# podró' do 
o'rodków w Palestynie, Indiach, 
Afryce, Nowej Zelandii i 
Meksyku.  

Valivade
Indie, który by$y wówczas koloni# 
brytyjsk#, zapowiedzia$y przyj"cie 
10. tysi"cy uchod&ców polskich z 
Rosji. Ale najwi"ksze 
osiedle polskie na terenie 
Indii by$o w Valivade w stanie 
Maharashtra, 290 km od 
dzisiejszego Mumbai. Do pracy 
harcerskiej w Valivade zostali 
odkomenderowani Bronis"aw 
Pancewicz i Zdzis"aw 
Peszkowski  (pó&niejszy 
Naczelny Kapelan ZHP). 
Nawi#zano serdeczne kontakty ze 
skautami hinduskimi. Ostatnia 
grupa uchod&ców polskich 
opu%ci$a Valivade w marcu 1948r.

Tengeru i Koja
Osiedla polskie zlokalizowano w 
ówczesnych koloniach 
brytyjskich: w Ugandzie, Kenii, 
Tanganice (obecnie Tanzania), i 
Rodezji (obecnie odr!bne 
pa(stwa Zambia i Zimbabwe). 
W Koji (Uganda) harcerki bardzo
przeżywały walki 2 Korpusu we

Wsz!dzie, gdzie byli 
Polacy, tworzy"y si! jednostki 
harcerskie. W oparciu o Armi! 
Andersa, ukonstytuowa"y si! 
w"adze harcerskie ZHP na 
Wschodzie.

Harcerstwo na Wschodzie
Z Gazetki Stuleica

Walka Trwa
Koniec II Wojny #wiatowej  8 maja 

1945  nie przyniós" 
Polsce 
upragnionej 
wolno#ci i 
niepodleg"o#ci. 
Armia Czerwona 
przejmowa"a 

w"adz! na terenach polskich w miar! 
cofania si! Niemców i w Polsce 

zainstalowa"a ustrój komunistyczny.* 
Nowe granice Polski ustalone w Ja"cie 
przez przywódców Zwi%zku 
Sowieckiego, Stanów Zjednoczonych i 
Wielkiej Brytanii spowodowa"y, $e wielkie 
rzesze Polaków, których losy wojenne 
rozrzuci"y po #wiecie nie mia"y dok%d 
wraca(. Niektórzy postanowili pomimo 
wszystko wróci( do Kraju ale wielu si! 
zdecydowa"o kontynuowa( walk! na 
emigracji. 

Zjazd Harcerski 
 Pierwsze powojenne zebranie 

Naczelnej Rady Harcerskiej poza Polsk% 
odby"o sie w Enghien pod Pary$em w 
1946 r. Uchwalono, $e ZHP b!dzie *
kontynuowa" prac! harcersk% na 
emigracji i zgodnie ze sw% tradycj% 
ideow% trwa" w walce o woln% i 
niepodleg"% Polsk!. Ustalono prawne 
zasady dzia"alno#ci ZHP poza granicami 
Kraju*na podstawie statutu z 1936 r. 

“Wieczorem ognisko. Rozpali" je 
Druh Ry' (Peszkowski) zapa"k% z 
Polski i ma si! ono pali( przez ca"y czas 
obozu.  To ci%gle pal%ce ognisko ma by( 
symbolem ducha harcerskiego.  Po 
ognisku zaprowadzi" nas Druh na polan!  
i obja#nia" konstelacje gwiazd”
Henryka Kucewicz , w!drowniczka 1947

Praca w&drowniczek 
D Pniewska

W Indiach sz"a dalej praca z 
w!drowniczkami.  Za podstaw! 
pracy przyj!to za"o#enie 
wychowawcze ideowo-programowe 
z 1939r:  I - Praca nad Sob%, II -
Szukanie miejsca w spo"ecze(stwie, 
III - S"u#ba. /Zamiast harcerskich 
sprawno'ci wprowadzono 
specjalno'ci, czyli sprawno'ci o 
pog"!bionych i poszerzonych 
wymaganiach, zgodne z wi!kszymi 
mo#liwo'ciami starszej m"odzie#y. 
Eksperymentalnie wprowadzili'my 6  
specjalno'ci etatowych: 
samarytanka, kuchmistrzyni, 
sygnalistka, biuralistka, pionierka, 
topografka. /Nasze osi%gni!cia 
opisane zosta"y w ksi%#eczce p.t. 
"Praca w!drowniczek i skautów" 
opracowanej przez instruktorskie  
grono i wydanej pod redakcj%. hm Z. 
Peszkowskiego w 1947./

