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“NACZELNICZKA
JEST WŚRÓD NAS”

 Chciałabym zwrócić uwagę na jeden aspekt 
pracy administracyjnej, który jest również bardzo 
ważnym obowiązkiem osoby prowadzącej pracę 
jednostki lub akcji –wydawanie rozkazów.

 Rozkaz to pisemna forma przekazania swojej 
jednostce zarządzeń, poleceń, decyzji lub informacji 
przez osobę prowadzącą. 

 Rozkazy są wydawane na wszystkich 
szczeblach naszej Organizacji, począwszy od 
Naczelniczki poprzez komendantki chorągwi, 
hufcowe do drużynowych (mających odpowiedni 
stopień). Funkcyjna na czele jednostki powinna 
wydawać rozkazy regularnie by informować o pracy 
jednostki, utrzymywać więź i zachęcać inne do pracy. 

 Często po raz pierwszy spotykamy się z 
obowiązkiem pisania rozkazu jako drużynowa, 
a może częściej jako młoda komendantka akcji 
– czy czułyśmy się do tego przygotowane? Czy 
wiedziałyśmy co pisać?

 Oczywiście treść rozkazu będzie zależała 
od okoliczności, w których jest pisany, ale warto 
zapamiętać, że są pewne podstawowe zasady. 
Zachęcam do odświeżenia sobie własnej wiedzy:

1.
 Rozkaz powinien być treściwy – jasny i do 
rzeczy.

2.
 Prawo pisania rozkazu ma drużynowa po 
próbie (czyli przewodniczka) oraz instruktorka na 
funkcji rozkazodawczej. 

3.
 Kopię rozkazu należy wysyłać nie tylko do 

jednostek, do których on się odnosi, ale także do 
jednostki nadrzędnej, czyli drużynowa również 
wysyła kopię do hufcowej, a hufcowa wysyła kopię 
swojego rozkazu do komendantki chorągwi itd. 
Grzecznościowo można również wysłać kopię do 
osób związanych z jednostką, np. do hufcowego 
bratniego hufca.

4.
 Rozkazy są wydawane przez jednostki 
zarządzające, czyli drużyna, hufi ec, chorągiew. 
Natomiast ciała koordynacyjne, np. obwód lub okręg 
przekazują swoje informacje listem / okólnikiem. 
Jeżeli są konieczne zalecenia do wykonania, to ciało 
koordynacyjne przekazuje prośbę do odpowiedniej 
jednostki rozkazodawczej aby umieściła zalecenie w 
rozkazie.

5.
 Jeżeli dane zalecenie jest określone 
specyfi cznym terminem, to musi być podany, np. 
okres próby jednostki lub okres noszenia specjalnych 
odznak. Nowe zarządzenia (np. mianowania) muszą 
być określone datą ważności. Najczęściej to się 
łączy z datą rozkazu, a więc pisze się np. „z dniem 
dzisiejszym....” ale jeżeli zarządzenie było wcześniej 
wprowadzone to trzeba podać datę wstecz („z dniem 
4 czerwca b.r... ....”)

6. 
 W treści rozkazu, nazwiska harcerek 
lub instruktorek są poprzedzone ich stopniem. 
Natomiast osoba pisząca rozkaz podaje swój stopień 
po nazwisku, a pod nazwiskiem funkcję która ją 
upoważnia do wydania tego rozkazu. 

7.
 Każda jednostka powinna mieć teczkę 
rozkazów, którą przekazuje się przy zdaniu jednostki 
jako część obowiązku administracyjnego. Na obozie 
lub biwaku jest przyjęte, że rozkazy są pisane w 
Książce Pracy.

8.
 Jako „adres”, z którego rozkaz jest wydany 
podajemy drabinkę organizacyjną aby było jasne 
skąd wywodzi się władza autora, np. rozkaz hufcowej 
podaje jako swój „adres”:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Harcerek w. ......

Hufi ec. ......
Miejscowość i data rozkazu.

 Na północnej 
półkuli nadchodzi okres 
akcji letniej - zlot, obozy, 
biwaki i wszelkie akcje 
noclegowe tego rodzaju 
wymagają przygotowania 
i poświęcenia komend i 
osób wspierających. Są 
one chyba najlepszym 
sposobem wypróbowania 
siebie ale także 
dokształcania się. 
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Proszę zauważyć że nie podajemy okręgu.
[Patrz punkt 4 powyżej].

 Na obozie lub biwaku dodajemy jeszcze 
nazwę akcji gdyż ona była zatwierdzona przez 
jednostkę nadrzędną.

9.
 Rozkazy są numerowane – najczęściej (ale 
nie zawsze) w seriach rocznych L1/17, L2/17 itd.

A co w rozkazie?
Rozkaz jest podzielony na punkty, które są 
zatytułowane. Poniżej lista spraw najczęściej 
przekazywanych rozkazem (odnoszą się do 
wszystkich szczebli):

 a. Wyjątki z rozkazów ciał nadrzędnych 
– często takie rozkazy są po prostu przekazane w 
całości, ponieważ technologia nam na to pozwala. 
Nie jest to konieczne, gdyż nie wszystkie sprawy z 
nadrzędnego rozkazu odnoszą się do tej jednostki. 
Rozkazy jednostek nadrzędnych powinny być 
przekazane prowadzącym, które podają sprawy 
dotyczące ich jednostek bezpośrednio w swoim 
rozkazie np. zatwierdzenie wyjazdu, zwołanie 
konferencji instruktorek. Trzeba podać źródło tego 
zarządzenia.
 b. Przyjęcie osoby / jednostki do ZHP/ 
chorągwi / hufca / drużyny. 
 c. Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego;   
 nadanie stopnia lub sprawności.
 d. Zwolnienie i mianowanie funkcyjnych.
 e. Zatwierdzenie nazw i numerów drużyn  
 lub nazwy hufca.
 f. Pochwały, nagrody, wyróżnienie, 
upomnienia, przyznanie odznak specjalnych,  
ukończenie kursów.
 g. Odbyte biwaki / obozy / wędrówki; udział  
 w specjalnych imprezach.
 h. Punkty z programu na najbliższy okres.
 i. Zakupiony inwentarz, dary, subsydia.
 j. Rozkład dnia na obozie.
 k. Wizytacje, przyjazd i wyjazd instruktorek 
lub gości specjalnych.

 Wiem, że wiele z was pojmuje powyższe 
wytyczne i dostosowuje się do nich, ale nawet 
najbardziej doświadczonej instruktorce może się 
zdarzyć jakaś pomyłka, chociażby z nieuwagi. 

 Pamiętajmy, że rozkaz ma za zadanie 
przekazać zalecenia do wykonania lub przekazać 
ważne informacje organizacyjne. Rozumiemy przez 
to, że rozkaz powinien wzbudzić poziom karności i 
nawet pobudzić do działalności i dlatego musi być 

napisany z należytą powagą i przemyśleniem.

(Opracowane w oparciu o książeczkę hm. J. Kucewicza,
pt. „Administracja Harcerska”) 

Życzę miłych przeżyć na wszystkich akcjach letnich.

Do zobaczenia na IX Światowym Zlocie
“Szlak Przyszłości” -Tamaracouta 2017!

Dhna Aleksandra Mańkowska, hm
Naczelniczka Harcerek

ZDJĘCIE: Zlot w Clumber Park 1994 na Apelu Poległych
(Dhna Aleksandra Mańkowska jako oboźna podobozu swojego Hufca)

ZDJĘCIE: Zlot w Acton, Kanada 2000 - góra:przy bramie obozu, dół:z komendami podobozów
(Dhna Aleksandra Mańkowska jako komendantka obozu zlotowego “Korona”)
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SŁOWO WSTĘPNE
“Pamiętajcie, że nie w tem jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył,

ale co zrobił dobrego na świecie”.
Andrzej Małkowski

Dzień dobry! Czołem! Cześć! Czuwaj! 

 Redakcja się nisko kłania swym siostrom 
instruktorkom i zaprasza do lektury następnego 
naszego numeru, tego czerwcowego, czyli zapraszamy 
do tej naszej wspólnej wędrówki pełnej refl eksji, 
pomysłów jak i naszych reakcji wobec tej naszej 
codzienności, która ostatnio uderza raz po raz w naszą 
ludzkość i nasze ideały.

 Ostatnie smutne wydarzenia w Manchesterze 
i w Londynie (choć nie tylko) uderzyły mocno, 
zagrażając psychice nie tylko ofi ar, ale i naocznych 
świadków lub samych mieszkańców. Jako część 
rodziny harcerskiej, należymy do ugrupowania bardzo 
uprzywilejowanego. Kieruje nami nasza harcerskość, 
ugruntowana w szczerych bezinteresownych ideałach 
i podstawach naszej wiary. Uparcie wierzymy w 
Dobro i dążymy do lepszego jutra. I jakkolwiek, gdy 
pierwszy szok uderza, możemy się chwilowo zachwiać, 
wiadome i zrozumiałe, szybko nadchodzi moment 
zadumy, skupienia się i zastanowienia się: jak ja mogę 
pomóc? Co ja mogę zrobić? Jak ja powinnam się 
zachować? Czy w danym momencie służę przykładem 
wśród chociażby rodziny, swoich współpracowników 
czy w swym gronie towarzyskim? A co dopiero wobec 
swoich harcerek?

 Może ostatnio się mało mówi o dobrych 
uczynkach. Jakoś zwyczaj Andrzeja Małkowskiego 
wiązania sobie węzełka na chuście (symbol potrzeby 
wykonania dobrego uczynku tego dnia) jest coraz 
mniej stosowany, jeżeli w ogóle. Czy częściowo 
dlatego, że noszenie krajek nam w tym jakby 
utrudnia? Banalny komentarz, ale może w nim jest 
też i trochę prawdy. W rozmowach towarzyskich 
nawet przestano żartować, że harcerz jest od 
przeprowadzania osób słabszych przez drogę. Nasuwa 
się pytanie: co się nam stało? 

 Chyba nigdy nie byłyśmy tak dobrze oczytane, 
z szybkim prawie naocznym dostępem do wiadomości 
światowych na żywo, jak obecnie. Czytamy, że uczeń 
Józef Piłsudski, w Wilnie, należał do tajemnych kółek 
młodzieży szkolnej, które, drogą konspiracyjną, 
sprowadzały z Petersburga czy zakazane książki, 
wydawnictwa czy pisma i ulotki itd. Nawet posuwali 
się do prenumeraty gazet zaboru carskiego, bo 
tylko tam mogli się dowiadywać o wydarzeniach 

światowych poza obrębem swojego bezpośredniego 
środowiska. Było to bardzo niebezpieczne, ale 
podejrzewam, że może, jak na swoje warunki, 
interesowali się i orientowali się bardziej co do 
zagadnień świata, w którym rośli, niż wiele z nas, 
bo poddawali się analizie, na którą tempo życia 
ówczesnego im pozwalało. 

 Dziś, instruktorki, harcerki i nie łudźmy się, 
nawet nasze zuchy nie muszą niczego wyszukiwać 
ani dokładać za dużego wysiłku do odkrycia suchych 
faktów... wszystko napływa do nas i to od razu. To 
tempo też nie pozwala na zastanowienie się, na 
zrozumienie i nabranie wyczucia do podłoża danych 
wydarzeń. Wszystko szybkie, płytkie a co gorsze, 
że podświadomie wiemy, że jutro i tak nastąpi coś 
nowego, coś, broń Cię Boże, gorszego i zastąpi 
nowymi uczuciami dzisiejszy wyczuty szok. W tym 
wirze trudno jest nam się zatrzymać, a co dopiero 
zakasać rękawy.

 Reakcja nasza winna być prosta. Skoro 
twierdzimy, że wzorujemy się na Zawiszy, te słowa 
nie mogą być pustymi słowami. Tragedie typu 
pożaru zabudowania zwanego “Grenfell Tower” 
winne wywołać, i to nie żółwim krokiem, w nas 
odruchowo właśnie tą rycerskość, czyli tą opiekę 
nad słabszym, ten dobry uczynek, to poczucie 
obowiązku jako obywatel. Nie zadowalajmy się 
pokazywaniem na zbiórkach ilustracji o Zawiszy 
czy nawet fi gurki / lalki rycerskiej. Prawdą jest, że 
wiele z nas przychodzi z pomocą cicho i skromnie. 
Należy cenić takie zachowanie, ale czasem musimy 
uwidocznić potrzebę uruchomienia jakiejś pomocy, 
aby nasze postępowanie nadało tego cennego 
przykładu, na którym w późniejszych latach będą 
mogły się wzorować nasze harcerki. Nie odkładajmy 
i nie zostawiajmy komuś innemu (humorystycznymi, 
ale za nadto prawdziwymi słowami autorki artykułu 
na właśnie dany temat). Nie zasłaniajmy się drogą 
służbową. Zawiążmy węzełki na naszych chustach już 
dziś.

Czuwajmy!

Redakcja
Czerwiec 2017r

Aberdeen, Edynburg, Londyn. Nowy Jork, Toronto
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BAJKA O CZTERECH
 Nie zawsze jesteśmy mistrzami 
organizacji. A przez taką opowiastkę jak 
wyżej, często kończymy z przysłowiową „ręką 
w nocniku”, zarywając noce, bo “goni nas 
deadline”. 

 Na szczęście, my, zebrane w harcerstwie 
otrzymujemy wspaniałą lekcję. Uczymy się 
jak zaangażowanie i współpraca może stać 
się naszym kluczem do sukcesu. Uczymy się, 
że czasem trzeba przekazać pałeczkę, aby 
samemu móc się czegoś nowego nauczyć, a 
przy okazji dać się wykazać komuś innemu. 
Uczymy się słuchać, poznawać ludzi i rozdzielać 
zadania na podstawie zaobserwowanych przez 
nas cech, które charakteryzują daną osobę. 
Uczymy się też, że mimo rozdzielenia zadań, 
dalej spoczywają na nas obowiązki. Uczymy się 
cierpliwości i nie szukamy nigdy kozła ofi arnego, 
na którego można zwalić niepowodzenie.

 Kluczem do każdego sukcesu jest 
rozmowa i otwarty umyśl. 

 Nie bądźmy kimkolwiek, bądźmy 
każdym, a zarazem tym kimś, który dorzuci 
swoją cegiełkę do budowania wyznaczonego 
celu. 

 I najważniejsze! Nie warto czekać, że 
ktoś zrobi pierwszy ruch. Tylko akcja powoduje 
reakcję. Akurat wyjdzie tak, że naszą postawą 
zmotywujemy do działania kogoś biernego! 

„Bajka o czterech…”

„Były sobie cztery osoby:
Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt.

Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę i Każdy 
został o to poproszony.

Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł 
to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił.

Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to 
powinnością Każdego.

Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale 
żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że Nikt tego 

nie zrobił.

Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś 
za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić 

Ktokolwiek.”

Jakże z pozoru zawikłana opowieść. Prawda? 
Zawikłana, a zarazem bardzo prosta. Ile razy 

każdej z nas zdarzyło się pomyśleć? „Aaaaa Zosia 
albo Kasia na pewno to zrobią.” „Na pewno ktoś się 
tym zajmie, po co będę się angażować.” „No chyba 

każdy wie co należy do jego obowiązków?”

pwd. Kasia Steć
Aberdeen, Szkocja
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REDAKCJA
KTO TO?
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____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

ADRES WĘZEŁKA:
80 Sutton Court,

Sutton Court Road,
London W4 3JF, UK

E-MAIL REDAKCJI:
(artykuły, załączniki, 

zdjęcia, osobiste)
wezelek@zhp.org

E-MAIL SKRZYNKI 
POCZTOWEJ:

wezeleklisty@zhp.org

WYDAWCA:
Główna Kwatera

Harcerek,
23-31 Beavor Lane, 
London W6 9AR, UK

KONTO:
Polish Girl Guides

Association

“Węzełek”

pismo instruktorek
wychodzi już 57 lat

zawsze był i jest wolną 
trybuną na łamach której 

każda z nas może i 
powinna swobodnie się 

wypowiadać. 

***

Drukowane w Węzełku 
wypowiedzi nie zawsze 
zgadzają się z opinią 

Redakcji.

____________________

____________________

Podpowiedź (Lista imion i nazwisk Naszej Redakcji, nie w kolejności):
pwd. Katarzyna Steć, phm. Agnieszka Nowicz, phm. Anna Sawicka (szata grafi czna), 
hm.Teresa Ciecierska, hm. Danuta Pniewska, phm. Agnieszka Wojtkowiak,hm. Monika 
Skowrońska (redaktor naczelny).
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??

 “Na ręce Druhny hm. Moniki 
Skowrońskiej, Redaktorki Naczelnej i całemu 
Zespołowi Redakcyjnemu nowego wydania 
WĘZEŁKA, składam wyrazy wielkiego 
uznania i bardzo serdeczne gratulacje.

 Zachwyciły mnie młodzieńcza szata 
grafi czna, bogaty dobór artykułów i młodym 
życiem tętniąca treść WĘZEŁKA Nr327. 
Brawo!

 W wielu moich ostatnich 
wystąpieniach zwracałem uwagę na fakt, że 
pokolenie pierwszego stulecia Harcerstwa w 
dużej mierze przyczyniło się do odzyskania 
wolności i suwerenności naszej Ojczyzny, ale 
pokolenie obecne, czyli nasze, musi swoją 
harcerską służbą i pracą przyczynić się do 
tego, by Polskę, Tą nad Wisłą i Tą rozsianą 
po całym świecie, charakteryzowała coraz 
to lepsza jakość! WĘZEŁEK Nr 327 jest 
dowodem, że właściwy krok we właściwym 
kierunku został uczyniony! Jakże się z tego 
bardzo cieszę i jakże serdecznie dziękuję!

 Założyciel Skau  ngu Gen Robert 
Baden Powell często przypominał, że 
najważniejszym celem Skau  ngu jest 
wychowanie, i podkreślał nie nauczanie, 
lecz wychowanie! Jestem przekonany, 
że w młodzieńczy sposób podawana i 
motywująca treść nowego WĘZEŁKA 
poruszy wiele nowych dusz i serc naszych 
Instruktorek i Instruktorów do osobistego 
zaangażowania się w tę szlachetną 
harcerską robotę nowej Redakcji WĘZEŁKA.

 Wierzę mocno, że życzenia Dhny 
hm Danuty Pniewskiej się spełniły! WĘZEŁEK 
odmłodniał i nabrał rumieńców. Druhnie 
Danucie w sposób szczególny dziękuję za 
dotychczasową doskonałą pracę i dobór 
nowego Zespołu Redakcyjnego. Razem z 
Nią życzę Druhnie Redaktor Naczelnej i 
całemu Gronu Redakcyjnemu wytrwania na 
drodze sukcesów oraz coraz to większych 

Szczęść Boże Druhu Kapelanie!
 

 Ze wzruszeniem przeczytałyśmy list, który 
zawiera tak wiele miłych dla nas słów. Jesteśmy 
wdzięczne za docenienie naszej pracy i zauważenie 
nowej szaty naszego pisma i treści w nim zawartych. 
Mamy nadzieję,że spodoba sie ono naszym dawnym i 
nowym czytelniczkom.Naszą pracę cechuje szczególna 
troska o młode pokolenie, by opierało się w swych 
działaniach o zasady życia harcerskiego, gdzie Bóg, 
Honor i Ojczyzna stanowią podstawowe wartości. 
Mocno wierzymy, że wsparcie Naszego Patrona 
pomoże nam w pracy i realizowaniu naszych celów. 
Ufamy również, że i Ksiądz wesprze naszą pracę swoimi 
modlitwami. Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ!
Redakcja Węzełka
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 rzesz czytelniczek i czytelników z pośród grona naszych 
wspaniałych Harcerek i Harcerzy.
 Wszystkich polecam Opiece Bożej, a w 
Roku Osiemdziesiątej Rocznicy Święceń Kapłańskich, 
naszego Patrona, Błog. Ks. Phm Stefana Wincentego 
Frelichowskiego, Jego szczególnemu wstawiennictwu.

 Szczęść Boże i Czuwaj!

Ks. Infułat hm Stanisław Świerczyński
Naczelny Kapelan ZHP

działającego poza granicami Kraju

 Drogi Węzełku,

 Bardzo dziękuję za marcowy/kwietniowy 
numer! Gratuluję nowego zespołu redakcyjnego, nowej 
kolorowej szaty grafi cznej oraz ciekawych artykułów. 
Węzełek z pewnością zaskoczył czytelniczki – taki 
kolorowy, ale też spaśny! Dobrze, że znalazło się tyle 
ciekawych artykułów, że nawet trzeba go czytać po 
kawałku, delektować się i rozmyślać. Każda powinna tu 
znaleźć coś dla siebie.

 Cieszę się bardzo, że w zespole znajduje się 
również dhna Danka Pniewska. Mam nadzieję, że 
teraz, iż nie musi zajmować się wszystkimi elementami 
wydania nowego numeru, będzie mogła poświęcić 
trochę czasu na pisanie. Spostrzeżenia, wypowiedzi i 
opisy płynące spod jej pióra zawsze stwarzają nieomal 
żywy obraz w wyobraźni czytelnika, jak też zawsze 
skłaniają do dalszego zastanowienia się nad jakimś 
zagadnieniem. Cieszę się z nowych sił, które teraz 
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będą zmagały się z tematami nurtującymi 
w naszym Związku i ruchu, ale także 
wpływającymi na nas wydarzeniami z całego 
świata.

 Seria artykułów nt. nękania i 
nienawiści jest bardzo na czasie. Nie 
piszę tego tylko jako komentarz do 
ogólnoświatowej sytuacji – chyba jest to 
rzeczą na tyle oczywistą, że co do tego 
wszystkie możemy się zgodzić. Cieszę 
się z tych artykułów, ponieważ otwarcie 
poruszają temat, z którym coraz częściej 
musimy się borykać w naszych szeregach. 
Na ostatnich dwóch kursach drużynowych 
chorągwi harcerek Stanów Zjednoczonych 
poruszałyśmy ten temat. Wiemy, że temat 
jest poruszany w szkołach, ponieważ młodzież 
coraz częściej spotyka się z nienawiścią. 
Nowa technologia daje ludziom masę 
nowych sposobów do wyrażenia swoich 
najciemniejszych i najpodlejszych, często 
głęboko skrytych, uczuć i przekonań 
nieomalże w sposób anonimowy. Wyzwala 
od działania według powszechnie rozumianej 
umowy społecznej, dzięki której utrzymuje się 
porządek społeczny. Młodzież dorastająca, 
szukająca swojego miejsca wśród 
równieśniczek i zmagająca się z wzburzonymi 
hormonami, emocjami i stale zmieniającym 
się poczuciem tożsamości, często ulega złemu 
postępowaniu. Z drugiej strony, pomijając 
sprawę jak trudne sytuacje zachowania są 
rozstrzygane w domu, zauważam, że reakcja 
szkoły na złe zachowania coraz bardziej 
odbiega od kierunku wychowawczego – gdzie 
szkoła przedstawia parametry zachowania 
i tłumaczy gdzie i jak zachowanie jest 
poza tymi parametrami – a upodabnia się 
raczej do absolutystycznych reakcji – „nie 
tolerujemy żadnych objawów przemocy. 
Każde takie zachowanie będzie karane 
wydaleniem ze szkoły.” Czyli szkoły przestały 
rozumieć, że kłótnie, szukanie swojego 
miejsca w społeczeństwie i rozwiązywanie 
nieporozumień, które niestety u dzieci i 
młodzieży często naturalnie wybucha w 
kłótnie, łzy, szamotaninę (bo dzieci jeszcze 
nie potrafi ą kontrolować swoich emocji) jest 
normalnym etapem rozwojowym. Tylko od 
dorosłych zależy jak młodzież nakierujemy. 
Dzieci uczą się tylko radykalnych zachowań 
i reakcji, skutkiem czego ogólnie, dzieci 
nauczyły się, że muszą się zachowywać, bo 
inaczej spotkają ich radykalne konsekwencje. 

 Na ostatnim kursie, pomimo 
serii zajęć, w których omawiałyśmy złe 

zachowanie, nękanie i nienawiść, niestety odkryłyśmy 
sytuację związaną ze znęcaniem się wśród kursantek. 
Nie była to sytuacja strasznie groźna – niemniej 
jednak wymagała natychmiastowej reakcji komendy. 
Zareagowałyśmy w sposób harcerski – obrzędem, 
kręgiem rady, jak i rozmowami osobistymi. Harcerki 
z trudnością otwierały się na nasze metody – nie 
są do takich przyzwyczajone. Mogę tylko jeszcze 
raz stwierdzić, że niepostrzeżenie wytwarza się 
groźne zmiany w naszym społeczeństwie, i że wyżej 
wymieniona umowa społeczna jest zagrożona. 
Każdy broni siebie, swojego dobra, gdzieś zatraca 
się zrozumienie większego dobra, potrzeb 
społeczeństwa, potrzeb drugiego człowieka, oraz 
potrzeby rozwiązywania konfl iktów przez zrozumienie i 
budowanie więzi.

 Ważnym jest bardzo, żebyśmy dyskutowały 
o takich zagadnieniach. Musimy rozumieć, że nasza 
młodzież potrzebuje wsparcia. Harcerstwo musi 
wychowywać i uczulać na złe zachowanie. Jednak, 
żebyśmy były do tego gotowe, musimy od czasu do 
czasu sprawdzić nasze ustosunkowanie do różnych 
spraw i tematów. Czy jesteśmy otwarte na innych 
ludzi, na inne rasy, na inne wiary; czy dogmatycznie 
trzymamy się tylko „swojego”, a wszystko co obce 
odrzucamy jako złe? Często zastanawiam się nad tym, 
jak przedstawiane są wiadomości o naszej historii 
na zbiórkach do MZO I, II, III i IV. Czy poruszany jest 
fakt, że powinnyśmy być dumne z tego, że przez 
wiele wieków Polska była nie tylko „mocarstwem 
sięgającym od Bałtyku do Morza Czarnego” ale, 
co znacznie ważniejsze, krajem wielokulturowym, 
wielowyznaniowym, otwartym. Krajem, w którym każdy 
mógł znaleźć swe miejsce. Była to nasza chluba.
 
 Czy wychowujemy nasze harcerki by też były 
otwarte, żeby nie osądzały ludzi jedynie na podstawie 
ich par  i politycznej, narodowości czy wyznania? 
Droga harcerska ma prowadzić ku wyższym ideałom, 
ku Dobru. Jest więc drogą trudną, bo wymagającą 
świadomego wyboru, refl eksji, zastanowienia. Nie jest 
to wielką autostradą szablonu, którą podróżuje wielka 
masa człowieczeństwa. Nie jest to droga absolutyzmu, 
dogmatów, myślenia w ściśle ograniczonych 
parametrach. I każda z nas potknie się na tej drodze. 
Wspomnę tu o jeszcze jednej sytuacji, która wydarzyła 
się w drużynie wędrowniczek. Wędrowniczki na zbiórce 
omawiały wybitne kobiety, które wpłynęły na różne 
dziedziny. Po zbiórce instruktorki otrzymały zażalenie 
od rodziców, że wychowujemy wędrowniczki przeciw 
zasadom katolickim, według zasad „gender”, żeby 
sprzeciwiały się zasadom dobrych córek, przyszłych żon 
i matek. Byłyśmy zaskoczone taką wypowiedzią. Nigdy 
nie oczekiwałyśmy takiej reakcji. Co to ma znaczyć? 
Jak mamy się do tego ustosunkować? Dziewczyna, nie 
mogąc pogodzić poglądów rodziców z wyzwaniem 
do zastanowienia się świadomie nad różnymi 
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 Droga Redakcjo!

 Bardzo dziekuję za ostani numer Węzełka. 
Zaskoczeniem była jego obszerność ale myśle, że 
każda z nas mogła tam znaleźć coś dla siebie a dla 
mnie osobiście był inspiracją. Ciągle tkwiła mi przed 
oczami kolorowa okładka. W miniony weekend miałam 
okazję uczestniczyć w II Braterskim Kręgu Piosenki, 
który odbywał się na dodatek w Noc Kupały. Oprócz 
harcerskich i nie tylko piosenek nie mogło zabraknąć 
innych tradycji sobótkowych. Było skakanie przez ogień, 
szukanie kwiatu paproci oraz Świętojańskie Wianki. 
Przesyłam zdjęcie instruktorek, które były obecne, nie 
jest to ani rywalizacja ani bierne naśladowanie, a raczej 
zaczątek rubryki „Poznajmy się”.

 Całemu zespołowi redakcyjnemu życzę 
powodzenia w dalszej pracy i z niecierpliwością bedę 
czekać na kolejny numer.

Czuwaj!
Aneta Macheta, hm.

 Redakcja Węzełka jest wdzięczna 
Druhnie Komendantce za wnikliwą ocenę 
naszego ostatniego numeru pisma i 
zawartych w nim artykułów. Doceniamy 
uwagi jakie zawarte są w Druhny liście. 
Rzeczywiście niełatwo w dzisiejszych 
trudnych czasach wprowadzać w życie 
harcerskie zasady postępowania.

ZDJĘCIE: Stoją od lewej: pwd. Katarzyna Typiak, hm. Aneta Macheta, phm. Dorota Tańska, pwd. 
Marta Szczęsna

ZDJĘCIE: Komendantka Chorągwi USA, druhna hm. Beata Pawlikowska na 
biwaku Hufca Podhale.

zagadnieniami, wycofała się na rok z drużyny 
wędrowniczej. Stwierdziła, że nie jest na to 
gotowa. Uważam, że harcerka postąpiła 
dobrze. Uznała, że potrzebuje więcej czasu do 
świadomego zastanowienia się nad sprawą. 
Możliwie, że stawiamy zbyt niebezpieczne 
pytania, bo chcemy, żeby wędrowniczki 
zastanowiły się nad różnymi zagadnieniami, 
ale taki mamy obowiązek. Takie są zasady 
naszego działania, zasady ruchu skautowego, 
a zatem także zasady harcerstwa. Nie 
możemy jedynie mówić o wyczynach naszych 
bohaterów, o Matkach Polkach (przez dużą 
literę). Niestety, wydaje mi się też, że każda 
silna kobieta wywoływała oburzenie – 
właśnie tylko dlatego, że była na tyle silna, 
że myślała i podejmowała decyzje i nie 
pozwalała sobą ciągle kierować – czy to była 
święta, królowa, uczona, czy ktoś inny. Mamy 
uczulać na potrzeby innego człowieka – nie 
TYLKO tego bliźniego, co za często znaczy 
takiego samego jak my. Sławny cytat bł. ks. 
phm. Wincentego Stefana Frelichowskiego, 
„(...) wierzę mocno, że państwo, którego 
wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby 
najpotężniejsze ze wszystkich. Harcerstwo 
bowiem, a polskie szczególnie, ma takie 
środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego 
szkołę, ten jest typem człowieka, jakiego nam 
teraz potrzeba” zrozumiany w kontekście tych 
zasad nagle staje się ogromnym wyzwaniem 
do ciągłej pracy na sobą.

Beata Pawlikowska, hm. /Jastrząb/
Komendantka Chorągwi USA

 Ma Druhna rację, że rozmawiając w czasie 
spotkań z harcerkami o problemach współczesnego 
świata trzeba włożyć wiele wysiłku, by nie pogubiły się 
one w otaczającej rzeczywistości

 Wychowanie młodego pokolenia jest sprawą 
bardzo istotną, a harcerskie zasady postępowania 
podstawą naszej egzystencji, życia w prawdzie i 
tolerancji wobec innych ludzi, ale dzisiaj świat nie 
ułatwia stosowania harcerskich zasad wychowania 
w codziennym życiu. Jeszcze raz dziękujemy Druhnie 
Komendantce za list skierowany do naszej redakcji.
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70-LETNI WKŁAD POLAKÓW
DO MIASTA BIRMINGHAM

ZDJĘCIE: 20 drużyna harcerek “Łowiczanki”, Hufi ec Mazowsze, WB  Birmingham z Hufcowa Dhną hm Jolą Foryś witają Lord Mayor Cllr Carl Rice, Birmingham - FOTOGRAF: Leszek Kolczak

 Historia polskiej Wspólnoty Katolickiej 
w Birmingham sięga czasów zakończenia II 
Wojny Światowej, kiedy to wielka rzesza byłych 
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, zdecydowała się 
z powodów politycznych, bądź ekonomicznych 
pozostać na terenie Wielkiej Brytanii. Z tej ogólnej 
rzeszy emigrantów, wielu Polaków osiedliło się 
w olbrzymim, przemysłowym Birmingham. Tą 
wspólnotę tworzyli zdemobilizowani żołnierze i 
lotnicy Polskich Sił Zbrojnych walczący na Zachodzie. 
Byli wśród nich piloci legendarnych dywizjonów, 
obrońcy z września 1939 roku, dowódcy oddziałów 
walczących na wielu frontach Europy, jak i ci z 
kresów wschodnich, którym udało się przeżyć 
gehennę deportacji w głąb Rosji. Byli również ci 
z pod Tobruku, Narwiku, z pod Monte Cassino, 
Arnhem, i ci co walczyli w Bitwie o Wielką Brytanię. 
Ogromną grupę „emigrantów” tworzyli także rodacy 
wyzwoleni z obozów jenieckich i koncentracyjnych, 
jak i przymusowi robotnicy wywiezieni z kraju w głąb 
III Rzeszy i inni, którzy w czasie wojny znaleźli się po 
zachodniej stronie polskiej granicy.

Rys historyczny Polskiej Parafi i w Birmingham

 Wszyscy oni stanęli wobec trudnej 
decyzji: czy wracać do kraju okupowanego przez 
sowietów, czy zostać na obczyźnie by to stąd nadal 
kontynuować walkę o pełną wolność Ojczyzny.

 Początkowo emigracja ta zdominowana była 
przez mężczyzn, uczestników większości kampanii 
wojennych i bitew II Wojny Światowej w zachodniej 
i południowej Europie, w Afryce Północnej i na 
froncie wschodnim. Kilka lat później, gdy zaczęto 
łączyć rodziny wojskowych, Wielka Brytania stała się 
domem dla jeszcze większej rzeszy „emigrantów”.

 Pokolenie powojenne pomimo trudnych 
warunków życiowych, dość szybko niemalże 
od podstaw zbudowało nowe struktury życia 
społecznego, pragnąc także stałej opieki 
duszpasterskiej. Te pragnienia urzeczywistniły się 
w roku 1947, kiedy do Birmingham przyjechał ks. 
archimandryta Bronisław Kreuze (Tadeusz Rzewuski). 
Pierwsze nabożeństwa po polsku odprawiał w 
kościele w Oratory przy Hagley Road, a następnie 
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przeniesione zostały do kościoła św. Michała przy 
New Mee  ng Street, gdzie sprawowano dwie Msze 
św. w niedzielę o godz. 11 .00 i 12.15. Polacy mogli 
również korzystać z domu parafi alnego położonego 
obok kościoła, w którym umieszczono kancelarię 
parafi alną, świetlicę i bibliotekę, po czym - jak 
wspominał te czasy jeden z Parafi an:

 ”( ... ) ks. Bronisław Kreuze energicznie 
zabierał się do odszukiwania rozrzuconych 
po tym olbrzymim mieście rodaków, wśród 
których znalazłem się ja i moi koledzy. Jeszcze 
wtedy wszyscy nosiliśmy wojskowe mundury. 
Nie wiadomo skąd ten niestrudzony kapłan 
brał adresy, trafi ł do nas, odwiedzał innych i 
namawiał do udziału w polskich Mszach św. w 
kościele św. Michała„

 Kiedy życie polskiej emigracji powoli się 
stabilizowało ks. Kreuze powołał komitet Akcji 
Katolickiej, który wkrótce przekształcono w Polskie 
Koło Katolickie. Jego celem było zdobywanie 
Funduszy na utrzymanie polskiego duszpasterstwa.

 Nowy etap historii polskiej emigracji w 
Birmingham rozpoczął się wraz z przybyciem
19 Lutego 1949 roku ks. Franciszka Kąckiego z 
Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, 
byłego starszego kapelana Polskich Sił Powietrznych, 
który objął obowiązki proboszcza polskiej placówki 
katolickiej w Birmingham. Na początku lat 50-tych ze 
względu na zmiany architektoniczne w mieście stary 
dom parafi alny przy kościele św. Michała - będący 
centrum polskiej wspólnoty - miał być zburzony, 
postanowiono zatem o wybudowaniu własnego 
ośrodka parafi alnego. Plany te urzeczywistniły 
się 17 września 1961, kiedy nastąpiło uroczyste 
otwarcie Polskiego Centrum Katolickiego zwanego 
”Millenium House”, które na długie lata do chwili 
obecnej stało się wizytówką Polaków w Birmingham. 
Przez kolejne dziesięciolecia Polska Wspólnota 
Katolicka w Birmingham spełniała ogromną rolę w 
utrzymywaniu polskiej tożsamości i kultywowaniu 
polskiej tradycji. Budowała „małą Polskę” na 
obczyźnie dla tych wszystkich, którym Polska została 
„skradziona”, którzy walczyli o nią na frontach wojny 
i poświęcali dla niej życie.

 Wielkim wstrząsem dla społeczności 
polskiej w Birmingham była śmierć ks. Dziekana 
Franciszka Kąckiego CRL. Był on długoletnim i 
wielce zasłużonym proboszczem parafi i, inicjatorem 
i budowniczym Centrum Katolickiego. Zmarł 
16 października 1981 roku. Pogrzeb polskiego 
duszpasterza był wielkim wydarzeniem w 
Birmingham. Po jego śmierci funkcję Proboszcza 

objął ks. Zygfryd Zastocki CRL.

 Rokiem przełomowym dla Polskiej Parafi i 
w Birmingham, czy szerzej dla wszystkich parafi i 
katolickich w Wielkiej Brytanii, okazał się rok 2004 
i przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej. 
Wiązało się to z otwarciem rynków pracy dla nowych 
członków Unii. Polacy szybko z tej możliwości 
skorzystali. Od roku 2004 na Wyspy Brytyjskie 
przybyła fala nowych imigrantów z nowych państw 
członkowskich Unii Europejskiej w tym z Polski. Była 
to jednakże inna emigracja. Emigracja zarobkowa, 
której priorytety, przynajmniej na początku 
jej napływu były zupełnie inne. Bardzo szybko 
Polacy znajdowali pracę i ściągali z Polski swoje 
rodziny. Niemalże z dnia na dzień na ulicach coraz 
częściej i coraz głośniej można było usłyszeć język 
polski. Powoli ta fala emigrantów zaczęła również 
nawiedzać kościoły katolickie i to zarówno polskie 
jak i angielskie. Zmieniło to w sposób radykalny 
funkcjonowanie większości polskich parafi i na terenie 
Anglii. Zmienił się również obraz parafi i św. Michała.

 W roku 2008 na stałe do Polski wrócili 
długoletni duszpasterze z Birmingham ks. Zygfryd 
Zastocki CRL i ks. Apolinary Zawistowski CRL. Na ich 
miejscu troskę duszpasterską nad parafi ą objął ks. 
Marcin Kordef CRL, który objął obowiązki Proboszcza.

 W roku 2010 Księża Kanonicy Regularni, 
którzy posługiwali przy polskiej parafi i od 60 lat 
przejęli również posługę w angielskiej Parafi i przy 
kościele św. Michała. Wiązało się to nie tylko z 
symbolicznym zamieszkaniem księży na plebanii 
kościoła św. Michała w centrum Birmingham, ile 
przede wszystkim otworzyło nowe możliwości 
rozwojowe dla parafi i. Połączenie polskiej i 
angielskiej parafi i w osobie proboszcza jednoczy obie 
wspólnoty bardziej i likwiduje podziały. Wszyscy, 
bez względu na narodowość, stają się częścią jednej 
parafi alnej wspólnoty katolickiej św. Michała.

 W roku 2012 podjęto decyzję o całkowitym 
przebudowaniu wnętrza kościoła i w lipcu tego 
roku rozpoczął się generalny remont kościoła św. 
Michała. Ostatni remont miał miejsce w latach 
siedemdziesiątych, jednakże tym razem to Polacy 
stali się jego głównym inicjatorem i wykonawcą. 
Wnętrze kościoła zostało całkowicie przebudowane. 
Kościół z nowym prezbiterium stał się o wiele 
jaśniejszy i bardziej przestronny. W kościele 
umieszczono nową ambonę, chrzcielnicę, ołtarz. 
Remont został ukończony w pierwszej połowie 2013 
roku konsekracją nowego ołtarza, której dokonał J.E. 
Ks. Abp Bernard Longley, Arcybiskup Birmingham.
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 Na przestrzeni lat różne inne okoliczności 
historyczno - polityczne powodowały nowy napływ 
Polaków. Była to m.in. emigracja .,Solidarnościowa”, 
a potem jeszcze tzw. „Unijna” po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej.” Starą”- powojenną i „nową” 
emigrację, różnią zupełnie inne motywy przyjazdu i 
osiedlenia się na Wyspach. Różnią je czas i motywy ale 
również coś więcej i coś znacznie bardziej istotnego. 
Są to emigracje przybyłe w to samo miejsce, lecz z 
dwóch, innych światów. Z tej samej i niepodzielnej 
Polski, a jednocześnie z dwóch zupełnie innych 
spojrzeń na naszą Ojczyznę. Jednakże pomimo 
różnych doświadczeń obydwa pokolenia potrafi ły 

tu znaleźć „wspólny język”: Warto podkreślić, że to 
co zbudowała „stara emigracja” przez lata służyło 
jej, jej dzieciom i wnukom, a teraz służy tym, którzy 
przyjechali na Wyspy Brytyjskie - zarówno w okresie 
istnienia PRL-u jak i zwłaszcza po 1 maja 2004 roku, 
czyli po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i 
otwarciu granic i rynków pracy. To właśnie te motywy 
są główną siłą napędową wielkiej fali napływu 
Polaków na Wyspy, który zmienił diametralnie 
charakter polskiej parafi i, ale również stosunków 
panujących w Anglii. Dotychczasowe bowiem ośrodki 
polonijne, które w pewnym momencie chyliły się już 
ku zamknięciu doświadczyły swoistego odrodzenia.

ZDJĘCIE: Komitet budowy Domu 1960 - ŹRÓDŁO: h  p://www.bbc.com

ZDJĘCIE: Historyczne grupowe zdjecie grup Polonijnych w Birmingham. - ŹRÓDŁO: h  p://www.bbc.com
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 Ksiądz hm Franciszek Kącki CRL był 
Kapelanem Hufca Harcerek Mazowsze od lat 50 tych 
aż do śmierci w październiku 1981r. Był wzorowym 
kapelanem i instruktorem harcerskim, oddanym 
młodzieży i gorącym patriotą który nas uczył kochać 
Boga i Polskę.

  Nie oszczędzał siebie, gdy chodziło 
o wykonanie posługi kapłańskiej lub innych 
obowiązków harcerskich. Bywał z nami na obozach, 
kursach, wyprawach zagranicznych i zlotach.

 Jako proboszcz parafi i w Birmingham, z jego 
inicjatywy społeczeństwo zakupiło sztandar hufca 
harcerek Mazowsze który został poświęcony 16 maja 
1965. Chrzestnymi sztandaru byli Przewodniczący 
ZHP Dh hm Zygmunt Szadkowski i Naczelniczka 
Harcerek Dhna hm Halina Śledziewska (załozycielka 
i redaktorka Węzełka) i uroczystość przekazania 
sztandaru pierwszej hufcowej hm Krysi Bryniarskiej 
odbyła się w Birmingham. 

 Sztandar Chorągwi Harcerek WB został 
zakupiony pod Jego protektoratem ponieważ Ksiądz 
Dziekan pełnił funkcje Kapelana Chorągwi Harcerek 
WB. Wiele harcerskich zjazdów i spotkań odbywało 
się w Birmingham i nowo otwarty Dom Polski Koła 
Katolickiego słyną swoją gościnnością.