  Włoszech a następnie Powstanie 
Warszawskie. Zorganizowały pracę 
zarobkową i uzyskane fundusze w 
wysokości £10 szterlingów 
(wówczas była to bardzo pokaźna 
suma) przesłały na pomoc dla 
rannych żołnierzy 2. Korpusu za co 
otrzymały osobiste podziękowanie 
od samego generała Andersa.
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Kobieca moda
Lata 50 charakteryzowa"y si# 

emanacj! kobieco%ci w ka$dy mo$liwy 
sposób. Obowi!zkowe cz#%ci garderoby 
to:

• sukienki koniecznie z paskiem 
podkre%laj!cym tali#, ods"oni#tym 

dekoltem oraz bufiastymi r#kawkami
• krótkie marynarki zapinane na 

du$y guzik, z dodatkiem fantazyjnego 
ko"nierza, bufiastych r#kawów 

(d"ugo%) na 3/4) i paska wi!zanego w 
talii

•
•
•
•
•
•
•

• spódnice rozkloszowane, z 

podniesion! tali!
• spodnie z podniesion! tali!, 

si#gaj!ce do kostek b!d( opadaj!ce 
lekko za kolano

• koszule wi!zane paskiem w talii
dopasowany cardigan 

bufiastych r#kawów i paska 

wi!zanego w talii.

Popularne równie$ by"y pe"ne 
fantazji spódnice na sztywnych halkach, 
noszone w istocie na wiele okazji, 
malowane w abstrakcyjne b!d( 
kwieciste wzory, które sta"y si# z czasem 
kwintesencj! stylu lat 50-tych.

LATA 1950

Harcerstwo w krajach zachodniej 
demokracji, cho) na obcej ziemi, 
rozwija"o si# swobodnie - w o%rodkach 

gdzie Polacy znale(li prac# i zamieszkali 
czekaj!c na dzie& kiedy b#d! mogli 
wróci) do kraju.

Wielka Brytania
Pocz!tki pracy harcerskiej si#gaj! 

1940 r. kiedy w Perth w%ród 
stacjonuj!cych w Szkocji $o"nierzy 

polskich zacz#to tworzy) kr#gi 
starszoharcerskie.  Ju$ pod koniec 1942 
roku w Londynie powsta" zast#p 

instruktorek, a rok pó(niej Komenda 
Chor'gwi Harcerek w Wielkiej 
Brytanii. Pierwsza dru$yna harcerek 

"Wis"a" zawi!za"a si# na kolonii latem 
1943 r. i pocz!tkowo by"a prowadzona 
drog! korespondencyjn! poniewa$ jej 
cz"onkinie uczy"y si# w ró$nych 

szko"ach brytyjskich. Nast#pne dru$yny 
powstawa"y w o%rodkach dla polskich 
rodzin wojskowych. Na pocz!tku lat 

pi#)dziesi!tych, rozpocz#"a si# 
emigracja do USA, do Kanady i 
Australii gdzie wiele instruktorek i 
instruktorów tam kontynuowa"o prac#.

Stany Zjednoczone
Po przybyciu instruktorek z 

Niemiec i Anglii, jednostki 
harcerskie zacz#"y powstawa) 
równocze%nie w stanach wschodnich i 
na wybrze$u atlantyckim; w 
rejonie!Detroit; i w rejonie Chicago. 
Pierwsza dru$yna harcerek w Nowym 
Jorku powsta"a w 1949 r. a wkrótce po 
tym – dru$yna w#drowniczek " 

Zarzewie". Chor!giew Harcerek w 
Stanach Zjednocznych powsta"a w 
kwietniu 1952 r.! Instruktorki tworzy"y 
korespondencyjny zast#p wspólnie z 
instruktorkami z Kanady i dopiero w 
1962 r. powsta"y osobne zast#py 
instruktorskie w miejscach 
zamieszkania.

Kanada
Od roku 1948 w Montrealu, 

Ottawie i Toronto samorzutnie 
powstawa"y jednostki, z"o$one z 
emigracji wojennej jak równie$ ze 
"Starej Polonii". W 1952 r. przyby"a do 
Kanady grupa instruktorów i 
instruktorek z ró$nych krajów i 
rozpocz#"a si# rozbudowa organizacji i 
pracy wychowawczej.! Pierwszy obóz 

harcerek i pierwsza kolonia odby"y si# w 
prowincji Quebec w 1952 r. a we 
wrze%niu tego roku powsta"a Komenda 
Chor!gwi Harcerek. Obecnie 

Chor!giew obejmuje jednostki w 
prowincjach Ontario, Quebec, 
Brytyjskiej Kolumbii, Albercie i 
Manitobie.

Australia
Na prze"omie 1949 i 1950 r. 

zacz#"a si# praca harcerska w%ród nowo 
przyby"ych Polaków w Adelaidzie i w 
hostelach imigracyjnych w Melbourne. 
W 1952 powsta"y dru$yny harcerek w 
Brisbane i Canberze. Olbrzymie 
rozproszenie utrudnia"o prac#. W latach 

60-ych powsta"y nowe gromady 
zuchowe i dru$yny, m.in w Sydney.

Argentyna
Harcerstwo polskie w Argentynie 

istnia"o !w%ród emigracji jeszcze przed 
II Wojn! *wiatow! ale dopiero po 
zako&czeniu wojny i przybyciu nowych 
wojennych emigrantów, w"adze 

harcerskie w Londynie zatwierdzi"y w 
1951 r. Obszar Argentyna. Harcerki 
dzia"a"y pocz!tkowo jako Referat w 
ramach Chor!gwi Harcerzy.! Dopiero w 

1966 r. powsta"a odr#bna Chor!giew 
Harcerek.

Francja
Pierwsze dru$yny harcerskie 

powsta"y w 1919 r.  Odtworzone po 
wojnie harcerstwo pocz!tkowo rozwija"o 
si# pr#$nie. W 1950 r. zakupiono stanic# 
w Stella Plage (Pas-de-Calais) a w 1959 
r. stanic# w Urbès (Alzacja). Odbywa"y 
si# obozy, kursy i kolonie. (Pas-de-
Calais) a w 1959 r. stanic# w Urbès 

(Alzacja). Odbywa"y si# obozy, kursy i 
kolonie. 

Do najbardziej 
rozpoznawalnych 
z tego okresu 
s% pi!kne 
kobiety z sal 
balowych w 
sukniach, 
o"ówkowych 
spódniczkach, 
bluzeczkach i 
sweterkach.

Harcerstwo rozwija 
si! po 'wiecie
Z Gazetki Stulecia
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Aleksander 
Kami*ski

Organizacja 
Harcerska z 
czerwonymi 
chustami

Feliks 
Konarski
(Ref-Ren)
Pisa! wiersze i 
skecze. 
Wywieziony w 
g!"b Zwi"zku 
Radzieckiego, 
wst"pi! do II Korpusu Armii 
Polskiej W!adys!awa Andersa.
Zorganizowa! i prowadzi! zespó! 
rewiowy Polish Parade (1941), z 
którym przemierzy! szlak bojowy 
przez Irak, Syri#, Palestyn# i Egipt do 
W!och. Napisa! tekst pie$ni 
%o!nierskiej Czerwone maki  17/18 
maja 1944. Po wojnie przebywa! w 
Londynie, wyst#powa! w klubie Or!a 
Bia!ego.
Marian Hemar Od marca 
1942 roku przebyw-
a" w Londynie. 
Prowadzi" wieczory 
literacko- muzyczne 
w Ognisku 
Polskim i klubie 
Orze! Bia!y i 
teatr od czerwca 
1950 roku. W 
latach 1953-1969 
by" autorem cotygodniowego 
Kabaretu Hemara w Radiu 
Wolna Europa , co spowodowa!o 
ca!kowity zakaz publikacji jego 
utworów w PRL do 1981r.