 Kapelana bazy RAF Faldingworth Pan 
Wierzbowski (Lotnik) zapamiętał natomiast tak:

 „W Faldingworh mieliśmy księdza, który 
był bardzo przyjemny i popularny wśród całego 
personelu na lotnisku. Ksiądz Kącki był naprawdę 
rozsądnym człowiekiem i jego służbowymi 
zajęciami były niedzielne nabożeństwa, 
odwiedzanie rodzin zaginionych i, co ja dobrze 
pamiętam, (...) podawanie szklanki rumu (...) 
wszystkim członkom załóg, które wracały z 
lotów bojowych.”

 Jego kolega z załogi, plut. bomb. Czesław 
Blicharski, o Kąckim pisał natomiast:

 „My w dywizjonie mieliśmy kontakt z 
kapelanem szczególnie przy powrotach z lotów 
operacyjnych. Nasz kapelan 300 dywizjonu 
ks. Franciszek Kącki zawsze czekał na nas 
(do ostatniego wracającego) w sali odpraw w 
towarzystwie m.in. ofi cera wywiadu, w pobliżu 
tacy, na której stała butelka whisky. Zawsze 
uśmiechnięty, zawsze szczerze zainteresowany 
tymi, z którymi w danej chwili rozmawiał. (...)”

Ks. FRANCISZEK KĄCKI
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 "The Polish Museum of America 
zorganizowało wystawę pod tytułem: 
“Dawne Polskie Chicago 1850-1940”.

 Nasz korespondent, w postaci 
Druhny phm Magdy Eźlakowskiej, 
odwiedził wystawę i przekazał fotoreportaż. 
Wystawa, choć trwała bardzo krótko, 
cieszyła się dużym zainteresowaniem i była 
zorganizowana z rozmachem. Na wernisaż 
przybyło dużo osobistości polskich z 
Chicago.

 Otwarcia wystawy dokonał sam 
gubernator stanu Illnois, Bruce Rauner.

  “To wspaniały dzień, święto 
Polonii, dynamicznej, wspaniałej 
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POLISH PAST IN CHICAGO
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społeczności, która od samego początku jest 
niezwykle ważną częścią Chicago i Illinois. 
Cieszę się, że te dwie wspaniałe wystawy 
można zobaczyć w centrum Chicago, które jest 
miastem skupiającym największą liczbę Polaków i 
osób polskiego pochodzenia zaraz po Warszawie.

 Wystawa dotycząca życia Polonii jest 
fascynująca. Także moja rodzina przybyła 
do Chicago z centralnej Europy pod koniec 
XIX wieku. Jesteśmy krajem, stanem i 
miastem imigrantów i jesteśmy z tego dumni. 
Druga wystawa dotyczy początków polskiej 
państwowości i Chrztu Polski z roku 966. To 
wspaniała lekcja historii i tradycji.”

 Korespondent nasz donosi, że wystawa była 
bardzo mała, jakkolwiek niewątpliwie kolekcja zdjęć 
Jana Zawilińskiego jest bardzo ciekawa i niezwykła 
jak na tamte czasy. Amator fotograf, fotografował 
ludzi żyjących życiem codziennym w przeciwieństwie 
do sztywnych portretów w studio, kiedy każdy 
pozował wymuskany i poważny.

DAWNE POLSKIE CHICAGO

wezelek_june_328_07.26.17_A4_popr.indd   15 12/13/2017   4:16:03 PM



strona 16
WĘZEŁEK|NUMER 328|MAJ/CZERWIEC 2017

 Gromada Zuchow “Strumienie” z Druhną 
Bożenną Buda z metropoli Washington, DC, USA 
- obchody 77 rocznicy zbrodni katyńskiej pod 
pomnikiem katyńkim w Bal  more-Strumienie 
składają wieniec. 

 Druhna Bożenna Buda reprezentowała nasz 
Związek w Washingtonie, DC, 3-go Maja 2017r. w 
obrzędach upamiętnienia Konstytucji 3-go maja. 
Dhna Buda stoi w szeregu z Panem Ambasadorem 
Piotrem Wilczkiem i z Panią Senator Anną Marią 
Anders.

 Gromada zuchow, „Strumienie” wzięła 
udział w uroczystej Mszy Św. ku czci Matki Boskiej 
Królowej Polski i w obrzędach Konstytucji 3-go maja 
w parafi i Our Lady Queen of Poland St. Maximilian 
Kolbe Parish, Silver Spring, Maryland USA, z 
Weteranami, Rycerzami Kolumba, Proboszczem Ks. 
Jerzym Frydrychem oraz Ks. Robertem i
Ks. Damien’em, odwiedzającymi misjonarzami z 
Papui-Nowej Gwinei, 7-go maja 2017r.

MARYLAND,USA

W
 I

 E
 Ś

 C
 I

 Z
  
 T

 E
 R

 E
 N

 Ó
 W

W
 I

 E
 Ś

 C
 I

 Z
  
 T

 E
 R

 E
 N

 Ó
 W

wezelek_june_328_07.26.17_A4_popr.indd   16 12/13/2017   4:16:03 PM



strona 17
WĘZEŁEK|NUMER 328|MAJ/CZERWIEC 2017

ZDJĘCIE: Argentyna - FOTOGRAF: Wojtek Las, hm

 Polskie Harcerstwo 
w Argentynie wzięło 
udział w fes  walu „Dzień 
Polaków w Buenos 
Aires”. We współpracy 
z naszymi braćmi z 
Concordii w prowincji 
Entre Rios pokazaliśmy 
na naszym stoisku, czym 
się zajmujemy. To był 
dzień pełen kolorów i 
smaków, podczas którego 
polska społeczność 
zaprezentowała 
Argentyńczykom swoje 
zwyczaje i tradycje.  
    

Czuwaj!

ARGENTYNA

ZDJĘCIE: Harcerstwo Argentyna - ŹRÓDŁO: Facebook
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ZDJĘCIE: Skrzaty, gromada „Bieliki” - ŹRÓDŁO: Facebook

ZDJĘCIE: Gromada “Polskie Promyki”, Aberdeen

ZDJĘCIE: Skrzaty na wycieczce, Ramsgate - ŹRÓDŁO: Facebook

ZDJĘCIE: Czekamy na odpowiedź!

ABERDEEN, SZKOCJA RAMSGATE, ANGLIA

KTO ZGADNIE “KTO TO JEST”?

CRAWLEY, ANGLIA
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EDYNBURG, SZKOCJA

 W dniach 30.06-2.07.2017 roku w Bonaly 
Scouts Centre odbyła się mini kolonia zuchowa 
gromady „Włóczykije” z Edynburga. Zuchy oraz kadra 
na dwa dni przenieśli się w świat Robinsona Crusoe. 
Odbyła się zagadkowa gra, podczas której zuchy 
znalazły skarb. Miały za zadanie zrobić papierowe 
łódki, zbudować szałas, uszyć stroje rozbitka 
oraz naszkicować mapę bezludnej wyspy. Była to 
zdecydowanie niezapomniana forma podsumowania 
roku harcerskiego.

 Wszyscy bawili sie wyśmienicie i z 
niecierpliwością czekają na następne spotkanie po 
wakacjach.

ZDJĘCIE: Mini-kolonia Zuchowa “Włóczykije”, Edynburg, Szkocja - FOTOGRAF: 
Dhna. Dorota Frąckiewicz

ZDJĘCIE: Zuchy “Szarotki”, Londyn - FOTOGRAF: phm Krysia Krasoń

LONDYN, WB

NOWY JORK, USA

ZDJĘCIE: Zuchy, Gromada ”Krokusy” - FOTOGRAF: Facebook

ZDJĘCIE: Gromada, Zuchy “Muchomorki”

NEW JERSEY, USA
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ZDJĘCIE: Drużyna harcerek “Bzura”, Brighton -  ŹRÓDŁO: Facebook

ZDJĘCIE: Drużyna harcerek “Bzura”, Brighton -  ŹRÓDŁO: Facebook

BRIGHTON, ANGLIA
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ŹRÓDŁO: Nieznane

ZDJĘCIE: Zuchowy konkurs zarobkowy na zlot-jedzenie pierogów bez rąk , Detroit, USA

DETROIT, USA

AUSTRALIA

ZDJĘCIE: Zuchy, Gromada ”Polskie Promyki”, Aberdeen - ŹRÓDŁO: Facebook

ABERDEEN, SZKOCJA

ZDJĘCIE: Pokolenia składają hołd Pomocniczej Służbie Kobiet WP Memorial Day, Chicago, USA

CHICAGO, USA
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 Biwak majowy wraz z zakończeniem 
obchodów 60-cio lecia naszego hufca mamy za 
sobą. Jestem dumna, że mamy w Hufcu Podhale 
tak wspaniałe harcerki, wędrowniczki, aspirantki 
i instruktorki. Bez was biwak nie byłby taki jakim 
był. Cała komenda harcerek pracowała sprawnie i 
zgodnie, tak żeby wszystko szło planowo. 

 Komendantka wędrowniczek (hm. Ilona 
Zakrzewska) zadbała o to, żeby wędrowniczki miały 
wspaniałą wędrówkę, która była przygotowaniem do 

WYBRZEŻE WSCHODNIE USA

„60 lat nasz Hufi ec ma, a nazwa brzmi Podhale USA!”

zlotu. Referentka harcerek (pwd. Izabela Bukowski) 
zaplanowała biegi na stopnie, które były określone 
czasem. Zadanie nie było łatwe, ale biegi się 
odbyły z dużym sukcesem. Także harcerki zdobyły 
dwie sprawności: sygnalistka i kartogra  a. Grono 
instruktorek i aspirantek służyło pomocą w każdej 
sytuacji. Konkursy śpiewu, gotowania i dekoracji 
baraków jak zwykle dodały miłej atmosfery biwaku. 
Polowa Msza Św. była uroczysta, a piknik nad 
jeziorem udał się dzięki wydajnej pracy kilku osób za 
co serdecznie dziękuję. 

ZDJĘCIE: Grupowe Zdjecie z Biwaku Hufca Podhale, USA - FOTOGRAF: Dhna. Beata Krużel

ZDJĘCIE: Harcerki Podhalanki na biwaku.

ZDJĘCIE: Tablica o Podhalu przygotowana przez harcerki.

ZDJĘCIE: Dhna Hufcowa wita Druhnę Komendantkę Chorągwi.

ZDJĘCIE: Nadanie Pełnych Naramienników
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 Program dla harcerek 60-cio lecia hufca 
zakończył się piękną wystawą, przygotowaną przez każdy 
szczep, prezentacjami pokazów oraz przeźroczy z historią 
szczepu Dunajec i naszego sztandaru. Na koniec dnia 
odbyło się wspaniałe ognisko, na które przybyły trzy 
byłe hufcowe: Dhna hm. Gabriela Sokołowska-Backiel, 
dhna hm. Janina Dagys-Dobkowska, i druhna hm. Beata 
Szmurło. Druhna Irena Rak-Dzierzbińska odwiedziła 
nas po południu, a Dhny Jadwiga Chruściel, Malina 
Kozłowska-Wojtkowska, Anna Kułakowska, Mariola 
Ruszała i Ania Knap napisały listy z gratulacjami. Zofi a 
Nowobilska-Langner pozdrowiła nas przez FB, a dhna 
Magda Rudnik-Nieroda telefonicznie. Piękny list napisała 
dhna Danuta Kozłowska, a dhna Jadwiga Langner 
przekazała życzenia telefonicznie.

 Nasz biwak był uświetniony pobytem razem z 
nami Komendantki Chorągwi, Hm. Beaty Pawlikowskiej, 
która zaraz dołączyła do komendy i spędziła z nami 
pracowity weekend. Choć trzeciego dnia biwaku było 
bardzo zimno i lał deszcz, mnie rozgrzewała radość 
i duma, że jestem hufcową tak wspaniałego hufca. 
Obrzędowe przeżycia przy Przyrzeczeniu Harcerek i 
Nadaniu Naramienników Wędrowniczych wszystkich nas 
natchnęło do dalszej owocnej pracy na następne 60 lat. 

 
Czuwaj! 

      
Jola Nowacka, hm.

Hufcowa Hufca “Podhale” 

Idziemy! Kanada Czeka!

Redakcja poleca obejrzenie fi lmiku na You Tube 
stworzonego przez Wędrowniczki będące na majowym 

biwaku Hufca Podhale 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=wrRTSI2K4O0

g pstworzonego przez Węd
biwaku Hu

https://www.youtube.c
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BRUTALNOŚĆ
“Dlaczego coraz częściej słyszy się o brutalności na świecie?”

 Brutalność to znaczy agresywność, 
bezwzględność lub nadużywanie swojej siły. Dlaczego 
coraz częściej słyszy się o brutalności na świecie?

 Czy jest to oznaką braku uczucia, czy 
nadmiarem myślenia o samym sobie, czy też może 
strachu lub poczucia wyższości? Często zastanawiam 
się nad tym co powoduje przestępczość, morderstwa, 
ataki gwałtu i dopuszczanie się czynów, które nie 
mieszczą się w głowie.

 Ze słowami agresja, przemoc lub brutalność 
z reguły kojarzymy sobie mężczyzn. Prawdopodobnie 
jest to powiązane z działaniem mózgu u mężczyzn. 
Autor książki „The Male Brain” twierdzi, że męski 
mózg jest odpowiedzialny za rozwiązanie w 
sytuacjach zagrożenia, i że bez empa  i mężczyźni są 
bardziej czujni. W sytuacji zagrożenia męski umysł 
szuka rozwiązania, wyjścia z danej sytuacji i to 
następuje jakby odruchowo.

 Następnie pobudza się testosteron (hormon, 
który prowadzi nie tylko do rywalizacji ale może 
wywołać uczucia agresji u mężczyzn). Długoletnie 
badania lekarzy udowodniły, że więźniowie którzy 
mieli podniesiony poziom hormonalny byli w stanie 
dokonać brutalniejszych przestępstw. 

 Przemoc również rodzi się z braku szacunku 
dla drugiej osoby i często jest to wymówka 
przestępstw (np. ”Pobiłem, bo mnie nielubi.”).

 Jestem przekonana, że każdy z nas jest lub 
był świadkiem czegoś lub słyszeliśmy o kimś kto 
został w jakiś sposób skrzywdzony, potraktowany 
bezwzględnie lub po prostu brutalnie. Bardzo dużo 
słyszymy o takich czynach w mediach, mediach 
społecznościowych, a takie zachowanie jest normą w 
grach komputerowych.

 Przeżywamy tragiczne informacje zawierające 
przykłady okrucieństwa bez zastanowienia się o ich 
przyczynach. Jest to podobnie jak z bólem głowy lub 
zęba- kiedy łykamy tabletki, często nie zastanawiamy 
się jaka jest przyczyna bólu, tylko mamy nadzieję, 
że po łyknięciu jednej czy dwóch, ból ustanie. Tak 
właśnie media działają na naszą psychikę-uważamy 
i traktujemy podawane przykłady brutalności jak 
tabletkę bez zastanowienia się dlaczego mamy takie 

czy inne symptomy.

 Często winimy Pana Boga mówiąc „Gdzie 
on jest skoro tyle ludzi na świecie cierpi i jest 
pokrzywdzonych”. Ale to przecież nie Pan Bóg 
jest okrutny i bezwzględny-to człowiek, który jest 
obdarowany wolną wolą i sumieniem. Człowiek, 
który powinien miłować bliźnich i traktować ich jak 
siebie samego, człowiek-który nie powinien zabijać, 
kraść, nie mówić fałszywie. 

 Wydaje mi się, że z biegiem czasu i rozwoju 
elektronicznego niestety ludzkość jakby zatrzymała 
się emocjonalnie, bo powoli przestajemy czuć, 
kochać, spędzać ze sobą czas. Mamy mnóstwo 
spraw i ważnych rzeczy na głowie-lecz niestety tak 
naprawdę to często nie myślimy o niczym, po prostu 
jesteśmy OBOJĘTNI.

 Przejawia się to już wcześniej kiedy 
obserwujemy dzieci i ich zachowanie, szczególnie 
wobec rówieśników i zwierząt. Z reguły małe dzieci 
rozumieją i posługują się empa  ą, instynktem 
i uczuciem w stosunku do istot żywych. Później 
nastolatki ze wzrostem wspomnianych hormonów 
rywalizują ze sobą, eksperymentują, wywołują 
agresję, kłamią w chwili wyczucia bezradności, a 
kłamstwo przeradza się w obojętność na kary lub 
konsekwencje. A dlaczego? Wydaje mi się że każdy 
człowiek boryka się z jakimiś problemami, i jako żywa 
i czująca istota potrzebuje drugiej osoby aby się o 
niego/o nią zatroszczyła, pokochała i wysłuchała.

 Niestety obecnie nie mamy czasu często 
na prawdziwą miłość lub przyjaźń. Jesteśmy zbyt 
zajęci przyjaciółmi wirtualnymi (np Facebook), a 
każda chwila nie wysłuchania przyjaciela równa się 
z oddaleniem emocjonalnym co może doprowadzić 
do bezradności osoby która chce być wysłuchana. 
To się przeradza w obojętność wobec drugiej osoby 
aż w końcu może doprowadzić do brutalności: 
przykład garnka, który się napełnia parą skoro jest 
nakryty aż pokrywkę wydusza. Nie chodzi mi o to, 
że musimy każdą napotkaną osobę wysłuchiwać i 
rozwiązywać cudze problemy. Chodzi mi o bliskość 
przyjaciół, bliskość w rodzinie i otoczeniu-bo rodzina 
jest najważniejszą komórką społeczną. Również 
ważne są organizacje: harcerstwo, kółka do których 
należymy. Powodują to że czujemy się potrzebni, 
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dowartościowani, wysłuchani i co najważniejsze 
nikomu nie obojętni.

 Harrison Ford powiedział „Najlepszym 
przyjacielem jest ten, kto wydobywa ze mnie to 
co najlepsze”. Spotykamy się z tym właśnie w 
rodzinach, organizacjach, na zbiórkach, na zajęciach 
szkolnych kiedy nauczyciel dostrzega, że możemy 
zrobić coś więcej, widzi w nas potencjał-to właśnie 
jest dowód przyjaźni, która nie jest obojętna.

 Wiem, że może nie mamy wpływu na 
cały świat i nie jesteśmy w stanie same rozwiązać 
problemu brutalności na świecie. Aczkolwiek 
możemy zadbać o to, abyśmy same były życzliwe i 
delikatne w podchodzeniu naszym do innych ludzi

MARCIN I ANGELIKA KLIS

SORRELL LECZKOWSKI

POLACY OFIARAMI ATAKU W MANCHESTERZE
[05.22.2017R]

MANCHESTER

ŹRÓDŁO: Nieznane

ŹRÓDŁO: Nieznane

 Wiemy, że wiadomości o dobroci rzadko 
się znajdują w mediach i są mało zauważalne, ale 
możemy to z czasem zmienić. Możemy z czasem 
zadbać, aby w naszym otoczeniu i szeregach nikt się 
nie czuł osamotniony i bezradny. Poświęćmy czas 
komuś kto się czuje osamotniony i smutny. Pokażmy, 
że nam zależy na innych. Nie odrzucajmy czyjejś 
wyciągniętej dłoni. Nie odpowiadajmy szorstko 
na agresywność; podzielmy się życzliwością. Ta 
życzliwość pójdzie dalej.

 Matka Teresa z Kalkuty powiedziała:

„nieważne ile czynimy, ważne ile miłości 
wkładamy w czynienie, nieważne ile dajemy, lecz 
jak wiele miłości wkładamy w dawanie”.

Agnieszka Nowicz, phm.
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BRUTALNOŚĆ
“Brutalność na Świecie,

brutalność, bezradność, obojętność”

 “As I meet, or lend an ear to those 
who are sick, to the migrants who face terrible 
hardships in search of a brighter future, to 
prison inmates who carry a hell of pain inside 
their hearts, and to those, many of them 
young, who cannot fi nd a job, I often fi nd 
myself wondering: “Why them and not me?” 
I, myself, was born in a family of migrants; 
my father, my grandparents, like many other 
Italians, left for Argentina and met the fate 
of those who are left with nothing. I could have 
very well ended up among today‛s “discarded” 
people. And that‛s why I always ask myself, 
deep in my heart: “Why them and not me?”

Ojciec Święty, czerwiec 2017

Synonimy słowa- brutalność
Okrucieństwo Brutalizm Nieludzkość Barbaria
Zwyrodnienie Sadyzm Brak Litości Terror
Nie 
Humanitarność

Zdziczenie Gnębienie

 Ideał musi być ugruntowany w prawdzie a 
prawda w ideale. 

 Hasło, które zarazem jest wielce znaczące 
jak i nic nie znaczące. Nawet jeżeli zakładamy że 
istnieje taka rzecz jak wspólna gama ideałów, które 
wiążą ludzi i że stanowi ona najlepszy wyraz naszej 
ludzkości, nasuwa się problem jednak w przypadku 
prawdy. Bo czy moja prawda jest Twoją prawdą? 
Weźmy dwóch świadków i porównajmy ich zeznania. 
Obydwoje mówią prawdę ale jak dalece obydwie 
wersje pokrywają się z tą trzecią prawdą, z tą 
rzeczywistością, z tym co naprawdę doprowadziło 
powiedzmy do danego wypadku; rzeczywistością, 
która nam ucieka w naszych spostrzeżeniach i 
przeżyciach życiowych, wbrew naszym najlepszym 
chęciom, bo to już taka jej natura. 

 Prawda sama w sobie pociąga za sobą honor, 
sprawiedliwość, odwagę osobistą i tą zbiorową. Ale 
nie może i ona istnieć bez naszego rozeznania się w 
danej sprawie. Nasze zainteresowanie się losem czy 
bytem drugiego człowieka poza obrębem wygody 
naszej codzienności, nasze ciągłe oczytanie się i 
nawet samo dokształcanie, broń Cię Boże nasze 
chociażby najskromniejsze zaangażowanie się gdy 
coś haniebnego następuje- to narzędzia człowieka, 
który myśli, rozstrzyga, ma odwagę nie tylko mieć 
ale szerzyć własną opinię, czlowieka, który dzięki tej 
wiedzy ciągle podąrza ku prawdzie i sprawiedliwości, 
i słowami hasła naszego nadchodzącego zlotu, 
stara się zostawić po sobie świat, który dzięki tym 
staraniom wzdłuż drogi życiowej, może stanie się 
ciut lepszym. Może ale nie musi. W tym zagadnienie 
naszego życia, ta walka, która nam może się 
wydawać na krótką metę, walką z wiatrakami.