Kszta!cenie ZHPpgk
Kurs podharcmistrzyni
Z Gazetki Stulecia

Stalinizm w Polsce
Z Gazetki Stulecia

Po zako(czeniu dzia$a( 
wojennych w Polsce, harcerstwo 
wysz$o z ukrycia i 'ywio$owo 
zacz"$o si" odradza!. Ale w$adze 
komunistyczne nie chcia$y, aby 
istnia$y jakiekolwiek organizacje 
spo$eczne poza ich kontrol#. ZHP 
sta$ si" organizacj# masow# 
wzorowan# na sowieckich 
„Pionierach”. W grudniu 1956 r., 
na fali destalinizacji, zwanej 
„odwil'#”, Aleksander Kami(ski i 
grupa dawnych instruktorów 

ponownie podj"li prób" 
przywrócenia harcerstwa 
opartego na wypróbowanych 
idea$ach,symbolach i tradycji. 
Przywrócono nazw" i symbole 
harcerskie, ale nie przywrócono 
przedwojennego tekstu 

Przyrzeczenia. Kami(ski i 
garstka dawnych instruktorów 
ponownie weszli do w$adz ZHP. W 
1958 r. Kami(ski zrezygnowa$ z 
dalszej próby wspó$pracy z 
oficjalnym krajowym ZHP.
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2. Na randk# si# z ni! umówilem
    Tomorrow, at seven o clock.
     Bilety cinema kupi"em 
     Nie przysz"a, cho) zapada ju$      
% zmrok.
     I teraz ja wiem ju$ napewno,
     'e Margaret nie kocha mnie.
     I wi#cej ju$ jej nie za%piewam
     Cudowny refren ten...
     Ref: O Margaret...........

Naczelniczka hm El'bieta 
Andrzejowska wprowadzi$a w 
1950r korespondencyjny kurs 
podharcmistrzowski.  Ka'dy kurs, 
w oparciu o ksi#'k" Grodeckiej, 
obejmuje !wiczenia, opracowania, 
dyskusje mi"dzy uczestniczkami i 
krytyczn# ocen".  Do dzi% dnia 
odby$o si" 31 kursów. 

O Margaretk
Piosenka popularna w'ród by"ych #o"nierzy gdy zacz!li spotyka$ panienki 
znaj%c tylko kilka s"ów angielskiego.

http://www.zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka_6/instruktorki/grodecka.htm
http://www.zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka_6/instruktorki/grodecka.htm
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Minispódniczk", któr# wylansowa$a Mary Quant, na 
dobre ods$oni$a damskie nogi w latach 60tych.  
Modna sta$a si" podkre%lona talia, zaznaczona nieco 
ni'ej ni' w latach 50. Wi"kszo%! bluzek i 'akietów 
mia$a r"kawki d$ugo%ci -.
Popularno%! zdoby$y wtedy równie' proste kostiumy 
(jak te u Chanel). Zamiennikiem 'akietów by$y s"odkie 
bli&niaki oraz komplety "%cz%ce kaftaniki z 
bolerkami.
Dopasowana krótka sukienka bez r"kawków, mia$a 
nisko po$o'on# lub lu&n# lini" talii, w dzie( 
zapewnia$a niezb"dn# elegancj", a wieczorem wraz z 
futrem i bi'uteri# stawa$a si" wspania$# kreacj#. W 
opozycji do niej na wieczór nak$adano równie' 
ca$kowicie zas$aniaj#ce cia$o, d$ugie suknie. 
Panie coraz odwa'niej zacz"$y nosi! spodnie. To 
czas g"stych, puszystych w$osów,  króciutkich 
fryzurek (Twiggy), bufiastych upi"! typu „ul” i d$ugich 
romantycznych pukli (Brigitte Bardot). W makija'u 
przez ca$# dekad" królowa$ eyeliner, zmienia$a si" 
tylko grubo%! kreski.

Wraz z pojawieniem si! dyskotek wesz"a moda 
dyskotekowa. Strój to krótka sukienka z du#ym 
dekoltem lub odkrytymi plecami, Dope"nienie stroju 
dyskotekowego stanowi"y czarne rajstopy.