 Instruktorka myśli i to nieustannie. Rozważa, 
reaguje, szuka nowych dróg dla uwidocznienia 
tych ideałów, którymi nie tylko “poucza” swoje 
podwładne ale którymi winna sama starać się 
kierować na codzień. Nie jest to łatwa droga a co 
ważniejsze, że nie ma być ona łatwą. 

 Jeżeli widzimy instruktorkę, która się 
jakby zagubiła, która tego nie rozumi lub nie 
widzi, dla której tempo życia i przeprowadzenie, 
chociażby na pozór, programu dorocznego według 
naszego polskiego/ harcerskiego kalendarium jest 
najważniejszym uwidocznieniem jej obowiązków 
instruktorskich, zatrzymajmy ją i wyciągnijmy do niej 
rękę. 

 Może nawet i sama powinna wykazać 
odwagę i poprosić o krótki urlop aby się móc 
“odświeżyć”, naładować baterie. Może być po prostu 
zmęczona. Zmęczenie może być fi zyczne bo nasza 
codzienność i mnożące się jakby bez końca obowiązki 
mogą doprowadzić do zmęczenia. I niema się czego 
wstydzić w takim przypadku. Może tylko podpadła 
nasza instruktorka rutynie która potrafi  czasem 
znudzić nasz zryw do życia. Zapomniała myśleć!

 Takie zmęczenie pociąga za soba 
zobojętnienie, które tylko czeka w postaci 
kiepskiej aktorki aspirantki za kulisami. Symptomy 
zobojętnienia:

“You cannot comprehend that number 
of refugees, you cannot put faces to 
that number”

Nikolai Kozak-BBC Outlook 
syn Roberto Kozaka 
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 “Jakoś to będzie, powtórzę to co 
już kiedyś mi wyszło bo starczy, i tak nie 
zrobi wielkiej róznicy, przeciągnę terminy 
tu i ówdzie. To nie ważne. Wszystko 
będzie dobrze a jak nawet nie będzie, 
wzruszę ramionami i wskażę na harmonogram 
podkreślając że było, że nastąpiło, że 
wykonane.... Że spełniłam swój obowiązek i 
koniec”

 Ostatnio widzimy jakby zanik drużyn 
instruktorek. Są to jednostki, do których instruktorki 
powinny się chcieć rwać. Na pewno nie chodzi 
tutaj o ingerencję np osoby komendantki chorągwi 
w zachęcaniu czy nawet zatwierdzaniu takich 
drużyn, a na pewno nie w prowadzeniu samej 
takich drużyn i narzucania im programu. To są 
jednostki które winne rodzić się spontanicznie i nie 
podlegać przesadnym wymaganiom, strukturom lub 
obowiązkom. 
 
 Taka drużyna dla nas instruktorek to 
okazja do wspólnego myślenia, dyskusji, nawet 
spontanicznej, na temat wydarzeń które następują 
wokół nas i które dotykają nasze harcerki, zuchy i 
skrzaty, już nie mówiąc o nas samych. Taka drużyna 
się niczym nie rózni od wyjścia do restauracji 
czy wyprawy do teatru chociażby, w przypadku 
zmęczonych rodziców, którzy potrzebują spędzić ze 
sobą czas, wśród swoich równieśników aby nabrać 
tych nowych sił i powrócić do swojej rodziny z 
lżejszą duszą i uśmiechem na buzi. To, że jesteśmy 
razem na radach, zajęciach, wyprawach, akcjach 
letnich, kursach i nawet konferencjach czy zjazdach 
nie może zastąpić nam tych chwil beztroski kiedy 
nie mamy żadnego nam narzuconego obowiązku, 
oprócz uznania, że to spotkanie (nie zbiórka) 
to nasza okazja do rozbudzenia naszych myśli i 
rozszerzania naszych osobistych horyzontów jak i 
więzi.

 Twierdzimy, że się milujemy, że czujemy 
się związane węzłem siostrzanej miłości. Wydaje 
się nam, że sie znamy lecz trzymamy się jednak 
swojego wygodnego nam kółeczka, zamnknięte 
w swych myślach, swym otoczeniu i napojone 
swoimi uprzedzeniami wobec siebie, innych 
instruktorek, życia czy nowych wiatrów: każda 
zmiana, inowacja czy nowa interpretacja, np.: to 
zagrożenie. Zagrożenie wobec czego? Tak dokładnie 
nie przemyślane. A przy tym przecież tyle trzeba 
wykonać, a czasu i rąk coraz mniej. Jesteśmy zajęte 
i na pewno nie jest nam potrzebne jeszcze jedno 
spotkanie, które od razu pojmujemy że nie będzie 
dla nas rozrywką tylko jeszcze jednym narzuconym z 
góry obowiązkiem.

 I kto na tym traci? Nasza młodzież. Nasza rola 
nie może się ograniczać do prowadzenia jednostek. 
lub czuwania nad nimi. 

 Nasza rola: ukierunkowywać, przgotowywać 
i jakby nadawać ton naszej młodzieży czy życiowy 
czy programowy. To jest nie wykonalne jeżeli 
podchodzimy do sprawy szablonowo, bo nie 
miałyśmy czasu ani głębokiej chęci aby same się 
nad czymś ponownie lub nieustannie poważnie 
zastanowić.

 Jest rzeczą oczywistą że nasza harcerkość, 
wszystko jedno na którym szczeblu, odgrywa bardzo 
ważną rolę w rozprowadzeniu i rozwinięciu naszego 
programu harcerskiego. Ale nasza harcerskość 
ugruntowuje naszą prawdę i nasze ideały i staje się 
najmocniejszym narzędziem wobec obojętności, już 
nie mówiąc o poczuciu beznadziejności. Od momentu 
kiedy ten artykuł zaczął być pisany, nastąpiło co 
najmniej z dziesięć do dwudziestu okropnych czy 
ataków czy tragedii po świecie z utratą życia i ciężko 
rannymi i do końca życia poszkodowanymi ofi arami, 
o których niedługo świat zapomni. Wygłąda na to, 
że ostatnio sypią się ludzkie tragedie jak koraliki z 
zerwanego naszyjnika a co gorsze, że nie możemy 
tego wstrzymać, i często odczuwamy poczucie nawet 
desperacji wobec głupoty i okrucieństwa ludzkiego.

 Oryginalnym impetem do poruszenia 
tematu brutalności panującej na świecie były dwa 
wydarzenia.

 Pierwsze to widok tłumów idących po polach 
i drogach Europy ku jakiemuś sanktuarium. Widoki 
niedopuszczalne na kontynęcie tej niby połączonej 
i coraz bardziej prosperującej Europy w XXI wieku. 
Ludzie niesiący przerażone dzieci, tobołki, sunący 
przez granice. Potem widoki zamykanych granic, 
otaczanie ludzi drutem kolczastym, grożeniem psami 
lub pałkami czy nawet bronią, ludność koczująca 
nawet pod gołym niebiem w temperaturach 
nadchodzącej zimy. Na dodatek regularne topienie 
się ludzi w masowej skali, jak i przypadków, nie 
licznych ale..., obojętności służb ratowniczych 

k ? ł d l?

“Pojęcie sprawiedliwego ma uniwersalny 
i ponad czasowy wymiar; obejmuje 
w najnowszej historii, ludzi, którzy 
ryzykowali życiem lub wolnością 
osobistą, w obronie ludzkiej godności i 
praw”

strona POLIN -Polscy Sprawiedliwi
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 Każdej z nas widok ten, podawany bardziej 
otwarcie lub szczegółowo w mediach społecznych, 
kontakty facebookowe dzieci, apele w ostateczności 
tych ludzi których los stał się beznadziejny i 
którym dalsze rozwiązania wojenne zagrażały 
rozstrzeliwaniami lub torturom, uderzały w nas. 
Ten cały jakby grający nam długi fi lm winień był do 
nas Polaków dotrzeć i to jak najszybciej. Przecież to 
nasze wydarzenia z przed 73 lat, to nasze Powstanie 
Warszawskie!

 Często się mówi, że człowiek zachowuje się 
jak zwierzę. Lecz ostatnie ataki na ludność cywilną 
po naszych miastach (tak Londyn, Manchester, Paryż 
ale i też i Teheran oraz Kabul) wskazują na to, że 
człowiek jest gorszy od zwierzęcia, które kieruje się 
wrodzonym instynktem, ale które potrafi  wykazać 
przywiązanie i nawet uczucia miłości.

 Człowiek, który uderza w niewinnych, i to 
w dodatku w tak brutalny sposób jest po prostu 
mordercą, dla którego nie ma juz żadnej nadzieji. 
Jest ignorantem, który nie potrafi  myśleć sam za 
siebie, który w nic nie wierzy, degenerat życiowy bez 
własnej przyszłości, może psychicznie poszkodowany 
i tak naprawdę o bardzo słabym charakterze. 

 Nie możemy, jako te starsze i te 
ukierunkowujące, wyłączać się z codziennych 
wydarzeń, gasić wiadomości podawane przez 
radio czy telewizję, odrzucać gazety lub przerywać 
rozmowy. Wręcz przeciwnie, mamy obowiązek, 
nawet wobec siebie samych, starać się zrozumieć 
dane zagadnienia i potrafi ć rozeznać się w 
sprawie. Przy każdym takim wypadku, mamy też 
i dalszy obowiązek usiąść z naszymi harcerkami i 
wędrowniczkami (nawet czasem zuchami) i omówić 
daną sytuację, a w przypadku gdzie może być do 
takiej rozmowy nam przydatne podłoże historyczne, 
polityczne czy nawet i geografi czne, potrafi ć same się 
do takiej rozmowy solidnie, za wczasu przygotować.

 Porównywanie obecnie panującej 
brutalności z brutalnością z poprzednich okresów, 
czy w losach naszej Ojczyzny czy kraju zamieszkania 
jest zupełnie dozwolone i nawet świadczy o 
inteligentym podejściu do sprawy. Historia ludzkości 
to walka Dobra ze Złem. Poznawanie nowych kultur 
i wychodzenie drugiemu człowiekowi na przeciw, 
jest bardzo zdrowe i stwarza pozytywne wyniki. 
Odkrywamy, że ten człowiek się niczym od nas 
samych nie różni. Warto przytoczyć jeden skromny 
przykład. Wędrowniczki mogły by się zapoznać 
ze wspaniale opracowaną i bardzo szczegółową 
książką autorstwa William Dalrymple pod tytułem: 

“Nigdy nie zapomnę chwili,
gdy zobaczyłem tonącą łódź,
pełną przerażonych ludzi.
Ściskało mnie za gardło.”

włoskich. Nie dawno czekano trzy godziny z 
odezwą na apel SOS pewnej łodzi: skutek-200 osób 
zatopionych!

 Nie mowa tutaj o tej małej garstce 
oportunistów lub hazardzistów lub tych pragnących 
się przemycić z takiego czy innego powodu. Żaden 
ojciec rodziny nie narazi swoich dzieci i bliskich na 
potencjalne utopienie się w morzu lub koczowanie 
pod gołym niebiem bez jedzenia. Rozpacz, która 
do tego doprowadza czlowieka, musi być tak 
intensywna, że żadna z nas, żyjąca w dobrobycie, 
nawet nie jest w stanie tego pojąć. A przecież to 
nie tak dawno nasi rodzice czy dziadkowie sami to 
odczuwali i przeżywali. A po wojnie powstał krzyk, 
że nigdy więcej, że to jest niedopuszczalne i że to się 
nigdy więcej nie powtórzy. Więc jak nie czuć się w 
tym przypadku bezradnym?

włoskich Nie dawno czekano trzy godziny zzekano tr

“To wszystko co zrobiliśmy, co robimy, 
to jest jednak coś, ale jednocześnie 
to tylko ratunek, a nie rozwiązanie. 
Rozwiązanie będzie wtedy, gdy ludzie 
przestaną wypływać w morze.”

Doktór Pietro Bartolo Lampedusa,Włochy 
lokalny doktór

idący na pomoc i ratunek od 1991roku!

 Pamięć ludzka krótka i niewdzięczna, bo 
gdy Szach Persji przyjmował naszych ludzi, de 
facto naszych przodków w wielu przypadkach, gdy 
zabezpieczył byt naszych kobiet a dzieciom które 
przeżyły Syberię, umożliwił powrót do skradzionego 
dzieciństwa, dziś narodowe sumienie szuka 
wymówek i zapomina o długu wdzięczności i o 
honorze ludzkości i narodu. 

 Drugie wydarzenie to odsiecz Aleppo.

 Codzienne dewastowanie Aleppo, uderzanie 
w szpitale, ludność cywilną kryjącą się bez ochrony 
w coraz głębszych ruinach zabudowań, bez dostępu 
do wody, często głodna i brutalizowana i codzienne 
ofi ary i zabici. Co dzień cierpiące dzieci i starsi, brak 
lekarstw i szalone poświęcenie i narażanie się lekarzy 
i sanitariuszy, pracujących, leczącyh i operujących w 
makabrycznych niehigienicznych warunkach. Nawet 
nasz szpital polowy zapewnia lepsze warunki.
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“From the Holy Mountain”. Autor przytacza historię 
chrześcijaństwa na terenach powiedzmy arabskich 
jak i los klasztorów, kleru i samych parafi an. Obecne 
konfl ikty, które powstały po wydaniu książki, 
uderzają mocno w chrześcijan na tamtych terenach. 
A na dodatek, wszelkie restrykcje imigracyjne 
panujące w naszych państwach zamieszkania, nie 
biorą pod uwagę zagrożenia, które uderza jeszcze 
bardziej w ten sektor społeczeństwa. Patrole 
wędrownicze winne same zadecydować jak dalej 
pragnęłyby rozwijać kontakt czy pomóc danym 
jednostkom. Choć należy podkreślić, że to nie jej 
wiara wchodzi w rachubę, gdy pragnie się wykazać 
pomocą czy wyrazić solidarność w taki czy inny 
sposób z osobą “nękaną”.

 Skoro mowa o dzieciach, każdej z nas 
winien tkwić w pamięci do końca życia, obrazek 
naszej teraźniejszości. Znamy obrazki podobne z 
okresów dawno minionych, obrazki naszych polskich 
dzieci. Ale zdjęcie utopionego trzy letniego Alana 
Kurdi, leżącego martwego na tureckiej plaży (na 
której normalnie bawią turyści) jak i dalsza rozpacz 
jego rodziny, należą do naszej teraźniejszości, do 
naszego świata. Dziecko uchodźca-maleństwo-czy 
winne się ono cieszyć mniejszym prawem do życia i 
szczęśliwego dzieciństwa niż np. nasze skrzaty?szczęśliwego dzieciństwa niż npp. nasze skrzaty?wa niż np

“Odwaga? Już nie wiem co to znaczy. 
Nie ma takiej rzeczy.W twojej 
mentalności jest to, że robisz coś co 
uważasz za konieczne, że tak trzeba 
zrobić”

Marek Edelman   

sposób osobą ę a ąą

Roberto Kozak
 Przyłożył się do uwolnienia i 
wywiezienia z Chile pomiędzy 25 000 a 
30 000 ludzi.
Był częścią szerszej sieci.
Przypisanie sobie samemu zasług, 
uznałby za egocentryzm. Dużą wagę 
przykładał do pracy zespołowej.

 Tuż przed śmiercią, po 
wysłuchaniu wiadomości o narastającej 
fali uchodżców na Morzu Śródziemnym, 
powiedział żonie:

“Gdyby nie wiek, to już bym tam był”.

“czy wszyscy jesteśmy ludzmi?”

Pilecki

 A więc jak działać aby być wierną swojej 
harcerskości a zarazem nie czuć się tak dalece 
zrozpaczoną i nie popaść w obojętność pod 
ciężarem uczuć i kalibru wydarzeń.

 Ostatnio, gdy pożar zamienił drapacz 
chmur, zwany Grenfell Tower, w jedną wielką 
pochodnię, nasze skrzaty dodały do swej modlitwy 
zbiórkowej, pacierz “za dzieci które nie spią dziś 
w swoim łóżeczku”. Drużynowe nie dodały ani 
słowa więcej. Nie padło nigdzie słowo “pożar” 
lub nazwa “Grenfell.” Co było jasne, że skrzaty 
rozumieją bardzo dobrze, że one za chwilę zobaczą 
się ze swoją Mamą czy Tatą, że dzis będą spały 
bezpiecznie w swoim łóżeczku. A inne dziecko 
tego dzisiaj nie ma i trzeba się za nie pomodlić. 
Przy tym zmajsterkowały karteczki, które będa 
przekazane akcji charytatywnej dla ocalałych dzieci 
poszkodowanych tym pożarem.

 Redakcja jest ciekawa jak hufce londyńskie 
przystąpiły do apelu o pomoc dla mieszkańców 
Grenfell i czekamy z wielkim zainteresowaniem na 
jakiś artykuł na ten temat.

 BBC podało, że dzięki temu zdjeciu świat 
nabrał sumienia. A ciotka Alana wypowiedziała się 
następująco:

 ”God put the light in it (the photo) to 
help wake up the world”.

 Warto tutaj od razu wspomnieć o tym, że 
20 czerwca świat obchodził Dzień Uchodźca, a a 
WB odbywa się tak zwany “Refugee Week” (19-
25 czerwiec 2017) z bardzo bogatym programem. 
Można wypożyczyć fi lmy na temat, po stosunkowo 
przystępnej cenie. Można też i wypożyczyć wystawy, 
choć w tym przypadku koszta prawdopodobnie 
przekroczą możliwości drużyn. Sam tydzień począł się 
już w 1998r na skutek negatywności medii w WB jak i 
pewnych warstw społeczeństwa. Założenie tygodnia: 
po pierwsze pokazanie pozytywnego i wartościowego 
wkładu uchodźców do życia w WB. Po drugie 
budowanie mostów pomiędzy przybylcami a lokalną 
ludnością.

 “...we aim to provide an important 
opportunity for asylum seekers and refugees to 
be seen, listened to and valued”.

 W tym roku, artysta, który pragnie pozostać 
anonimowy, stworzył wystawę którą poświęcił 
małemu Alanowi, pod tytułem “Misplaced Child”.
(patrz Refugee Week website-Misplaced). Wystawa 
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 W Warszawie, na skwerze im 
Generała Jana Jura Gorzechowskiego, 
mieści się Ogród Sprawiedliwych, który 
powstał w 2014r, z inicjatywy Domu 
Spotkań z Historią, włoskiej Fundacji 
Gariwo i przy wsparciu burmistrza 
dzielnicy Wola. 

 Dotychczasowa lista 
uhonorowanych zawiera wiele nam już 
znanym nazwiskom, m.in.: Jak Karski, 
Anna Politkowska, Nelson Mandela, 
Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki.

 Honoruje się osoby wyróżnione, 
sadzeniem drzewka w ich pamięci jak 
i wbicie kamieni noszące ich nazwiska. 
Organizatorzy za zwyczaj organizują 
wystawy, w tym roku wirtualna pod 
tytułem “Sprawiedliwi bez granic. 
Działania na rzecz godności i praw 
człowieka” 

 Chodzi o 28 osób czy organizacji 
które w różnych czasach i miejscach na 
świecie, odrzucili poczucie bezradności a 
podjęły się inicjatywie. “

 “To nie my honorujemy tych ludzi. 
To oni nas honorują. To że możemy ich 
przypomnieć, to jest po prostu nasza 
powinność.“

 5 czerwca b.r. odbyła się tego 
roczna ceremonia w Ogrodzie, kiedy 
uhonorowano następujące postacie:

 Jan Jelinek: czeski pastor, który 
chronił podczas Drugiej Wojny żydów, 
Polaków, Ukraińców, nawet Niemców i 
Rosjan.

 “Jako pastor, jak widzę człowieka 
w potrzebie, nie pytam go o nację”

 Natalia Gorbaniewska: 
protestowała przeciwko inter alia 
pacyfi kacji Czechosłowacji w 1968r 
z transparentem: Za Naszą i Waszą 
wolność.
 Roberto Kozak (1942-2015): 
dyplomata argentyński, jakoby 
ukraińskiego pochodzenia, zwany Chilijskim 
Oskarem Schindlerem.

 Wywodzi się z bardzo biednej 
rodziny, po godzinach szkolnych pracuje 
w księgarni, której właściciel pozwala 

mu czytać książki. Interesuje się inżynierią i 
polityką międzynarodową. Z czasem podejmuje 
pracę w Międzynarodowym Komitecie do 
Spraw Migracji Europejskiej. Po stażu w 
Genewie, przenosi się do Chile. Po puczu 
wojskowym w Chile w 1973r, zaczynają się 
masowe aresztowania (i gorzej) tak zwanych 
przeciwników nowej władzy. Wyszukuje 
aresztowanych, nawiązuje wspaniałe stosunki 
z urzędnikami, którzy mu będą potrzebni, 
zdobywa wizy, nawet udziela schronienia 
poszukiwanym, czy w domu, czy w biurze pod 
nosem nowej władzy, zanim może ich przewieźć 
na lotnisko i bezpiecznie doprowadzić do 
samolotu.

 W życiu prywatnym zakłada pierwszy 
związek małżeński z Elsą Beatriz, córką 
polskich emigrantów, z którą ma syna, Sergio.

e doprowadzić do 

nym zakkkkłłłada pierwszy 
są Beatriz, córką 
którą ma syna, Sergio.

i. 

pokazuje nam jakby wyglądało życie Alana gdyby 
się nie utopił i zdołał z rodzicami dobić do rodziny, 
już osiedlonej w Kanadzie (rodzicom poprzednio 
odmówiono wjazdu do Kanady). Widzimy, przy 
dźwiękach natrętnej melodii, urywki fotografi czne 
z jego dziecięcego nowego i bezpiecznego życia. 
Jest nawet uwidoczniony jego nowy pokoik i jego 
łóżeczko. 