Moda dla m"odych .ród"o: www.magiakobiet.pl

 +wiat dla kobiet si( 
bardzo zmienia# w latach 
60tych - 
Pracowa#y, zacz(ly 
zajmowa& wa"ne 
stanowiska w polityce 
oraz w pracy.  Coraz 
wi(cej kobiet 
przyjmowano na 
uniwersytetach i zacz(to 
my'#a#o nie ty#ko o 
ma#"e*stwem

LATA 1960
Wielkim wydarzeniem by" Pierwszy %wiatowy Zlot 
ZHP dzia"aj!cego poza granicami Kraju, który odby" si# w 
Cassino we W!oszech w 1969 r. w 25-t! rocznic# bitwy 
pod Monte Cassino. Po raz pierwszy, M"odzie$ i starszyzna 
harcerska ze wszystkich 
krajów w których 
dzia"amy spotka"a si#, aby 
potwierdzi), $e m"ode 
pokolenie Polaków 
urodzonych ju$ poza 
Polsk! chce broni) 
Sprawy Polskiej tak, jak 
ich rodzice i dziadkowie, 
cho) w innych warunkach 
i innymi metodami. 
Szczytowym momentem 
Zlotu by" przemarsz 
jednostek wojskowych i 
harcerskich z klasztoru na 
cmentarz $o"nierzy polskich poleg"ych w bitwie o Monte 

Cassino i uroczyste przej#cie sztandarów z r!k 
kombatantów przez harcerzy i harcerki. Harcerstwo 
zaci!gn#"o wart# przy grobach podczas Mszy *wi#tej 
koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa 
W"adys"awa Rubina. Obecni byli równie$ duchowni 
ewangeliccy i prawos"awni. Na zako&czenie odby" si# Apel 
Poleg"ych.

Przekazanie sztandarów na Monte Cassino
Z Gazetki Stulecia

Dzi) dziewczyna  Dhna D. Pniewska

Jacqueline Kennedy i Bridgit Bardot
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Ref-Ren napisa" 
piosenk! “To Oni” 
dla harcerki Jagody 
Kaczorowskiej z tej 
okazji.

http://www.magiakobiet.pl
http://www.magiakobiet.pl
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“Mój ojciec walczy" w AK, by" ranny i zaraz po wojnie zmar". 
W"a'ciwie, to ja go wcale nie mia"em. Dzi', kiedy jestem muzykiem 
chcia"bym po'wi!ci$ mu jak%' m%dr% piosenk!. I chcia"bym, #eby 
przekaza$, #e to o co oni walczyli, nie posz"o na marne, #e zosta"o 
co' w nas, jaka' si"a, #eby by$ prawdziwymi Polakami.”
Janusz Kondratowicz - Czerwone Gitary

Si"a duchowa dla Polski 
LATA 1970 

Pocz!tkowo piosenka 
nosi"a tytu" „Gdy 
zap"on!" %wiat” bo 
Kondratowicz mia" 
w!tpliwo%ci. “To by" 
czas walki z 
ko%cio"em”, 
wspomina. Kiedy po 
Polsce je)dzi!a 
kopia cudownego 
obrazu Matki 
Boskiej 
Cz"stochowskiej, 
w!adze, by 
odci'gn'* m!odzie# 
organizowa!y w 
miejscach 
pielgrzymki, 
koncerty 
najlepszych 

zespo!ów. Ale 
zdecydowano piosenk# 
pokaza) na festiwalu 
opolskim. Tam re$yser 
poszed" jeszcze dalej. 
Postanowi", $e na fina" 
wokalista po"o$y na 
scenie bukiet kwiatów. 
Owacja trwa"a 
dwadzie%cia minut. A 
potem nie do%), $e 
zaakceptowano 
„krzy$”, to na 
dodatek 
popularyzowano 
utwór dedykowany, 
#o!nierzowi, 
niech"tnie wtedy 
widzianej, Armii 
Krajowej. 

W Polsce w latach 70tych z powodu cz#stych 
podwy$ek cen (szczególnie $ywno%ciowych), odbywa"y 
si# protesty na które komunistyczny rz!d reagowa" si"!.  
W czasie takich zaj%) by"o 300 ofiar.  Kto mia" rodzin# 
w Polsce pomaga" wysy"aj!c paczki z artyku"ami 
potrzebnymi. Coraz silniejsza natomiast stawa"a si# 
rola ko%cio"a. Ksi!dz Prymas upomina" si# o prawa 
obywatelskie. 