 Drużyny harcerskie pracują wszędzie. Są w 
Nepalu podczas trzęsienia ziemi, niosąc praktyczną 
pomoc. Są w obozach uchodźczych, kóre się mnożą 
i w których mają miejsce makabryczne nadużycia. 
Są na greckich wyspach i działają. A warunki 
do pracy-bardzo trudne i nawet same w sobie 
niebezpieczne. Gdy dziecko sprzedaje swe ciało albo 
jest upośledzone przez jakiegoś przestępce bo się 
go boi, a nikt inny mu nie przychodzi z pomocą, albo 
robi to za wymianę bochenka chleba-pytanie gdzie 
my jesteśmy? 
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 Wiadome jest, że nasze drużyny nie mogą 
być wszędzie, ani nabierać na swoje skromne barki 
wszelkie nieszczęścia, które chodzą po ludziach. Ale 
tam gdzie pada apel, prośba o woluntariuszy, tych 
zapasowych rąk do pracy na własnym podwórku, 
mogą i powinny stanąć do zadania.

 Tak jak to stanęły harcerki po całej Polsce, 
chociażby tylko w pierwszych dniach września 
1939 roku, czy np roznosząc prowiant dla innych 
starszych woluntariuszy, czy same kopiąc okopy itd. 
Dziś wspieranie akcji charytatywnej, która pomaga 
dzieciom znajdującym się w tak strasznych układach 
jest też i jednym rodzajem pomocy. Najprostszy 
sposób to wspieranie obranej sobie drużyny 
harcerskiej, która działa na jakimś “trudnym” 
terenie. Nawiązanie kontaktu z grecką czy jordanską 
drużyną poprzez WAGGS chociażby, i utrzymywanie 
z nią kontaktu. A może zainteresowanie się 
tym co się dzieje w imigracyjnych centrach 
przetrzymywania dzieci w naszych krajach 
zamieszkania i zgłoszenie chęci przeprowadzenia 
zabaw z dziećmi czy jakiejś akcji harcerskiej. 
Takim wystąpieniem wykazujemy prawdziwe 
węzły siosztrzanej miłości w rodzinie skautowo 
harcerskiej. 

z ofi ar umieścić w luksusowych blokach, (choć w 
odrębnych mniej luksusowych skrzydłach): ”bo my 
takich ludzi tutaj nie chcemy”. Czyli tragedia vis a 
vis wartości fi nansowej mojej nieruchomości i brak 
zrozumienia, że nieszczęścia chodzą po różnych 
ludziach. Dzisiaj Ty, jutro ja.

 Syryjski artysta malarz, Abdalla Al Omari, 
sam uchodźca, który obecnie jest osiedlony w 
Belgii, przedstawia w serii obrazów pod tytułem 
”Vulnerability Series” mężów stanu jako uchodźców, 
głodnych i zbiedniałych i bez wszelkiej nadzieji.

 “To see themselves and to think, to 
feel, as well, what it means to be vulnerable, 
to be a refugee, to be displaced, to be 
besieged, [to be] someone who is under unjust 
conditions... They might relate when they see 
themselves in such positions. They might think 
out of the box.”

 Dodaje że: 
 “I have been totally convinced that 
vulnerability is the strongest weapon humans 
have, way more powerful than guns and bullets”.

 Do tej walki ze złem potrzebne są nam 
wzorce, i to w dodatku żywe postacie a nie tylko te 
z historii czy legendy. Nie można zakończyć tematu 
na dzisiejszy dzień i nie wspomnieć o Arcybiskupie 
Konradzie Krajewskim. Prawa ręka Ojca Świętego, 
był ceremoniarzem trzech Papieży, a dziś Papież 
Franciszek mianował go Jałmużnikiem, czyli osobą 
pomagającą potrzebującym w imieniu Papieża, 
mającą pod opieką bezdomnych i poszkodowanych. 
Arcybiskup widzi swoją rolę jako pogotowie 
interwencyjne. Uważa, że skoro stracił swoją rodzinę 
to bezdomni i poszkodowani są jego nową rodziną. 
Skoro że stracił swoją rodzinę w młodości, uważa że 
może dlatego aby to właśnie bezdomni mogli stać się 
Jego rodziną.

 To właśnie Arcybiskup jest odpowiedzialny 
za założenie prysznicy ( z których dziennie korzysta 
po 200 osób) i toalet wokół kolumnady watykańskiej.
Sprowadził lekarzy i frzyjerów. Oddał swoje 
mieszkanie w Watykanie rodzinie uchodźców na 
zawołanie Ojca Świętego, zamieniając magazyn na 
pergaminy w swoim biurze na dwa pokoiki dla siebie. 
Bezdomni Polacy czasem u niego bywają. Zabiera 
bezdomnych na wycieczki nad morze. A tak w ogóle 
rozdaje pieniądze na potrzeby poszkodowanych, 
które Papież dostaje od ludzi, w sumie kilka milionów 
euro rocznie. Dowiedziawszy się, że nie ma windy w 
szkole dla niepełnosprawnych w Poznaniu, od razu 
skontaktował się z dyrektorem szkoły i skierował 
pieniądze.

harcerskiej.
w
z

K
b
F

n
“Wierzymy, że żaden człowiek
nie jest nielegalny”

Mieszkańcy wyspy Lesbos

 Pomysły mogłyby, a nawet powinny 
nawet, narodzić się z inicjatywy samych naszych 
drużynowych. Wszystkie są dobrej chęci ale 
naszym obowiązkiem jest im pomóc. Warto 
naszym drużynowym też zaufać w wyborze i 
umiejętnościach udzielania pomocy czy wsparcia.

 Naszym obowiązkiem instruktorskim 
jest zawsze wykazać się jakimś własnym, nawet 
skromnym czynem. Tym sposobem udowadniamy 
swojej młodzieży, że Dobro zwycięża, wbrew 
najbardziej makabrycznym obrazkom zła. 
Bądźmy tym dowodem, że są ludzie którzy się 
nie godzą ze złem, że nie idą przez życie tuląc 
uszy po sobie. Że stają do obowiązku, a przy 
tym samym, swoim przykładem zaangażowania 
się dodajemy naszym dziewczętom odwagi do 
przeciwstawienia się ochydnym wypowiedziom o 
ludziach poszkodowanych, które wywodzą się nawet 
z ust mężów stanu. Dajmy im również odwagę 
rozpoznania, już z daleka, dwulicowości ludzkiej-
czyli jak np. ostatnio słyszymy, że wszyscy opłakują 
los poszkodowanych mieszkańców Grenfell Tower, 
ale powstał rejwach gdy zaproponowano niektóre 
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 Jeżeli chęć dążenia do pokoju jest 
poważana jako naiwna, niech sobie świat 
drwi ze mnie, żem naiwny. Pragnę pokoju 
zamiast wojny. A ten, który szuka wojny 
zamiast pokoju jest po prostu bardzo głupim 
człowiekiem. 

 Benjamin Ferencz, ostatni żyjący 
prokurator Nurymbergi obchodzący w tym 
roku 97 lat, amerykanin, syn rumuńskich 
imigrantów, analfabetów, sam ukończy 
Harvard. Bardzo niski (zaledwe 5 stóp 
wysokości, chciał się zaciągnąć do lotnictwa 
podczas wojny ale nie mógł sięgnąć pedałów 
w samolocie. Po ukończeniu prawa zaciąga się 
sam do artylerii jako szeregowy, ląduje na 
plażach Normandii walczy w Ardenach.

 Pod koniec wojny generał Patton 
zakłada wydział który ma się zająć tak 
zwanymi “war crimes”.

 Gdy wojska amerykańskie wkraczają 
do obozów śmierci, Ferencz ma powierzone 
natychmiastowe zbieranie dowodów i 
wyszukiwanie świadków jeszcze żyjących,lecz 
u kresu śmierci czy wyczerpania.

 Do dziś prześladują go sceny, które 
widział, czuje te same uczucia, które wtedy 
odczuwał a to co sam przeżył pamięta do 
dziś. Pamięta ojca, który zmarł w tej samej 
chwili, gdy amerykanie wkraczali. Chował 
przez cały czas kromkę chleba pod swoja 
pachą dla swego syna aby móc go dokarmiać 
nocą. 

 Ferencz kończy służbę wojskową i 
wraca do domu, do “normalnego życia”.  
Generał Telford Taylor, odpowiedzialny 
za rozprawy Nuremberskie powołuje go z 
powrotem do służby w Berlinie. 

 Amerykanie odkryli stosy dokumentów 
w niemieckim Ministerstiwe Spraw 
Zagranicznych. Ferencz dostaje cztery 
grube zeszyty. Są to raporty nadchodzące 
z frontu wschodniego, które podają ile ludzi 
grupa SS-manów zabiła tego dnia jak i 
okoliczności mordu przez Einsatzgruppen. Tu 
ma potrzebne dowody. 30 000 wyszkolonych 
SS-manów zabiło millon ludzi! 

 Podczas rozprawy sądowej Ferencz 
udowadnia, że zaledwie w 10 tygodni zabito 
55 000 ludzi. W Kijowie w 1941r kazano 
żydom się zgłosić ( w sumie 31 000 ludzi 
włączne z kobietami i dziećmi), zabrano 

im wszystko a potem zaczęto rozstrzeliwać 
całymi dniami.

 Ferencz wspomina, że oskarżeni nie 
wykazywali żadnej reakcji. Mogli równie 
dobrze siedzieć na ławce i czekać na następny 
autobus. 

 Wbrew ludobójstwu w Bośni, Ruandzie, 
nie wolno się zniechęcać. Nie poddawanie się 
wymaga odwagi.

 Wojna robi z ludzi morderców....
Ci SS-mani wierzyli, że są patriotami 
działającymi na korzyść swojej ojczyzny. 
Gdyby nie wojna, nigdy by się nie stali 
mordercami, dobrze wychowani, rośli w 
twórczości Goethe i Wagnera.

 “Przywracanie bezdomnym godności to 
jest danie im tego co jest w moim zasięgu”

 Przez lata wychodził na ulice Rzymu 
wieczorami i rozdawał jedzenie aż 800 osobom, 
uchodzącym za nielegalnie przebywających na 
terenie Włoch. Bezdomnych zapraszał na kawę, 
kupował im gazety.

 Powiedział kiedyś Papieżowi, wobec 
narzekania kleru na jego osobę: 

 “Póki mówią o mnie żle, proszę 
spokojnie spać. Jak zaczną mówic dobrze i 
klaskać, niech Ojciec Święty mnie zmieni”.

 Pomagał na Lampedusie. Akurat tego 
dnia utopiło sie 350 osób. Towarzyszył nurkom na 
pontonach przy wyławianu ciał.

 “Drodzy Państwo zapraszam na statki, 
na wyławianie ciał skoro nie chcemy pomagać”

 “Jezus mówi: bliźnim jest ten, który 
jest w potrzebie”

 Kiedy ktoś do niego przychodzi w 
potrzebie, zadaje sobie pytanie: co by Jezus 
zrobił? Potem co by Papież zrobił. Okazuje się, że 
dokładnie to samo.

 “Papieża Franciszka mi się chce po 
prostu naśladować. Po prostu iść za Nim”.
A może my z kolei pójdziemy za Arcybiskupem 
Krajewskim?

Zygmunt
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  Ale na tym nie koniec. – Po 
spowiedzi kolega powiedział do papieża: 
„teraz twoja kolej”. I kolega z seminarium 
wyspowiadał papieża – dodał Franciszek. 
– Bezdomny ksiądz podniósł się, powrócił 
do normalnego życia i został kapelanem w 
szpitalu. Papież mu pomógł oczywiście, to 
jest cud, ale także przykład tego, że osoby 
bezdomne mają wielką godność.

 Przy okazji papież Franciszek dodał 
na łamach magazynu, że bezdomni też są 
ludźmi i należy im się szacunek. – Można 
patrzeć na kogoś takiego jak na osobę albo 
tak, jak na psa. Oni zdają sobie sprawę z 
tego różnego sposobu patrzenia – zakończył 
papież. – Trzeba im zawsze pomagać. Wielu 
ludzi powie: „Dam mu pieniądze, a ten z 
pewnością wyda je na alkohol!”. Proszę 
pamiętać, że szklanka wina może być jedyną 
radością w życiu tego człowieka.

 Poruszającą historię przytoczył 
Papież Franciszek na łamach magazynu 
„Scarp de‛tenis”, pisma wydawanego przez 
włoskich bezdomnych.

 Opowiedział o niezwykłym spotkaniu 
Jana Pawła II z Polakiem, który przez 
wiele lat mieszkał na ulicach Rzymu.

 – Papież Polak dowiedział się, że 
mężczyzna przed laty studiował z nim w 
seminarium duchownym. Postanowił się z 
nim spotkać, by się przekonać, czy mówi 
prawdę – wyznał Franciszek.
Zgodnie z życzeniem Jana Pawła II 
odnaleziono mężczyznę i doprowadzono 
do spotkania. – Spojrzeli na siebie, a po 
chwili padli sobie w ramiona. To było ich 
pierwsze spotkanie po 40 latach i na koniec 
audiencji bezdomny poprosił papieża, by go 
wyspowiadał – opowiedział Franciszek.

 „Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 6 
sierpnia 2017r odeszła na wieczną wartę Druhna 
hm Krystyna (Krysia) Szwagrzak, Naczelniczka 
Organizacji Harcerek ZHP 1988-1994.

 Redakcja prosi czytelniczki o zdjęcia i 
osobiste wspomnienia. Druhna Krysia cieszyła się 
pracą wszystkich chorągwi, a szczególnie z nowo 
powstających terenów, odwiedzając wszystkie 
nasze zakątki. Współautorka albumu harcerskiego 
pod tytułem: „W harcerskiej służbie 1946-1996”, 
dołożyła też wszelkich sił i starań do wystawy 
ZHP w Warszawie. Kilka miesięcy temu wydała 
książkę wspomnień „Ostatnia z rodu Ecksteinów”: 
przekrój życiowy a zarazem wspomnienia m.in. o 
nowo ongiś powstającym hufcu Bałtyk w Londynie. 
Spotykamy tu postacie instruktorek, które się 
tak dalece przyłożyły do naszej harcerskiej i 
instruktorskiej drogi.

 Łączymy się modlitwą z dziećmi i ich 
rodzinami.

 Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech 
odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen”
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 “Zlot harcerski w Spale niech 
stanie się podstawą dla współdziałania 
młodzieży w budowaniu nowego życia, 
tworzenia nowych wartości kultury w imię 
ideałów harcerskich”

Prezydent RP, Ignacy Mościcki 

Komendant Zlotu: hm Antoni Olbromski
Komendantka Zlotu Harcerek: hm RP Halina 
Gepper Śliwowska (Nasza Druhna Grażyńska)
Spała nad Pilicą koło Tomasza Mazowieckiego, 
to wielkie lasy Puszczy Spalskiej, kiedyś 
tereny łowieckie królów, najstarsze w Polsce 
Środkowej lasy mieszane.

 Renoma zlotu w Spale towarzyszy 
nam do dziś. Zachowała się cała kolekcja 
zdjęć, które same uwidaczniają wyczyn 
jakim stał się ten zlot nie tylko w ówczesnych 
czasach ale i na dzisiejszy dzień, a przecież od 
tego czasu minęło 82 lata podczas których 
cztery pokolenia wychowały się w naszych 
szeregach. Na You Tube widnieją urywki 
fi lmów. W sylwetce każdej harcerki i harcerza 
spostrzega się tą dumę, że bycie w harcerstwie 
to naprawdę jest jest rzecz dobitna i pociąga 
za sobą wielki obowiązek gdy oczy świata na 
nas patrzą.

 Pomimo dobrobytu którym nasze 
szeregi się obecnie cieszą, żaden z naszych 
zlotów (ani zlotów w kraju) nie dorównał 
Spale 1935. Zlot ten wykazał tą maszynę 
zlotową do której wciągnięto wojsko, policję, 
władze administracyjne i wsparcie samego 
Prezydenta RP, tym bardziej że zlot odbywał 
się na terenie letniej rezydencji prezydenckiej 
(obszerność 11 km kwadratowych). Ale 
renoma się rozeszła poprzez dekady dzięki i 
potężnej maszynie informacyjnej, czyli bardzo 
efektownego Biura Prasy i Propagandy pod 
egidą majora Józefa Sosnowskiego: 148 
korespondentów, w tym 35 z zagranicy.

SPAŁA, POLSKA 1935
JUBILEUSZOWY ZLOT W SPALE

 Czego tam nie dokonano? 5 km nowych 
szos, tor kolejowy, nie jeden tylko dwa mosty. 15 000 
polskich harcerzy i 7500 polskich harcerek wraz z 
1000 delegatów z zagranicy i 1400 skautów i skautek 
szczególnie wywodzących się z Węgier i Czechosłowacji 
mogło korzystać: z korzystać z restauracji i kawiarni, 
poczty z pełnym urządzeniem telegrafi cznym, z banku 
i kantoru, z biura podróży. Do tego dochodził jeszcze 
zakład fryzjerski, hotel dla przyjezdnych, jak i Sklep 
Centralnej Komisji i Dostaw Harcerskich i z 40 kiosków, 
w których można było nawet zakupić płyty, zabawki i 
pamiątki.

 Rząd RP dbał o zdrowie uczestników (jeszcze 
przed czasami Sanepidu). Każdy obóz cieszył się z 
własnego lekarza i własnej służby zdrowia. Zlotowy 
szpital polowy był wyposażony na 40 łóżek z izolatką 
na 20 pacjentów. Naturalnie był i gabinet dentystyczny.

 Wiele z naszych tradycji zlotowych 
zawdzięczamy Spale, uroczyste otwarcie przez 
Prezydenta RP (które odbyło się 4 lipca 1935r), od 
razu po tym Msza Święta. Defi lada nadawana przez 
radio!!! Druh hm Brodzki (Kanada) wspominał w 
kanadyjskich Wiciach nr 173 w roku 2005, że to on 
właśnie trzymał przenośny mikrofon, przez który 
sam prezydent Mościcki wygłosił przemówienie, 
otwierając zlot. Wystawa harcerska na temat rozwoju 
harcerstwa poprzez 25 lat. Podczas zlotu odbyły sie 
inne imprezy: Międzynarodowy kurs zuchowy jak i 
konferencja zuchowa, Konferencja Prasy Skautowej, 
Rada Naczelna Harcerstwa Polskiego Zagranicy.

 A scenariusz Ogniska centralnego układają 
Druhna hm Henryka Braun i Jadwiga Domańska 
(później zamieszkała w O  awie), czyli matka i siostra 
naszego autora piosenki: ”Płonie ognisko”, Jerzego 
Braun.
 
 Należy też i wspomnieć o delegacji 1500 
harcerzy i harcerek którą Druh Grażyński poprowadził 
ze zlotu do Częstochowy 20 lipca 1935, kiedy złożono 
votum: krzyż harcerski ze złotą lilijką.

 Redakcja poleca dwa źródła mianowicie: 

Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-1939-Wacław 
Błażejewski.

Przewodnik po zlocie i dzienniczek uczestnika 
Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego Spale 
1935 Dr Arkadiusz Waliński, USA
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 “... sprawdzian naszej gotowości do 
służby, próba naszych umiejętności i techniki 
harcerskiej”

Komendant Zlotu hm Ryszard Kaczorowski

 Zlot harcerski w obecności generała Andersa 
i jego żołnierzy. Ojczyzna w PRL-owskich kajdanach. 
Polacy na uchodźstwie przypominają światu o 
krzywdzie, która spotkała Polskę w konsekwencji 
Drugiej Wojny Światowej. Potężny wyczyn, harcerska 
młodzież już urodzona poza krajem zjeżdża się ze 
świata. Wolne, niezależne harcerstwo istnieje, a 
na jego czele Druh Przewodniczący hm Ryszard 
Kaczorowski.

 Pwd. Basiula Kowalska Kuszell (WB) 
wspomina obóz Pogotowia, w którym zawarły 
się przyjaźnie utrzymywane po dzień dzisiejszy z 
harcerkami z innych naszych krajów zamieszkania. 
Pierwsza tego typu okazja do poznania się. 
Przypomina ona sobie pamiętne bułki, które były 
podstawą obozowego menu. Wie dokładnie gdzie 
stała na warcie na polskim cmentarzu Cassino choć z 
żalem przyznaje, że nie pamięta dziś nazwiska danego 
żołnierza. Niemniej pamięta słowa generała którymi 
przekazał opiekę nad sztandarami wojskowymi 
właśnie naszemu pokoleniu i właśnie harcerstwu.
Czuła się bardzo dumna ze swej polskości jak i z 
zaszczytu, który został wykazany harcerstwu.

 Dhna Teresa Ciecierska, której zawdzięczamy 
odznakę zlotową wspomina:

 “Organizacyjnie to musiał być trudny 
Zlot do przygotowania, skoro nie odbywał 
się na terenie gdzie działała jakakolwiek 
jednostka naszej organizacji. Pamiętam 
jak potem mówiono że Kwatermistrz (hm 
Edmund Kasprzyk) zwolnił się z pracy na 6 
miesięcy przed Zlotem aby go we Włoszech 
dopiąć i zorganizować wszystkie szczegóły. 

 “...symbol przywiązania do mowy 
polskiej, wiary swych przodków oraz szacunku 
do swego polskiego pochodzenia”

Komendant Zlotu hm Stanisław Orłowski 

MONTE CASINO,WŁOCHY 1969
25 ROCZNICA BITWY
POD MONTE CASSINO

II ŚWIATOWY ZLOT ZHP
KASZUBY, KANADA 1976

“NASZE WCZORAJ, DZI  I JUTRO”

Komendantką Zlotu Harcerek była hm Elżbieta 
Andrzejowska, która wcześniej tego roku 1969 
straciła męża. Mówiła jak zawsze pomocnym we 
wszystkim był dla niej Druh Edmund. Również, 
skoro Druhna Ela mówiła kilkoma językami, 
została poproszona o zajęciem się gośćmi 
Włoskimi, np. Burmistrzem Cassino gdy przybył 
na Zlot z wizytą. Harcerki obozowały w sadzie, 
pod drzewami, i jakoś zawsze wydawało się u 
nas ponuro i chłodno. Podczas jednej z gier 
musiałyśmy „zdobyć” górę Monte Cassino, i 
chodziło o to abyśmy doznały jak to ciężko było 
się wspinać pod górę pod ogniem nieprzyjaciela. 
Żadna z nas wtedy nie śmiała narzekać na te 
trudności, bo przecież poczuwałyśmy że za nas 
oddano życie.”