W pa(dzierniku 1978r Kardyna" Karol Wojty"a 
zosta" wybrany papie$em. Wybór ten mia" ogromy 
wp"yw na ducha narodu polskiego. W czerwcu 1979r 

przyby" do Polski Ojciec *w. Jan Pawe" II. Ta radosna 
wizyta doda"a ludziom jeszcze wi#kszej si"y duchowej. 

Nowa Moda
Mieszanka seksapilu, elegancji i stylu 
hippie. Zwracano uwag! na kobiec% 
sylwetk! podkre'laj%c biodra i 
ramiona. Szafy pe"ne by"y szerokich 
spodni, tunik, kopertówek, zwiewnych 
sukienek, bluzek marszczonych pod 
biustem, butów na 
koturnach. Bi#uteria lat 
siedemdziesi%tych mia"a 
du#e rozmiary, ci!#kie 
ozdoby, w mod! wesz"y 
plastikowe bransolety . 
Fryzury sta"y si! 
frywolne, odkryto tak#e 
zalety trwa"ej ondulacji.
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W sierpniu 1980r. w Stoczni Gda&skiej wybuch"y strajki 
i powsta" Niezale$ny Zwi!zek Zawodowy “Solidarno%)” 

który rozszerzy" si# potem na reszt# Polski. Przewodnicz!cym 
zosta" Lech Wa"#sa. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981r gen. 
Jaruzelski og"osi" stan wojenny. Wiele osób aresztowano i 
osadzono w obozach dla internowanych. 

Z zachodu nap"ywa"y dary dla internowanych i ich 
rodzin, oraz dla coraz bardziej potrzebuj!cych pomocy 
szpitali (np. Medical Aid for Poland). Harcerki w ka#dym 
kraju bra!y udzia! w zbieraniu pieni"dzy oraz 
pakowaniu paczek do Polski. 

Pomimo zniesienia stanu wojennego w 1983r oraz 
dalszych wizyt Ojca %wi#tego sytuacja polityczna nie bardzo 
si# zmienia"a. Dopiero w maju i sierpniu 1988 wybucha"y 
strajki, natomiast w grudniu  utworzono Komitet 
Obywatelski "Solidarno%)".

Nast#pnie przeprowadzono 
rozmowy obozu rz!dz!cego z 
cz#%ci! opozycji (g"ównie 
"Solidarno%)") w sprawie 
demokratyzacji ustroju 
politycznego i spo"ecznego oraz 
naprawy systemu gospodarczego 
Polski (porozumienie 
Okr'g!ego Sto!u w lutym i 
kwietniu 1989r. 
Zarejestrowano NSZZ “Solidarno%)” a w czerwcu odby"y si# 
cz#%ciowo demokratyczne wybory do parlamentu. 

"Solidarno(*" odnios!a zwyci"stwo, powsta" rz!d 
z"o$ony mi#dzy innymi z przedstawicieli dotychczasowej 
opozycji Premier Tadeusz Mazowiecki. III Rzeczpospolita 
– powsta!a wed!ug Konstytucji, symbolem której jest 
m.in. przywrócony w  
godle Polski orze! w 
koronie, wzorowany 
na przedwojennym.

Solidarno'$ i droga do III 
Rzeczypospolitej

Z ksi%#ki Sam-Pion

LATA 1980 

Bia"y mi# dla dziewczyny, któr% kocham i 
kocha( b!d! wci%$.
Lecz dziewczyna jest ju$ z innym i pozosta" 
jej tylko bia"y mi#.

Ref. O, dziewczyno, spójrz na misia, a 
przypomni  ci ch"opca z dawnych dni,
Najszcz!#liwszego bia"ego misia, który tylko 
mia" w oczkach bia"e "zy.

Mija czas a wraz z nim odszed" i zagin%" 
bia"y mi#
Lecz ty do mnie nie powrócisz i jak dawniej 
mi ciebie b!dzie brak.

Ref: O dziewczyno . . . .

)nieg zasypa" nasze #"ady, teraz po misiu, 
po dziewczynie i po snach.