 Zygmunt pisze:

“Jestem ponownie w Kanadzie po upływie 
11 lat. Teren stanicy na Kaszubach zupełnie mi 
nie znany: wspaniała historia polskiego osiedla w 
Barry‛s Bay. Urocza odznaka zlotowa z gęsiami 
kanadyjskimi które potrafi ą i do nas, do Anglii 
zawędrować. Obóz młodych instruktorek ‘Bądź 
Gotów‛. Zebrałyśmy się tutaj z całego świata. 
Każda z nas jest dumna z powierzonego nam 
zaszczytu. To nie będzie przeciętny obóz. 
Organizujemy się we własne zastępy, czytaj 
namioty. Chyba same zgłaszamy się dziennie 
do powierzonych naszemu obozowi dyżurów. 
Dyżury tyczą samego prowadzenia zlotu. Jestem 
prawdziwym mieszczaninem ale kieruję się bez 
strachu idąca sama przez gęsty las, nocą, na 
dyżur do radiostacji gdzie czuwamy nad terenem 
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w razie pożaru leśnego. Dyżury przy zlotowej 
wystawie. Druh Kaczorowski jak i ja mamy ten 
sam pomysł. Idziemy z osobna na prywatne 
zwiedzanie. Ja szykuję się do oprowadzania 
gości. Druh Kaczorowski sprawdza wszystko po 
swojemu, bo przecież wiadome że wszystko widzi 
i wszystko zauważa. Nie przeszkadzamy sobie.... 
Kierowanie ruchem i defi ladą podczas wszelkich 
uroczystości. No i wyjazd do Ottawy, i wijący 
się w nieskończone, sznurek typowych żółtych 
szkolnych autobusów. W Ottawie wielki zawód. 
Stoimy, jak się nam wydaje, godzinami w słońcu 
pod Parlamentem. Jakoby nasza Komenda zlotu 
jest przyjęta przez samego Premiera Kanady 
Pierre Turdeau, Ojca Justyna. Ale czy tak 
naprawdę było, czy pamięć nie zawodzi? Skoro 
że zdjęcia pokazują inny wizerunek.

 Jesteśmy na nich wszyscy weseli, berety 
nasze chronią przed słońcem (tak berety!). Gdzieś 
po drodze w trakcie czekania odbyło się złożenie 
wieńca zlotowego pod pomnikiem upamiętniającym 
poległych w Wielkiej Wojnie. Do tego zadania 
wyróżniono delegację z Argentyny. Poczty 
sztandarowe na tle pozornych zabudowań Ottawy. 
I gdzieś w trakcie czekania zmiana warty, która 
bawi nas angielki skoro niczym się nie rożni od 
obyczajów i tradycji królewsko wojskowych w 
WB. Postać samego Trudeau widzieliśmy krótko z 

 “Naszą obecnością na tym zlocie 
potwierdzamy naszą wierność ideałom 
harcerskim i wolę służenia Narodowi Polskiemu 
oraz solidarność w Jego walce o prawdę, 
wolność i niepodległość.”

Komendant Zlotu hm Ryszard Kaczorowski

 Przeżycia zlotowe Zygmunta, jako oboźnej 
obozu wędrowniczek (nowa inicjatywa),

pod komendą Druhny hm Jadzi Chruściel. 
 
 “Od pewnego czasu pełnię funkcję 
referentki wędrowniczek w hufcu. Stała 
się moją najnowszą specjalizacją. Działam 
listownie z Druhną Jadzią Chruściel. Dążymy 
do udowodnienia, że w naszej organizacji jest 

III ŚWIATOWY ZLOT ZHP
COMBLAIN LA TOUR, BELGIA 1982
“RAZ HARCERK , CA E YCIE HARCERK ”

daleka na balkonie (spotkał się z komendą Zlotu).

 Jednak najważniejsze przeżycie ze zlotu 
to zawarte więzi przyjaźni. Kumple Elżunia 
Pilacinska, zwana Pele (Toronto) jak i Wanda 
Pizkozub (Australia). Zlot to nie tylko okres 
samego obozowania. To okres poznawania danego 
kraju, to wymiana koleżeńska i dalsze wspólne 
przygody na cywila! Zdjęcia udowadniają że 
odkrywamy Toronto, jedziemy do Stratford 
gdzie uczęszczamy na Szekspirowski festiwal 
sztuki: Kupiec Wenecki (do dziś w domu wisi na 
honorowym miejscu plakat z festiwalu który liczy 
sobie zaledwie 41 wiosenek !) Potem Montreal 
gdzie odnawiam więzi z kolonii z przed 11 lat 
z Mimi Skrutkowską i całą rodziną Porowskich, 
stadion olimpijski i barwne fl agi COJO czyli 
radia i telewizji kanadyjskiej oraz olimpiady 
zdobiące miasto, a w sercu zaszczepione wielkie 
przywiązanie do Kanady na resztę życia.”
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miejsce na wędrowniczki a program i wytyczne 
muszą być dobrze wypracowane ioraz oparte na 
inicjatywach, które są sprawdzone. Na zlocie 
będzie obóz wędrowniczek! Hurra! Liczymyna 
około 60 dziewcząt.

 Jeszcze przed zlotem Druhna Zdanowicz 
daje rozkaz, że mam jechać z komenda zlotu 
harcerek na zwiad terenu. Nie na darmo istnieje 
określenie “lost in translation”. Pamiętam do dziś 
spotkanie m.in. z rolnikami z okolicy, z których 
terenów i usług będziemy częściowo korzystać. 
Wyłączam się z ogólnej rozmowy, choć niby 
mam służyć za tłumacza i tak od słowa do słowa 
w rozmowie pojedyńczej z jednym farmerem, 
wspominam o wodzie do picia i użytku. Zamieszanie 
następuje u Belgów. “Woda, jaka woda? Nikt 
nam nic o wodzie nie mówił.” Sytuacja uratowana!

 Nasz obóz mieści się na polu położonym 
nad terenem zlotu harcerek. Aby do nas dobić, 
trzeba obejść cały teren zlotu harcerek i kierować 
się inną odrębną ścieżką, którą widzimy ze 
swojego namiotu komendy. Namioty postawione. 
Nawet jest świetlica. Zorganizowano nam kuchnię 
wojskową polową jakoby amerykańska z Drugiej 
Wojny Światowej. Okaże się nawet bardzo 
przydatna i nie czuła ani na deszcz ani na złą 
pogodę. Zaczynamy żyć obozem a tutaj z dala 
widać na naszej ścieżce nową liczebną delegację, 
której przydziału do naszego obozu nikt się nie 
spodziewał. To Australia! Widzimy zbliżające 
się ku nam kapelusze z wiszącymi korkami. 
No dobrze jakoś je umieścimy. Jako oboźna 
idę pertraktować z prośbą o więcej namiotów. 
Załatwione. A tu suną do nas jeszcze bardziej 
liczebne białe kowbojskie kapelusze: Kanada i jej 
delegacja wędrownicza! Jest nas wkrótce 120. 
Boże jak ja sobie z tym poradzę. A co z naszym 
programem, który miał być intymny. Ponowne 
pertraktacje o namioty. Pole nasze jest bardzo 
duże ale zaczyna i na nim braknąć miejsca. 
Gorzej z prowiantem. W pierwszych dniach 
wysyłam dyżurne choć z nowa cyfrą głodnych 
buzi. I co dnia braknie nam jedzenia. Druhna 
Jadzia i ja staramy się nie brać jedzenia, albo 
jeść jak ptaszki aby starczyło. Zaczynam tracić 
cierpliwość. Coś tutaj nie gra. Idę do gospodyni 
zlotu. Dwie urocze harcmistrzynie; druhna Krysia 
Bryniarska i druhna Jaga Truscoe. Są kochane 
ale nie mogę ich przekonać że dany cyfrowe, 
które im podano nie są zgodne z naszym stanem. 
Pertraktuje jak z prokuratorem i pograżam, 
że będę przychodzić sama po prowiant i liczyć 
każde jabłko czy jajko. Sukces. Od dziś wiem 
że wszyscy będą mogli się najeść u nas. Ale 
i od tego dnia, zawarta głęboka przyjaźń z 
obydwiema druhnami.

 Zlotowe ognisko. Prowadzę ognisko 
zlotowe w trzech językach wraz z Druhna 

Anitą Nowodworską (WB) i młodym harcerzem 
z Francji. Zaledwie 2000 osób wraz z gośćmi 
ze świata i bracią harcerską. Nigdy nie zapomnę 
“can canu” który zatańczy nam Francja. Na 
samym zlocie jeden harcerz z Argentyny. Akurat 
wybuchła wojna w Falklandach Wszyscy się lubią, 
ale on twierdzi, że Malwinas, a nasze angielskie 
bractwo krzyczy Falklandy na jego widok!

 Następne ognisko zlotowe przerywa wielka 
burza. Wyganiamy młodzież z pod drzew gdzie się 
nam pochowali, a tu same grzmoty i błyskawice 
i leje jakby niebiosom ktoś zapłacił. Wielka 
Brytania, której kazano założyć mundury (zawsze 
należy mieć dwa na zlocie) przemaka. Nazajutrz 
na defi ladzie pod gorącym słońcem (ani znaku z 
deszczu) harcerki zakładają pod przemoknięte 
mundury czarne worki plastikowe od śmieci.

 Wycieczka do Brukseli, gdzie na Grande 
Place nasi tańczą, ale że potrzebna narracja 
(bez mikrofonu) jestem wyciągnięta i “prowadzę 
konferansjerkę po francusku. “Trudno takie chwile 
zapomnieć jak ten widok naszej braci tańczącej w 
tak pozornym i historycznym miejscu, tańczącej 
polskie tańce ludowe, tak blisko a jednak tak 
daleko od Kraju!

 Obóz wędrowniczy udany i gałąź 
wędrownicza ruszy na solidnie po terenach. A 
ja? W ostatnich dniach rozchorowuję się, a pani 
doktor, druhna hm Janka Krzyżanowska Lyons 
(WB i Irlandia) mnie leczy. Leżę sama w namiocie 
i słyszę z dala głosy zlotowe przy ostatnim 
gaszącym się ognisku zlotowym. 

Do zobaczenia za 6 lat! “

ZDJĘCIE: ???
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 “...Prawo harcerskie oraz służba Bogu 
i Ojczyźnie. .. Kierując się tymi wskazówkami, 
przejdziecie wędrówkę życia jak byście mieli 
lampę przed sobą, która oświetla wam drogę“

Komendant Zlotu hm Elżbieta Morgan

 W Dzień Gości na Zlot przybył Premier 
Kanady, Jean Cre  en, który nie tylko szybkim 
krokiem zwiedził kiermasz zlotowy, obejrzał Zlot 
Harcerzy, podawał rękę niezliczonej młodzieży, a na 
koniec przemówił do całego Zlotu w obu ofi cjalnych 
językach Kanady. Na Zlocie Harcerek „Blask 
Przyszłości” (Hasło: Zawsze i Wszędzie Czuwaj!) 
Komendantką była hm Anna Mazurkiewicz. 

 1go sierpnia od samego rana odbywała 
się gra na terenach obozów na temat Powstania 
Warszawskiego. Udział każdej harcerki i wczucie 
się w temat tego dnia polegało na instrukcjach 
przyniesionych do obozu przez instruktorkę, która 
stwarzała odpowiednią atmosferę. Gdy przyszło 
całemu Zlotowi Harcerek spotkać się na leśnym 
cmentarzu na Apel Poległych, tylko było słychać 
szmer nadchodzących harcerek w zupełnej ciszy, co 
wydawało się nie do osiągnięcia wśród młodzieży. 
Harcerki zrozumiały, oddały hołd poległym, i w ciszy 
powróciły do swoich obozów na ogniska. Atmosfera 
nie do zapomnienia, a cmentarz w lesie, obwieszony 
biało-czerwonymi opaskami pozostał do końca zlotu, 
i od czasu do czasu harcerki tam wracały i spędzały 
czas w ciszy i zadumie. 

 Każdy obóz obrał sobie patronkę, 
przygotował na jej temat ciekawy afi sz, który wisiał 
w „Aleji Wybitnych Kobiet” przez cały Zlot. Podczas 
jednego popołudnia odbył się „Zjazd Wybitnych 
Kobiet” które zjechały się z całego świata. Harcerki 
z każdej Chorągwi przygotowały się aby być obraną 

VI ŚWIATOWY ZLOT ZHP
ACTON, ONTARIO, KANADA 2000

“WIELKI R D HARCERSKI
Z PRZYZECZENIEM W NOWE TYSI CLECIE”

“...Słowami Marszałka: “ten kto nie szanuje i 
nie ceni swej przeszłości-ten nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości ani ma prawo do 
przyszłości.“

Komendant Zlotu hm Leonidas Kliszewicz
Po raz pierwszy przyjechały delegacje harcerskie z 

Polski, ZHR i ZHP, oraz z Litwy, Białorusi, Ukrainy, 
Łotwy i Węgier. Nie była to łatwa sprawa do 

zorganizowania Komendzie Zlotu.

Zlot Harcerek obrał nazwę „Żagiew” 

V ŚWIATOWY ZLOT ZHP
CLUMBER PARK, ANGLIA, WB 1994

“ID  CZUWAJ!”

Pamięć o Małkowskich

 “Przyjedziemy z dalekich stron z 
czterech odległych kontynentów.... ale szybko 
przekonamy się, że różnic mamy mało, a 
podobieństw wiele i że rzeczywiście tworzymy 
jedną wielką rodzinę harcerską“

Komendant Zlotu hm Stanisław Kuś

IV ŚWIATOWY ZLOT ZHP
RISING SUN, USA 1988
“WSTA  W S O CE ID ”
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 “Idziemy w świat prawdy, piękna i 
cnoty ... aby wzmocnić więź łączącą harcerki i 
harcerzy na całym świecie”

Komendantka Zlotu hm Gabriela Backiel
 
Odbyła się gra: “Poznajmy się”.

VII ŚWIATOWY ZLOT ZHP
WHITFORD, MARYLAND, USA 2006 

“SKAUTOWYM TROPEM”

Druhna hm Anna Kucewicz wspomina:

 “Przez pokazy wykonane w naturalnym 
amfi teatrze w którym się zmieścił cały zlot, 
dowiadywałyśmy się o początkach krajów w 
których mieszkamy - o Indianach, Słowianach, 
Wikingach i królu Arturze i rycerskiej 
przysiędze… Druh Adam Biesaga, przebrany w 
strój amerykańskiego indianina, tradycyjnym 
tańcem indiańskim, do którego młodzież z 
wielkim entuzjazmem się dołączyła.“

 Druhna Ania wspomina też o grze wymiany 
koralików, którymi należało się wymienić z kimś z 
innej chorągwi “Przez cały zlot młodzież nosiła na 
szyi swoje korale mieniące się wieloma kolorami”. 
Nastąpiło więcej gier podczas samego zlotu, których 
podłożem była okazja do zapoznania się nie tylko 
z harcerkami z innych krajów ale i z obyczajami 
panującymi w danych państwach. 

 Program zlotu harcerek był oparty na 
zdobyciu sprawności “Koniczynka” która wymagała, 
w 12 punktach, zapoznania się bliżej z początkującą 
historią naszego harcerstwa. 

 1 sierpnia, o świcie obozy ustawiły się nad 
jeziorem Straus. Każda harcerka i wędrowniczka, 
odnowiły swoje przyrzeczenie. Po danym 
obrzędzie, harcerki stosowały ciszę do 10:30 rano a 
wędrowniczki i instruktorki do 12:30.

 Nie ma zlotu bez wycieczki, w tym przypadku 
do Waszyngtonu, Filadelfi i i Amerykańskiej 
Częstochowy. 

 Druhna Natalia Cymbalista przypomniała 
o kolonii na zlocie “Pow Wow”. Przy koloni 
siedział krasnoludek, który każdego dnia zmieniał 
narodowość a zuchy mogły poznawać obyczaje 
wszystkich reprezentowanych państw zamieszkania 
na zlocie.

 Ciekawe również spostrzeżenie delegacji 
ZHP-PL mianowicie: 

 “Udział w zlocie był dla nas nowym 
doświadczeniem harcerskim. Uświadomił nam, 
że harcerstwo jest ruchem, który musi się 
dostosować do potrzeb społeczeństwa, w którym 
działa, dlatego nasze organizacje-choć łączy 
nas to samo Prawo i Przyrzeczenie, historia i 
tradycja-jednak się od siebie różnią. Ale ta 
różnorodność może i powinna wzbogacać nas 
wzajemnie”

hm Katarzyna -Sobieszczańska 

przez siebie wybitną kobietą, przebierając się w 
strój swojej postaci i wszystkim zgromadzonym 
opowiadały o sobie. Wybrane kobiety miały służyć 
przykładem, bo w każdej z nas tkwi talent który 
należy nam rozpoznać, rozwinąć i pielęgnować aby 
być „blaskiem” dla innych. Były więc wśród nas, np. 
Indira Gandhi, Święta Bernadeta, Święta Kinga, Coco 
Chanel, Marie Curie-Skłodowska, Matka Teresa, L 
M Montgomery, która napisała „Ania z Zielonego 
Wzgórza” i wiele innych. 

 W inny dzień, podczas biegu „Naprzód 
Dziewczęta”, jeszcze raz przedstawiono harcerkom 
wybitne kobiety, które przezwyciężyły trudności 
stojące przed nimi i doszły do wyznaczonego 
sobie celu. Na każdym punkcie biegu instruktorka 
zachęcała do introspekcji – do zastanowienia się 
nad własnymi celami oraz cechami charakteru, 
np. wiara w siebie oraz pogoda ducha – Helena 
Modrzejewska, Eliza Orzeszkowa; Cisza wewnętrzna, 
zamiłowanie do przyrody, pogłębianie swojej 
duchowości – Jane Goodall, Hildegard z Bingen, itd. 
Odeszłyśmy z biegu czując, że naprawdę przed nami 
jest jaśniejsza przyszłość.
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 “Szlak Przyszłości to wielka przygoda 
która zjednoczy nas wszystkich na wspólnej 
drodze ku lepszemu światu.”

Komendantka Zlotu hm Krystyna Reitmeier
cdn.

IX ŚWIATOWY ZLOT
TARAMACOUTA, KANADA 2017

“SZLAK PRZYSZ O CI”

 “Fundamentem Harcerstwa jest etyka 
chrześcijaństwa i kodeks rycerski. Ruch nasz 
oparty na tym fundamencie jest twierdzą broniącą 
tego co dobre i szlachetne poprzez czujną służbę 
Bogu i Polsce i chętną pomoc bliźnim.“

Komendantka hm Teresa Ciecierska 

Aneta Macheta hm pisze:

 “Wspomnienia Skromnej Gospodyni!
 Kanada czeka! Gdy coraz szybciej zbliżamy 
się do kolejnego zlotu wracają wspomnienia z 
przed 7 lat. Przeglądam zdjęcia, gazetki a nawet 
znalazłam komunikaty - zwłaszcza gospodarcze, 
bo na zlocie w Zegrzu byłam gospodynią obozu 
„Ogniwo”. Wiele rzeczy utkwiło mi w pamięci 
ale chyba najbardziej zapamiętałam codzienne 
wędrówki. 1.5 km w jedną stronę z pustym 
plecakiem, potem ten sam dystans z obciążeniem 
i tak przynajmniej 2 razy dziennie. Polecam 
wszystkim, którzy pragną zgubić zbędne 
kilogramy. Mimo ciągłego dostępu do jedzenia 
wspomaganego tabliczką czekolady udało mi 
się zrzucić nadmiar wagowy. Dogadałam się 
z właścicielem małego sklepiku, który mieścił 
się po drugiej stronie siatki. Wydawał się być 
tak blisko a za razem daleko, bo trzeba było 
dotrzeć do zlotowej bramy (znowu 1.5 km) i tyleż 
samo w powrotnym kierunku, tyle że po drugiej 
stronie ogrodzenia. Raz udało mi się tą trasę 
pokonać nietypowym pojazdem. Pamiętam dziwne 
spojrzenia mieszkańców i właściciela sklepu gdy 
na jego parkingu zaparkowała wielka koparka. 
Jeszcze większe było zaskoczenie harcerek, gdy 
koparka wjechała na teren obozu i z wielkiej łyżki 
jak z rogu obfi tości wypływały produkty spożywcze 
i lądowały w naszej obozowej lodowce, która 
zresztą przez tę samą koparkę była wykopana w 
trakcie stawiania naszego obozu.

 Mimo mojej funkcji, nie spędziłam całego 
zlotu przy garach. 3 sierpnia wyjechałam z 
obozem na wycieczkę do Warszawy. Piękna pogoda 
towarzyszyła nam przez cały dzień, w którym 

VIII ŚWIATOWY ZLOT ZHP 
“TWIERDZA”

ZEGRZE, POLSKA 2010
“CZUWAMY WIERNI TWIERDZ OBRO CE”

SETNY JUBILEUSZ ZA O ENIA SKAUTINGU 
POLSKIEGO W PROGRAMIE ZLOTU ŚWIATOWEGO 

„STA MY W OBRONIE NASZYCH WARTO CI”

odbywała się gra, zorganizowana przez ZHR, 
na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. 
W drodze powrotnej do autokaru pogoda się 
zmieniła i gorące, zakurzone, miejskie chodniki 
zaczął obmywać deszcz. Ale to nie był zwykły 
deszcz, z nieba lały się wiadra wody. Gdy 
dotarłam do autokaru wylewałam deszczówkę z 
butów. Mokra i zmęczona zadzwoniłam jeszcze do 
córki, która właśnie tego dnia obchodziła swoje 
5-te urodziny. Deszcz oczyścił powietrze, znów 
zaświeciło słońce a zlot toczył się swoim rytmem. 
Ostatnia noc była dla mnie przysłowiową wisienką 
na torcie.

 Wieczorna ulewa utuliła mnie do snu 
wygrywając piękną serenadę na namiotach a 
błyskawice, od czasu do czasu, rozświetlały 
niebo.
 