Obóz harcerek z Kanady na III Zlocie ZHP pgk 1982 - Comblain la Tour, Belgia

Królowa) zacz!" kicz. Du$y wp"yw na mod# mia"a 

Madonna. Do "ask wróci"y geometryczne wzory (kropki, 
pasy), legginsy. Modne sta"y si# intensywne barwy, baleriny-
tenisówki, b"yszcz!ce dodatki, opaski zachodz!ce na czo"o. 
Makija$e by"y mocne i charakterystyczne. Przepych panowa" 

tak$e we fryzurach 
- im wi#cej ma si# na 
g"owie, tym lepiej, lub 
fryzury typu “z przodu 
krótko, z ty"u d"ugo”.

Szalone lata 80-te

"Pami!tam "e 
#piewa$y#my 
t% piosenki na 
obozie w 1986

"Bia$y Mi%",  zrobi$ 
osza$amiaj#c# karier". 
Napisa$ i skomponowa$ 
Miros$aw Górski dla 
swojej 'ony Marysi.  Po 
wyj%ciu z wojska w 
wolnych chwilach gra$ w 
zespole “Dobosze”. “Na 
jakiej% imprezie zabrak$o 
repertuaru i zagrali%my 
to”. A ona utkwi$a w 
pami"ci wzsystkich 
którzy prze'yli te lata w 
Polsce czy na emigracji.
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W 1983 roku 
zwolana zostala 
swiatowa 
konferencja 
instruktorek 
wedrowniczek w 
Stanach Zjedn. w 
celu opracowania 
zasad pracy 
wedrowniczek./
Wynikiem 
konferencji/ byl 
podrecznik 
"Wedrowniczki" 
wydany w 1984 r.
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LATA 1990/2000  
Przekazanie Insignii 
w"adzy Prezydenckiej
W lipcu 1989 roku prezydent Sabbat nagle zmar", a 
dh Ryszard Kaczorowski obj!" urz!d prezydenta na 
uchod(stwie. W 1990 roku Lech Wa"#sa zosta" 
wybrany prezydentem III RP w wolnych 

demokratycznych! wyborach, nadszed" 
wtedy moment by przekaza)! insygnia 
w"adzy prezydenckiej które w 1939 roku 
opu%ci"y Polsk# i znajdowa"y sie w 
Londynie. Dh. Prezydent Kaczorowski 
uczyni" to 22 grudnia 1990 i tym samym 
z"o$y" w"adz# prezydenck!.

Harcerstwo w Polsce
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Z Gazetki Stulecia

W Polsce dzia"a obecnie kilka 
organizacji harcerskich.  Najwi#ksza 
organizacja to Zwi!zek Harcerstwa 
Polskiego (ZHP), który po upadku 
komunizmu w Polsce w 1989r. 
dokona" zmian i stopniowo powraca" 
do tradycji przedwojennego 
Harcerstwa. W 1995r. w ZHP 
przywrócono przedwojenne 
Prawo i Przyrzeczenie, a w 

1996r. ZHP zosta!o przyj"te do 
WOSM i WAGGGS (%wiatowej 
Organizacji Ruchu Skautowego 

i %wiatowego Stowarzyszenia 
Przewodniczek i Skautek). W 
1989r. z pó"konspiracyjnego, 
dzia"aj!cego w "onie ZHP, ruchu 
Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz 
niezale$nych %rodowisk dzia"aj!cych 
poza ZHP powsta" Zwi'zek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej 
(ZHR). Organizacja ZHR 
odwo!uje si" do zasad etyki 
chrze(cija$skiej i tradycji 
narodowej.  

Organizacje Harcerskie 
istniej' równie# w krajach na 
wschód od Polski. Warunki 
ekonomiczne i polityczne s! nieraz 

bardzo trudne. W miar#  mo$liwo%ci 
Zwi!zek Harcerstwa

Polskiego dzia"aj!cy poza 
granicami Kraju oraz organizacje 
harcerskie w Polsce wspieraj! prac# 
harcersk! na wschodzie. 
Reprezentanci ze wschodu 
uczestniczyli w IV *wiatowym 
Zlotcie ZHP w 1994r. w Clumber 
Park( Anglia) oraz w 
Okoliczno%ciowym Zlocie z okazji 
60-lecia Powstania Warszawskiego w 
2004r. w Okuniewie pod Warszaw!. 
Organizacje harcerskie na 
wschodzie to: ZHP na Litwie, 

Harcerstwo na Ukrainie, ZHP 
na Bia"orusi, Hufiec Harcerstwa 

Polskiego na +otwie, Harcerstwo w 
Kazachstanie, Harcerstwo Polskie  a 
na terenach Republiki Czeskiej, 
Harcerstwo w Moldawii. 

,,,,,,,,

Na $ycie patrzysz bez emocji, 
na przekór czasu i ludziom wbrew,
Gdziekolwiek jeste%, w dzie& czy w nocy, 
oczyma widzisz, ogl!dasz gr#
Kto% inny zmienia %wiat za Ciebie, nadstawia g"ow#, 
podnosi krzyk,
A ty z daleka bo tak lepiej 
i  w razie czego nie tracisz si#.
Ref: Prze#yj to sam, prze#yj to sam, nie 
zamieniaj serca w twardy g!az, póki jeszcze 
serce masz.
Widzia"e% wczoraj znów w Dzienniku 
Zm#czonych ludzi wzburzony t"um.
I jeden szczegó" wzrok twój przyku", ogromne morze 
ludzkich g"ów.
A spiker cedzi" ostre s"owa, od których nagle wzbiera"a 
z"o%).
I pocz!" w tobie gniew kie"kowa) a$ pomy%la"e%: 
Milczenia do%)!
Ref: Prze#yj to sam .........

“Po latach dowiedzia$em si! jak wielkie znaczenie mia$ dla ludzi Solidarno#ci 
utwór Prze"yj to sam.Zastanawia$em si! tysi%ce razy, jak to jest, "e po tylu 
latach od tamtych czasów kolejne pokolenia m$odych ludzi si!gaj% po 
PRZE&YJ TO SAM. Ale poza tym, mo"e rzeczywi#cie niewiele si! tu zmieni$o 
i ci%gle trzeba #piewa' o prostej prawdzie, "e trzeba co# zrobi', "eby to 
zmieni', nie sta', lecz walczy'.  Grzegorz Stó"niak, Lombard

 Prze"yj to Sam Zespó$ Lombard

     .   
W"drowniczki
V +wiatowy Zlot, 
Anglia 1994

W"drowniczki z 
obozu Aurora i 
Dzie( Kobiet
IV #wiatowy Zlot, 
Kanada 2000

#wiatowe Zloty ZHPpgk
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Zlot “Twierdza” 2010 Polska

Z okazji stulecia harcerstwa, Zlot 
ZHPpgk odby! sie w Polsce.
Patrzymy teraz w przysz!o)' 
która nale"y do Was - 
w&drowniczek.  Jaka b&dzie 
wasza praca w&drownicza? Jakie 
znajdziecie sobie miejsce w 
spo!ecze$stwie? Jak% s!u"b& 
wybierzecie do wykonania przez 
reszt& "ycia?  Jakie zostawicie za 
sob% harcerstwo, zale"e' b&dzie 
od Was -  przysz!ych  
instruktorek, matek i kobiet 21-
go wieku?

)wiatowe Z"azy 
W!drowniczek
Pierwszy (wiatowy z!az w lipcu 
2003r. pod nazw! „Patrioci” odby" si# 
na Fraser Island w Australii. Na z"az 
przyjechali uczestnicy z Australii, 
Kanady, Stanów Zjednoczonych i 
Wielkiej Brytanii.. Komendantk! Z"azu 
by"a hm. Alicja Lew.  Drugi (wiatowy 
z!az odby! si" w lipcu 2008r. pod 

nazw! „Si"a Ducha” i by"a to w#drówka 
przygotowawcza do spotkania z Ojcem 
*wi#tym Benedyktem XVI podczas 
Dni M!odzie#y w Sydney w 
Australii.  Uczestnicy przyjechali z 
Argentyny, Australii, Kanady, Polski, 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii. Tematem z"azu by" obraz 
Matki Boskiej Cz#stochowskiej. 
Komendantk! by"a hm. Marysia 
Nowak.

    Ania Kucewicz hm. 
                                                                               Referentka W!drowniczek w GK Harcerek

“W czasie w&drówki 
uczestnicy poznali 
bohaterów i dzieje 
narodu polskiego w 
okresie zaborów i 
niewoli.” Ala Lew

Seria “Ksi%#eczka 
W!drowniczki”  na 
zdobycie ka#dego etapu 
pracy w!drowniczek 
wydana przez GK Harcerek 
w 2009r.