 Osobiście nie boję się burzy i bardzo lubię 
zasypiać w takich warunkach a tym bardziej gdy 
mam świadomość, że następnego dnia rano nie 
będę musiała tych namiotów składać!”

Do zobaczenia w Kanadzie. Czuwaj!
Łódka

 
Samarytanka Alicja Macheta pisze:

 „Na Zlocie stulecia, w Zegrzu w 2010 
roku, byłam jeszcze zuchem ale pamiętam to 
jako wielkie przeżycie bo zdobyłam moją 3-cią 
gwiazdkę. Zlotowa kolonia zuchowa była ciekawa 
bo składała się z zuchów chłopców i dziewczynek 
z całego świata a wszyscy z harcerskich rodzin. 
Poznałam wtedy wiele ciekawych osób i jestem 
ciekawa ilu z nich spotkam w Kanadzie. Jako zuch 
miałam okazję zwiedzić wszystkie obozy, piekne 
bramy, kapliczki i inne obozowe urządzenia. 
W tym roku będę oboźną na jednym z obozów 
Wielkiej Brytanii.”
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HALO TU TARAMACOUTA!
KOMENDANTKA ZLOTU CA O CI PISZE DO NAS...

Drogi Węzełku

 Do rozpoczęcia IX Światowego Zlotu ZHP 
pozostaje ledwo miesiąc czasu. Plany rozpoczęte 
ponad 3 lata temu są na progu realizacji. Do mety 
już tak blisko – a jednak wydaje się czasami, że setki 
drobnych szczegόłόw pozostaje na liście spraw do 
załatwienia.

 Zlot nosi nazwę „Szlak Przyszłości”, a hasło 
„Zostawmy świat trochę lepszym” nawołuje do 
posłania Lorda Baden Powell w liście pożegnalnym. 
Jak napisałam w Komunikacie Programowym #1 
odnośnie założeń wychowawczych IX Światowego 
Zlotu, od początków planowania kierowaliśmy się 
myślą że musi on być zdecydowanie nastawiony na 
przyszłość, patrzący w przód. Jako harcerki i harcerze 
jesteśmy współodpowiedzialni za przyszłość: 
przyszłość naszego ruchu i naszej organizacji, ale 
również za przyszłość szerszego świata, łącznie ze 
środowiskiem które nas otacza, społeczeństwem w 
którym żyjemy i wartościami które zachowujemy.

 Szlak Przyszłości to droga, na której każdy 
z nas indywidualnie, oraz wspólnie z innymi którzy 

nią podróżują, dokłada swoją cząstkę do stworzenia 
lepszego jutra na rożnych płaszczyznach: środowisko, 
czyli otoczenie, przyroda, ekologia; społeczeństwo, 
czyli “bliźni” w najszerszym tego słowa znaczeniu; oraz 
wartości, czyli wiara i etyka.

 Staramy się wziąć hasło zlotu „Zostawmy świat 
troszkę lepszym!” pod uwagę w rożnych aspektach 
organizacji Zlotu, od prób zmniejszenia ilości zużytego 
papieru poprzez wprowadzenie elektronicznych 
zgłoszeń od uczestników, poprzez decyzje podjęte 
odn. prowiantu (n.p. mrożonki zamiast puszek) oraz w 
programach poszczególnych zlotów jak i całości.

 Jako Komendantka Zlotu, mam wspaniały 
zespół instruktorek i instruktorów, który niestrudzenie 
pracuje nad przygotowaniem zlotu od strony 
technicznej jak i programowej. Między innymi, z 
pośród instruktorek w Komendzie Głównej znajdują 
się:

hm. Elżbieta Morgan, Komendantka VI Światowego 
Zlotu w 2000r.; hm. Halina Sandig, Przewodnicząca 
Zarządu Okręgu, Okręg Kanada, która pełni funkcję 
skarbniczki; hm. Aniela Biskup która jest Kierownikiem 
Administracji zlotowej, oraz hm. Krystyna Pogoda, 
była Komendantka Chorągwi a obecnie członek 
Naczelnictwa, współodpowiedzialna za gospodarstwo 
wraz z moim mężem.

 Na Zlot zarejestrowało się 1272 osób, z 
Okręgów: Australia (46), Stany Zjednoczone (470), 
Wielka Brytania (259) i Kanada (497). Przykro nam 
że nie będzie uczestników z Francji, Irlandii ani z 
Argentyny. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się że 
dzięki pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
przyjeżdża grupa ok. 40 osób z Ukrainy, Białorusi i Litwy 

ZDJĘCIE: Wyjazd członków Komendy Zlotu Harcerek na Teren Tamaracouta Scout Reserve - 5tego Czerwca 2017
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oraz z ZHR w Polsce. Czekamy jeszcze na szczegóły. 
 Na pewno czytelników Węzełka najbardziej 
interesuje Zlot Harcerek, który nosi nazwę 
„Nieprzetarte Ścieżki”. Sama nazwa ma porywać 
do akcji, począwszy od spojrzenia w samą siebie by 
rozpoznać swoją rolę w tworzeniu lepszego świata. 
Komendantka Zlotu Harcerek, hm. Danusia Sokolska, 
w komunikacie określającym założenia wychowawcze, 
napisała do uczestniczek jak i instruktorek 
przyjeżdżających na Zot:

„Nałóż buty i odkryj nowe ścieżki.
Bądź gotowa na wyzwania.

Witaj poranną mgłę z entuzjazmem.
Wspinaj się na każdą górę
by zdobyć szczyt ideałów.

Zostaw po sobie ślad, dbając o jutro.

Chwytaj każdy dzień… Bo jesteś Harcerką!”
 Na Zlot Harcerek zgłosiło się 336 harcerek, 
w tym 7 z Australii, 137 z Kanady, 131 ze Stanów 
Zjednoczonych i 61 z Wielkiej Brytanii. Należy do 
tego dodać 73 instruktorki, które albo pełnią funkcje 
przy obozach zlotowych, albo zapisały się do zlotowej 
drużyny instruktorek.

 Zlot Harcerek składa się z 13 obozów 
(czyli drużyn) zlotowych. W dodatku jest drużyna 
instruktorek, która ma własny program oraz zajęcia 
pomocnicze dla programu zlotu. Na przykład, Zlot 
Harcerek kładzie nacisk na system zastępowy, i 
program oparty jest w dużej mierze na codziennych 
konkursach w których biorą udział zastępy. 
Instruktorkom będą wyznaczone stacje konkursowe 
w/g ich zainteresowań czy zdolności, i będą one 
przeprowadzać zajęcia konkursowe w godzinach 
przed południem każdego dnia kiedy harcerki są na 
terenie.

 Mamy po raz pierwszy podczas zlotu osobny 
Zlot Wędrowniczy, w stylu złazów jakie się odbywają 
od czasu do czasu, chociaż na większą skalę. 
Przygotowanie oddzielnego zlotu dla wędrowniczek 
i wędrowników jest nowością, i rożni się całkowicie 
od podejścia stosowanego na poprzednich zlotach, 
gdzie tworzono obozy wędrownicze w ramach Zlotu 
Harcerek i Zlotu Harcerzy.

 Po pierwsze, struktura jest inna. Zlot 
Wędrowniczy jest jeden, czyli koedukacyjny. 
Komendantem Zlotu Wędrowniczego jest hm. 
Michał Sokolski, a jego zastępczynią jest phm. Anna 
Piotrowska. Zlot, w którym uczestniczy prawie 400 
osób, będzie podzielony na 8 obozów – w tym 4 
żeńskie i 4 męskie. Podczas pobytu na terenie Zlotu, 
wędrownicy i wędrowniczki obozują oddzielnie, z 
tym ze mają wspólny program. Podział organizacyjny 
wygląda nieco inaczej podczas wędrówek, bo każda 
grupa trekkingowa (których jest 18), stworzona jest z 
patroli wędrowniczek oraz patroli wędrowników.
 
 I w tym druga zasadnicza różnica: założeniem 
było że wędrowniczki i wędrownicy muszą wędrować. 
A więc zaplanowano dwie wycieczki: jedna piesza po 
szlakach w górach Lauren  des na 5 dni i 4 noce, w 
parku Tremblant, a druga krajoznawcza, do miasta 
Quebec City i okolic na 3 dni i 2 noce. W sumie Zlot 
Wędrowniczy spędzi 8 dni poza terenem Zlotu, a 
dołączy do całości na imprezy wspólne jak rozpoczęcie 
i wycieczką do O  awy, program dla gości w środkowy 
weekend, oraz obrzędy zakończenia Zlotu.

 Dla Zlotu Wędrowniczego zakupiono lekkie 
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namioty które łatwo nosić ze sobą i stawiać szybko 
na jakimkolwiek terenie, oraz sprzęt do oczyszczania 
wody, indywidualne palniki gazowe do gotowania w 
menażce, oraz suchy prowiant wycieczkowy.

 Na Zlot Wędrowniczy zgłosiło się 148 
wędrowniczek oraz 40 instruktorek (Australia 5; 
Kanada 52; Wielka Brytania 45; Stany Zjednoczone 
86). Jest podobna ilość harcerzy i instruktorów, więc 
ogólny stan Zlotu Wędrowniczego liczy 386 osób.
 
 Dhna Ania, zastępczyni Komendanta 
Zlotu Wędrowniczego, chciałaby powiedzieć 
uczestniczkom wędrowniczkom „Kanada czeka na 
Was!” Przygotujcie się na niesamowite przeżycia, 
od trekkingu w Tremblant do gry w stylu „Amazing 
Race” w Quebec City. Będzie to Zlot do zapamiętania 
na całe życie!”

 A do tych, które przyjechać na zlot nie mogą, 
druhna Ania ma następujące słowa:

 „Chociaż nie będziecie fi zycznie na Zlocie, 
wiem, że będziecie z nami myślami. Czujemy 
Waszą bliskość. Do zobaczenia następnym 
razem!”

 Na Zlocie również będzie kolonia zuchowa, 
na którą zgłoszono 41 zuchów. Nazwa i temat 
kolonii to „Bohaterzy Przyszłości”. Komenda 
kolonii jest międzynarodowa i są w niej instruktorzy 
jak i instruktorki – wszyscy z długim i szerokim 
doświadczeniem w pracy zuchowej.

 Osobiście, czuję wielki zaszczyt, że 
powierzono mi funkcję Komendantki i podobnie 
wielki obowiązek dopilnowania żeby wszystko 
zostało „zapięte na ostatni guzik.” Pamiętam do dziś 
określenie jakie używał w okresie przygotowań do II 
Światowego Zlotu Kaszuby 1976 jego Komendant, 
hm. Stanisław Orłowski. Mówił o „wielkiej maszynie 
zlotowej” – może z racji, że był inżynierem, a może 

hm Krystyna Reitmeier
KANADA

po prostu tak odczuwał to przedsięwzięcie. Byłam 
wtedy młodą przewodniczką i przyboczną drużyny 
zlotowej – więc patrzyłam na przygotowania do Zlotu 
z innej perspektywy.

 Czterdzieści jeden lat później, po kilku 
odbytych zlotach, na których pełniłam rożne funkcje 
na wyższych szczeblach, rozumiem jego określenie 
i przyjmuję jako trafne. Mam jednak wrażenie, że ta 
wielka maszyna w wydaniu z 2017 roku jest bardziej 
skomplikowana niż jej wcześniejszy model z roku 1976. 
Sprawy związane z zabezpieczeniem uczestników oraz 
organizacji od rożnego rodzaju ryzyka niewątpliwie 
nabrały większego namiaru i wymagają nie tylko 
dodatkowej ekspertyzy, ale również więcej czasu 
na agendzie. Postęp technologiczny nie koniecznie 

ZDJĘCIE: Wyjazd członków Komendy Zlotu Harcerek na Teren Tamaracouta Scout Reserve
                5tego Czerwca 2017

równa się z usprawnioną komunikacją z terenem.
 Ale jedno jest pewne: uczestnicy zlotu mają 
takie same oczekiwania jak miały harcerki jadąc na 
Kaszuby w 1976, czyli poznać nowych przyjaciół z innych 
ośrodków, zobaczyć nowy zakątek świata, przymierzyć 
swoje umiejętności harcerskie i swoją wiedzę w 
porównaniu do innych, i może w duchu zdrowej 
rywalizacji wygrać jakiś 
konkurs, albo dwa! 
Zloty potwierdzają 
naszą światowość, 
a szczególnie 
dla młodzieży są 
widocznym dowodem 
światowości naszego 
Związku.

Do zobaczenia na 
Zlocie. „Kanada 

czeka!”

hm. Krystyna 
Reitmeier

Komendantka IX 
Światowego Zlotu
„Szlak Przyszłości”
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LOKOMOTYWA
„...Najpierw powoli, jak żółw ociężale, 
ruszyła maszyna po szynach ospale.

Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, 
i toczy się, toczy się, koło za kołem

i biegu przyśpiesza i gna coraz prędzej…”

 Tak właśnie opisałabym ostatni kurs 
kształcenia, w którym miałam okazję znowu 
uczestniczyć.

 Zastanawiałam się skąd takie wrażenie, bo 
przecież kurs zaczął się tak jak zwykle i nie zapowiadał 
większych zmian. Co więc sprawiło, że ciężka, kursowa 
lokomotywa ruszyła po torach harcerskiego szkolenia?

 Myślę, że sporo zawdzięczamy uczestniczkom 
i atmosferze jaką same stworzyły. Po rozmowie 
z kilkoma dziewczętami wywnioskowałam, że 
elementem rozpoczynającym zmianę była gra, która 
nie tylko podsunęła im wiele sposobów pracy nad 
sobą, ale przede wszystkim dostarczyła dużo radości 
i zabawy. Pozwoliła na bliższą współpracę między 
uczestniczkami jednocześnie dając im samodzielność 
w podejmowaniu decyzji. Wspierały się wzajemnie te, 
które świetnie mówiły po polsku i te, które miały z tym 
trochę kłopotu. Zanikła różnica wiekowa, a pojawiła 

się zabawa wiodąca wszystkich do wspólnego 
celu. Całość zakończyła dyskusja na tematy, które 
uczestniczki same, bezimiennie zaproponowały. Widać 
było jak nabierają rozpędu, odwagi i przekonania, 
że nie przyjechały tylko po to by słuchać starszych, 
doświadczonych mistrzyń harcerskiego rzemiosła ale, 
że same, delikatnie kontrolowane, mogą stworzyć 
płaszczyznę do dyskusji, że same mogą sobie pomóc w 
dalszym rozwoju i wspierać się wzajemnie. 

 W tym przypadku elementem, który wpłynął 
na pozytywną zmianę kursu był odpowiedni dobór 
form pracy. Nasza metoda ma bardzo szeroki wachlarz 
narzędzi, którymi możemy i wręcz powinnyśmy się 
posługiwać. Jednak czasami odnosi się wrażenie, że 
komendy kursów zapominają o tym i stosują stare, 
dobrze opracowane formy nie przystosowując ich do 
potrzeb chwili. Można by rzec, że czas stanął w miejscu 
i choć tematyka zajęć raczej nie podlega zmianie, to 
forma ich przedstawiania powinna być dostosowana 
do czasu, miejsca i osób, które w danym kursie 
uczestniczą. To właśnie na barkach komend kursów 
spoczywa odpowiedzialność przygotowania programu 
aby nie tylko był pouczający dla kursantek, ale przede 
wszystkim był interesujący, by spełniał wszystkie 
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wymagania naszej metody i w jak największym 
stopniu zapewniał pozytywny, indywidualny rozwój 
przyszłych funkcyjnych. Niestety wymaga to pewnego 
wysiłku ze strony prowadzących. Jako, że jestem 
jedną z nich muszę się przyznać, iż czasami nie jest 
to łatwe, z braku czasu i nadmiaru obowiązku łatwo 
wpaść w rutynę, łatwo skusić się na sięganie do 
starych, wcześniej przygotowanych zajęć z nadzieją, 
że nikt ich nie będzie pamiętał z poprzednich kursów. 
Stare, sprawdzone schematy, konspekty zajęć z 
czasem również powinny być aktualizowane jeśli nie 
w treści to na pewno w formie ich przedstawiania.

 To od nas, doświadczonych instruktorek, 
oczekuje się pozytywnych przykładów, umiejętności 
patrzenia w przyszłość. Od tego jakimi sposobami 
będziemy przekazywać naszą wiedzę będzie w dużym 
stopniu zależało nastawienie przyszłych instruktorek 
do pracy w naszej organizacji. To nasza otwartość na 
nowe formy pracy będzie owocowała w przyszłości. 
Nie obawiajmy się więc same sięgać do rożnych 
źródeł, do korzystania z dorobku innych organizacji, 
może nawet warto pokusić się o pomoc jakiejś 
„nowej twarzy” z innego terenu, może wymiana 
między bliskimi chorągwiami byłaby pewnym 
uatrakcyjnieniem dotychczasowych zajęć, świeżym 
spojrzeniem na stary temat? Zawsze obecność 
„gościa specjalnego” budzi spore zainteresowanie, 
daje możliwość wymiany doświadczeń a jednocześnie 
wzmacnia współpracę między terenami, mając ciągle 
na celu kształcenie przyszłych instruktorek, otwórzmy 
się na współpracę dla dobra naszej organizacji.

 Na koniec chciałabym podzielić się moją 
wizją, a może raczej marzeniem. Kiedy z młodszą 
córką oglądałam pierwszą część przygód Harry’ego 
Po  era jedna scena wyjątkowo mnie zainspirowała. 

hm. Aneta Macheta
Londyn,WB

Na peronie 9 i ¾, ogromna, ciężka lokomotywa, 
do której przyczepiono wiele wagonów, czekała 
na adeptów sztuki wielkiej magi, by zabrać ich do 
wyjątkowej szkoły, w której pod okiem wyśmienitych 
nauczycieli, mistrzów w swoim fachu mieli kształcić 
swoje umiejętności. Przymknęłam wtedy oczy i jak 
przez mgłę zobaczyłam, że zamiast małych bohaterów 
ubranych w ciemne peleryny i płaszcze magów do 
pociągu wsiadały harcerki w szarych mundurach. 
Lokomotywa szarpnęła wagony i coraz szybciej toczyła 
się w kierunku kolejnego kursu, na którym pod okiem 
wyśmienitych instruktorek, biegłych w harcerskiej 
sztuce, zawsze gotowych do pomocy, pełnych nowych 
pomysłów na przekazanie wiedzy, nie tylko powiększą 
swą wiedzą i świadomość, ale przeżyją wielką 
przygodę przygotowaną specjalnie dla nich.

 Wiem, że to tylko bajka, wyobraźnia autorki, 
ale wierzę, że marzenia się spełniają.

 Z magicznym pozdrowieniem.
Czuwaj!
„Łódka”
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METODYKA I PRAKTYKA
7. ZMIANA WARTY

CZYLI KSZTAŁCENIE STARSZYZNY
 „Raz harcerką zawsze harcerką!” mówi 
stare harcerskie porzekadło mając na myśli, że 
niezależnie od losów życia, zawsze będziemy starały 
się żyć zgodnie z harcerskim ideałem. To znaczy, z 
ideałem życia i służby wyrażonym po okresie próby 
w dobrowolnie przyjętym Prawie i Przyrzeczeniu. 
Pierwsze pokolenie harcerek potrafi ło – w jakże 
trudnych warunkach walk o niepodległość Polski, 
a następnie odbudowy scalonego państwa i 
społeczeństwa – nie tylko trwać przy ideałach ale 
zaszczepić je kolejnemu pokoleniu. Te dwa pierwsze 
pokolenia dały świadectwo życia i służby podczas 
I i II Wojny Światowej. Te, które przeżyły II wojnę 
kontynuowały służbę, bądź w ukryciu pod rządami 
komunistów w Polsce, bądź otwarcie na emigracji. 
Niektóre odeszły na wieczną wartę, a inne nadal 
pełnią służbę wśród nas, chociaż przekazały funkcje 
wychowawcze kolejnym pokoleniom urodzonym lub 
wychowującym się na emigracji. To one kształciły 
trzecie pokolenie instruktorek, które teraz przechodzi 
na emeryturę. Od nich uczyłyśmy się harcowania, 
obozownictwa, braterstwa, śpiewu, gawęd, pracy nad 
sobą, służby, metody; z nich brałyśmy przykład. Dziś 
grono instruktorskie zasila czwarte, a gdzieniegdzie 
już piąte pokolenie. Czy w nas nadal tkwi pierwotny 
żar ideałów? Czy potrafi my go przekazać tym, 
które przychodzą po nas, młodszym instruktorkom 
wychowującym siebie i następne pokolenia w 
świecie, który coraz częściej odrzuca wartości 
absolutne?

 Wiemy, że harcerstwo jest ruchem, 
organizacją i systemem wychowawczym. Kluczem 
do ciągłości ideowej, organizacyjnej i metodycznej 
jest właściwe kształcenie „starszyzny”, czyli 
przewodniczek, podharcmistrzyń i harcmistrzyń. 
Każdy stopień instruktorski ma swoje wymagania 
i jest kolejnym etapem na drodze do tego samego 
celu: kształcenia tych, które będą prowadzić 
jednostki. Z tym, że „prowadzenie” w harcerstwie 
rozumiemy jako wychowanie grą i przykładem, a 
nie rządzenie schematem i rozkazem. Organizacja 
Harcerek potrzebuje instruktorek dobrze 
rozumiejących ideały, cel wychowawczy i metodę 
harcerską, świadomie angażujących się „całym 
życiem” w pracę z młodzieżą. 

 Dlatego też forma kształcenia musi mieć na 
uwadze konkretną osobę jak i wymogi organizacyjne. 

Każda z nas jest indywidualnością: mamy różne 
cechy charakteru, inne zdolności i zainteresowania, 
inne słabości i potrzeby. Osoby kształcące można 
porównać do rzeźbiarzy, którzy pragną z surowej 
bryły wyzwolić piękno, które tkwi w jej wnętrzu. W 
harcerstwie to piękno wyłania się stopniowo, wobec 
różnych wyzwań, sytuacji i prób charakteru, pod 
wpływem wzajemnego oddziaływania jednostek 
w zespole. Zdarza się, że daną cechę odkrywa 
się dopiero pod kolejnymi warstwami wspólnych 
doświadczeń. A więc: kształcenie, nie szkolenie. Nie 
wykłady w sali konferencyjnej, kserowane notatki, 
formularze i sprawdziany, tylko ciągłe doskonalenie 
się i wspólna praktyka u boku doświadczonych 
instruktorek. 

 Nasz korespondencyjny kurs 
podharmistrzowski, metodyczny, jest bardzo ważnym 
elementem kształcenia starszyzny. Ale jest tylko 
jednym z elementów. Najlepszą okazję do kształcenia 
stwarza obóz stały lub wędrowny. Oderwanie od 
miasta, zgiełku i codziennej gonitwy, wtopienie się 
wszystkimi zmysłami w otaczającą nas przyrodę, 
napełnienie płuc świeżym powietrzem, zdrowy tryb 
życia, trud pracy rąk i umysłu, praktyczne zadania, 
współpraca w zespole – wszystko to wytwarza 
wyjątkową harcerską atmosferę i niezapomniane 
przeżycia, będące bardziej solidnym fundamentem 
formacji instruktorskiej niż świetne prezentacje 
nawet najlepszych prelegentek. Przyjaźnie 
instruktorskie zadzierzgnięte na takim obozie-kursie 
są źródłem stałego wzajemnego wsparcia na „całe 
życie”. Kształcenie jest ciągłym wyzwaniem, także 
dla starszych stażem instruktorek, które mogą i 
powinny stale dokształcać się wzajemnie, rozwijać 
umiejętności i zainteresowania, i uczyć się u boku 
młodszych, swoich wychowanek! Musimy znać i 
stale uaktualniać wiedzę na temat obowiązujących 
przepisów w kraju zamieszkania, n.p. w odniesieniu 
do ochrony dziecka.

 Kształcenia nie można więc sprowadzać 
do jednorazowego wysiłku; nie można też mylić 
z konferencją instruktorską, która ma inny cel: 
omawianie istotnych spraw wychowawczych i 
organizacyjnych i wspólne szukanie rozwiązań. 
Osobnym wyzwaniem dla nas jest sprawa 
odpowiedzialności za przyszłość naszego Związku, 
który potrzebuje także instruktorek i instruktorów 
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do pełnienia konkretnych funkcji we władzach 
naczelnych i władzach okręgu. Naszą powinnością 
instruktorską jest wyszukiwać i przygotowywać 
osoby do pełnienia funkcji, które coraz częściej 
wymagają specjalistycznej wiedzy prawnej, 
fi nansowej, czy administracyjnej oraz gotowości 
do służenia dobrowolnie naszą wiedzą jeżeli już 
posiadamy takie zdolności. Nie chodzi tu o szkolenie 
w tych dyscyplinach, tylko o odpowiedzialne 
instruktorskie myślenie o potrzebach Związku. Aby 
nastąpiła w dobrym czasie kolejna zmiana warty.

Stara Pszczoła

ZDJĘCIE: 3 Maj, Chicago - UDOSTĘPNIŁ: Tomasz Trochimowicz

ZDJĘCIE: Wędrowniczki, Chicago

wezelek_june_328_07.26.17_A4_popr.indd   47 12/13/2017   4:16:12 PM



strona 48
WĘZEŁEK|NUMER 328|MAJ/CZERWIEC 2017

DALEKO OD DOMU
 Gdybym spojrzała wstecz i popatrzyła na 
siebie sprzed kilkunastu lat, nigdy bym nie wpadła 
na pomysł, że pisząc to dla Was, z kotem wtulonym 
w moje ramię, będę teraz zapadała się w kanapę, 
sączyła herbatę i pisała o odległości i tęsknocie, a mój 
kod pocztowy będzie wskazywał na jakąś deszczową 
Szkocję. 

 A jednak. Kilkanaście lat później wyglądając 
przez okno widzę morze i nie jest to w żadnym 
przypadku Morze Bałtyckie. 

 Pamiętam jak jednego dnia obroniłam 
swoją pracę magisterską, a kolejnego siedziałam w 
samolocie. Miałam w głowie konkretne plany, dużo 
entuzjazmu, ale do momentu, aż samolot zaczął 
startować nie zdawałam sobie sprawy jak teraz 
wszystko diametralnie się zmieni.
Nie chciałabym, aby zabrzmiało to jakoś patetycznie, 
ale nie ma co owijać w bawełnę. Od słowa „nowy” 
i jego odmian we wszystkich możliwych polskich 
przypadkach miało prawo zakręcić się w głowie. Nowa 
praca czy też szkoła, nowy dom, nowy pokój, nowi 
sąsiedzi, nowi znajomi, nowe sytuacje, nowe rzeczy. 
Gniazdka, które trzeba włączyć, żeby później móc 
zrobić to samo z żelazkiem, osobne krany na zimną i 
ciepłą wodę, brak kontaktu w łazience i pierwsza myśl: 
gdzie ja wysuszę i wyprostuję włosy?

 Co by tu jeszcze? Kolejki do autobusów, 
przepraszanie i dziękowanie za wszystko? “Chipsy” 
i trójkątna kanapka na “lunch”, zamiast domowego 
posiłku?

 Oj, dużo by wymieniać. I nie mówię, że to są 
negatywne rzeczy. Inne. Nowe. 

 Nawet po kilku latach człowiek nie jest się w 
stanie do wszystkiego przyzwyczaić. Nie ukrywajmy, 
że znajdzie się mnóstwo sytuacji do których nigdy nie 
przywykniemy. 

 Ale jak to moja mama zawsze powtarza, trzeba 
skupić się na pozytywach. Pobyt z daleka od domu 
daje nam szanse na pracę nad sobą. Niejednokrotnie 
uczy nas samodyscypliny, radzenia sobie w 
podbramkowych sytuacjach i hartuje nasz charakter. 
Z czasem spostrzegamy, że do pieniędzy podchodzimy 
z większym szacunkiem, bo opłacamy wszystko sami. 

Potrafi my dokonać wyboru priorytetów i wiemy, że 
jeżeli w tym miesiącu i kolejnym odpuszczę sobie 
nowe buty, zamiast jeść na mieście ugotuję sobie 
garnek zupy i równie dobrze się najem, to będę mogła 
sobie pozwolić na coś innego. Bardziej cennego. 

 Życie z daleka od domu może wydawać się 
łatwiejsze i przyjemniejsze, ale ma jeden minus. Jest 
daleko od domu. Tęsknota jest nieunikniona i dopada 
w najmniej oczekiwanym momencie. Czasem jest to 
drobnostka, a czasem spada jak bomba. Może się 
objawiać w postaci pierwszego słowa wymówionego 
przez chrzestniaka, sukcesu brata w meczu siatkówki, 
gorszym dniu swojej przyjaciółki, kiedy nie możesz do 
niej wpaść z ogromną czekoladą i od serca przytulić. 
Może to być Twoja zabiegana mama, której na pewno 
przydałyby się dodatkowe ręce do pomocy przy 
organizowaniu przyjęcia. Mogą to być spontaniczne 
wypady Twoich znajomych i rozmowa z nimi 
przez Skype, która odbywa się z coraz to malejącą 
częstotliwością. Aż nagle zdajesz sobie sprawę, że 
piszecie do siebie tylko wiadomości urodzinowe. 

 Jak już wcześniej wspominałam. Jest to 
nieuniknione. Prędzej czy później się każdemu 
przytrafi . Chyba, że się tu urodziło, wychowało, a 
większa część rodziny mieszka tu od dawna. (O wy 
szczęściarze!)

 A jak wyglądało to w moim przypadku? 
Pewnie nie odbiegało od normy, bywało lepiej i gorzej, 
ale ja znalazłam swoje lekarstwo. 

 Pewnie każda z Was się domyśla co mam na 
myśli i nie zdziwi się kiedy powiem, że harcerstwo? 
No właśnie. Nasze wspaniałe harcerstwo. 

 Ktoś kiedyś powiedział, że rodziny się nie 
wybiera. No cóż… w połowie to prawda. Do harcerstwa 
wstępujemy z własnej woli. (O czym skrupulatnie 
przypomina nam nasza kochana metoda harcerska.)

 Do sedna… Harcerką jestem od dawna, ale 
dopiero 4 lata temu miałam okazję, zacząć swoją 
przygodę z ZHP działającym poza granicami Kraju. Jak 
w każdej rodzinie, tak i w tej harcerskiej bywają lepsze 
i gorsze momenty. Ale w moim przypadku mieszkanie 
z dala od domu nauczyło mnie jeszcze jednej rzeczy. 
Wyrozumiałości. Bo widzicie… rodzinę się kocha nie za 
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coś, a tak zwyczajnie, po prostu. I tak samo powinno 
być między nami harcerkami. Jesteśmy siostrami. 
Mamy lepsze i gorsze dni. 

 Z jednymi mamy lepszy kontakt, spędzamy 
dużo czasu, a z innymi niekoniecznie. Ale czy to 
powinno nam przeszkadzać w byciu dla siebie 
życzliwym? Czy mamy prawo mówić coś niemiłego, 
robić komuś na złość? Tworzyć obozy i segregować? 
W rodzinie sobie pomagamy, dodajemy otuchy, 
szanujemy, że każdy może mieć gorszy dzień, ale też 
oczekujemy, że w związku z tym gorszym dniem, ktoś 
mimo wszystko będzie starał się być życzliwym. 

 Pomyślcie o tym z tej strony: przychodzi 
taki dzień, że nagle to Wy musicie zmienić miejsce 
zamieszkania, zacząć od nowa gdzie indziej, a 
wasza rodzina zostaje gdzieś hen daleko. Wtedy te 
drobnostki, o które się gniewałyśmy albo kłóciłyśmy 
przestają mieć znaczenie. 
Bądźmy dla siebie dobrymi siostrami nie tylko w 
Dzień Myśli Braterskiej. Zróbmy Dniem Myśli każdy 
zwykły dzień. Wspierajmy te, które dopiero do nas 
dołączyły i z jakiegoś powodu wybrały właśnie naszą 
organizację, albo te które mają chwile słabości i 
chcą od nas odejść. Nikogo nigdy nie przekreślajmy i 
pomóżmy mu rozwinąć skrzydła.

 Ja taką szansę właśnie dostałam. Spotkałam 
w harcerskiej rodzinie takie siostry, które we mnie 
wierzą, są ze mną myślą i dobrym słowem, służą 
dobrą radą. A dzięki temu, ja, mimo, że daleko od 
domu, czuję, że jestem częścią czegoś wspaniałego. 

Kasia Steć, pwd.

pwd. Kasia Steć
Aberdeen, Szkocja

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 26 maja 2017 roku Szczep 
ZHP Południowa Francja otrzymał z 
rak druhny Przewodniczącej Okręgu 
ZHP Francja Franciszki Aghamalian-
Koniecznej hm. wotum dziękczynienia 
Matce Boskiej za opiekę nad 
harcerstwem. W każdym okręgu 
harcerskim ZHP działającego poza 
granicami kraju zawisły w ostatnich 
latach te wota dziękczynne w polskich 
kościołach lub kapliczkach harcerskich .

 Nasza delegacja złożyła wotum 
harcerstwa z południowej Francji w 
kościele Notre Dame de la Seds w Aix 
en Provence. Siostry Świętego Krzyża 
Jerozolimskiego, które opiekują się tym 
kościołem otrzymały od arcybiskupa 
diecezji Aix-Arles misję opieki nad 
skautingiem. Codziennie modlą się o 
opiekę Matki Boskiej nad skautami 
całego świata. Nie mogło być dla 
naszego wotum lepszego miejsca w 
całym Aix.

 Siostry zakonne zapraszają 
polskich pielgrzymów! Mamy tu teraz 
polski, harcerski akcent!

Czuwaj!

NADESŁAŁA: Magdalena Borucka-Guilhou, hm. , Komendantka Chorągwi Harcerek 
we Francji    
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 Każda z nas albo dobrze zna Kanadę 
albo już dawno sobie wyrobiła swój własny 
wizerunek. Kanada czeka! Ale czeka i ta polska 
Kanada na nas. Co my tak naprawdę o niej 
wiemy?

 Rząd brytyjski po wybuchu Drugiej 
Wojny Światowej, ewakuuje do Kanady na 
ogół kobiety z dziećmi a wśród nich są i Polacy. 
Okres 1940-1941 to okres dobicia poprzez 
terytoria Sowieckie i Japonię na wizach 
japońskich wielu Polaków. Do Kanady dobijają 
pojedyńczo Polacy z Argentyny. Znajdują się i 
w tym szerszym polskim napływie wojennym, 
specjaliści polscy przemysłu wojennego, 
wypożyczeni Kanadzie na podstawie umów 
polsko-kanadyjskich. 

 Na skutek swoich kanadyjskich 
rozjazdów, generał Sikorski deleguje 
Generała Bolesława Bronisława Ducha 
(1896-1980-Londyn, pochowany na Monte 
Cassino) na Szefa Misji Rekrutacyjnej do 
Polskich Sił Zbrojnych (PSZ). Polacy otrzymują 
zgodę władz kanadyjskich na prowadzenie 
zaciągu ochotniczego i Generał Duch przybywa 
ze swą misją w kwietniu 1941r. Wbrew 
rozgłośni w prasie polonijnej, odezwa jest 
słaba. Spodziewano się tysiące rekrutów. W 
sumie zgłosi się około 895 ochotników do 
kwietnia 1942r, w tym 8 z Japonii, a 727 z USA.

 Osiedle rekrutacyjne powstaje w 
Windsor, Ontario a tak zwanie zapasowe w 
Owen Sound. Atak japoński na amerykańską 
fl otę marynarską w Pearl Harbour kładzie kres 
tej rekrutacji. Niemniej co tygodnia, w danym 
okresie, odlatuje do Anglii kilkudziesięciu 
polskich ochotników.

 [Warto przypomnieć że generał Duch 
był skautem, legionistą, walczący w obydwu 
wojnach światowych jak i w wojnie polsko-
bolszewickiej. Walczy dwa razy pod komendą 
generała Hallera. 21 maja 1918r przedziera się 
do Murmańska, a w grudniu tego samego roku 
już walczy ponownie z Armią Czerwoną. W 
listopadzie 1919r, stoi na czele Samodzielnego 
Oddziału Murmańskiego i udaje się, ze swymi 
żołnierzami okrętem do Wielkiej Brytanii, a 
stamtąd do Kraju]

 Z przebiegiem wojny, Kanada staje się 
miejscem szkolenia polskich pilotów bojowych. 
Po 1943r powstaje nowa misja rekrutacyjna 
zwracająca się do kobiet. Sądzimy, że chodzi 

POLSKA KANADA CZEKA!

tutaj o rekrutację do pomocniczej służby kobiet 
w lotnictwie czyli “WAAF”s. Apelujemy do druhen 
szczególnie z Windsor o pomóc w tej dziedzinie, bo jak 
dotychczas, oprócz jednego rzuconego zdania, Redakcja 
nie może wejść na trop dalszych informacji a przecież 
chodzi właśnie o to co nas najbardziej tyczy jako 
instruktorki, czyli wkład kobiet Polek. 

 Do okresu Drugiej Wojny Światowej zapisuje 
się również sprawa tak zwanej Odysei Skarbów 
Wawelskich, przechowywanych w Kanadzie od 1939 
roku do 1961, kiedy może raczej kontrowersyjnie 
zostały oddane władzom PRL-u.

 Komisja do Sprawy Projektu nad Flagą 
Kanadyjską jest powołana przez Premiera Lester B. 
Pearson w latach 60tych a w skład Komisji wchodzi 
Franciszek Głogowski reprezentując Polonię kanadyjską

 A Dzień Flagi, czyli 15 lutego, zawdzięcza 
Kanada posłowi Jesse Flis, posłowi polskiego 
pochodzenia.

 Ale co polskiego może nas frapować z 
okresu XIX wieku. Otóż tego roku Kanada obchodzi 
150-lecie utworzenia konfederacji czyli struktury 
demokratycznego państwa. 

 Skład pierwszego parlamentu zawiera 
Aleksandra Edwarda Kierzkowskiego. Jego biogram 
potwierdza, że to powstaniec listopadowy. Studiuje 
we Francji po upadku powstania, i z czasem emigruje 
do Kanady poprzez krótki pobyt w USA. Pracuje m.in.
przy budowie kanału Beaumarchais. Współzałożyciel 
Towarzystwa Rolniczego Dolnej Kanady, przystosowuje 
rolnictwo kanadyjskie do produkcji wielkotowarowej, 
publikuje wiele prac, podręcznik agrotechniki jak i 
broszurę o kredycie rolnym. 

 Sir Kazimierz Stanisław Gzowski, to powstaniec 
listopadowy (1830-1831) który się zapisał w historii 
Kanady jako: współtwórca systemu centralnego 
transportowego kanadyjskiego, współtwórca Parku 
Niagara Falls, założyciel Związku Strzeleckiego w 
Kanadzie, projektant mostu w Fort Eire -Ontario-
Buff alo, założyciel Wycliff e College w Toronto, 
Przedstawiciel Królowej Wiktorii w armii kanadyjskiej, 
Administrator prowincji Ontario. Potomek Peter 
Gzowski znany redaktor “The Morningside” i zwany 
Królem Radia CBC czyli Canadian Broadcas  ng 
Corpora  on. 

 A teraz nasze druhny kanadyjki, co wy nam 
możecie jeszcze dodać i kogo innego przedstawić z 
historii polsko-kanadyjskiej?
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ZDJĘCIE: Hufce “Pomorze”, Australia - FOTOGRAF: Druh. Dutkowski

“Australia podaje nam że:

 Grupa reprezentująca hufi ec “Pomorze” w 
Brisbane jest gotowa na Zlot Światowy w Kanadzie. 
W tym roku z Brisbane na zlot jadą reprezentanci 
wszystkich grup wiekowych - od najmłodszego 
skrzata, zuchów, harcerek i harcerzy, wędrowniczek 
i wędrowników, do grona instruktorskiego. 
Życzymy wam wszystkim przyjemnych harców, 
niezapomnianych przygód i wspaniałych przeżyć”

 W dniach od 12-15 maja odbył się 
przygotowawczy biwak na Kaszubach w Ontario dla 
wędrowniczek/wędrowników z Ontario i Quebec 
na tegoroczny zlot, który odbędzie się w „Camp 
Tamaracouta”, Quebec. Biwak odbył się pod nazwa 
„Iskra”, a hasło brzmiało „Wystarczy mała iskierka, żeby 
rozpalić wielki ogień”.

 Rozpoczęliśmy nasz pobyt obrzędem podczas, 
którego komenda przekazała patrolowym ogień. W 
czasie tego weekendu, grupa dziesięciu uczestników 
brała udział w kursie pierwszej pomocy. Reszta 
wędrowniczek i wędrowników chodziła na wędrówki. 
Mieli oni okazje z plecakami przejść do „Toms 
Lookout”: jest to piękny punkt widokowy. Po krótkiej 
przerwie i nabraniu sił, musieliśmy samodzielnie - w 
patrolach - ugotować dla siebie obiad. W międzyczasie, 
grupa dziesięciu osób pozostałych na terenie biwaku 
uczyła się jak robić opatrunki i jak się zachowywać w 
sytuacjach gdyby coś się komuś przydarzyło. 

 Wieczorem, gdy już wszyscy byliśmy razem 
na terenie biwakowym, zjedliśmy wspólnie kolację no 
i oczywiście mieliśmy ognisko. Pomimo tego, że był to 
długi dzień i wszyscy byli trochę zmęczeni, nie zabrakło 
ducha harcerskiego i energii podczas śpiewania przy 
ognisku. W niedziele udaliśmy się pieszo z harcerkami 
i harcerzami na Mszę w kapliczce pod sosnami. W 
tym dniu padał deszcz, ale pomimo nie najlepszej 
pogody, wędrownicy poszli na następną wycieczkę do 
„park trails”. A osoby uczestniczące w kursie pierwszej 
pomocy pozostały na miejscu, aby napisać egzamin. 

 W poniedziałek komenda przygotowała 
bieg, który odbył się na około terenu. Nauczyliśmy 
się bardzo dużo ciekawych rzeczy, między innymi: jak 
dokładnie spakować plecak na dłuższą wędrówkę, 
poznaliśmy sposoby fi ltrowania wody z jeziora, 
nauczyliśmy się gotowania nowych nieznanych potraw 
oraz dowiedzieliśmy się jak rozplanować rozstawienie 

AUSTRALIA

KANADA

namiotów na placu biwakowym.

 Ogólnie, biwak był bardzo udany, zdobyliśmy 
wiele nowych umiejętności i lepiej poznaliśmy się.
Na pewno po tym weekendzie czujemy się 
przygotowani na zlot i chcielibyśmy wszystkim 
przekazać, że… Kanada czeka!

Isabela Sagan,sam.

ZDJĘCIE: Drużyna Harcerska “Gdańsk”, Kanada
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Załącznik do L5/17

1. WYTYCZNE DO REALIZACJI PROGRAMU UCZCZENIA
STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

2017 – 2020

 Naczelnictwo ZHP wprowadza trzyletni 
program okolicznościowy z okazji obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości Polski. Program obejmujący 
lata 2017-2020 jest przeznaczony dla wszystkich 
jednostek Związku Harcerstwa Polskiego. Główne 
Kwatery rozpracują programy i dostosują do potrzeb 
jednostek wszystkich szczebli w pracy rocznej i akcji 
letniej.

Założenie.
 Program jest oparty na konsekwentnym 
doskonaleniu się w służbie Bogu, Polsce i bliźnim. 
Ma na celu zmobilizowanie młodzieży i starszyzny do 
tworzenia pozytywnego wizerunku Polski i Polaków tu, 
gdzie mieszkamy i teraz, przez własną pracę i postawę, 
biorąc za wzór i inspirację tych, którzy sto lat temu 
wywalczyli niepodległość Ojczyzny.

Hasło ogólne.
 „Ojczyzno moja, żyj!” wg. pieśni z okresu 
powstania wielkopolskiego 1918/19, oznacza, że 
przyznajemy się do polskości, chcemy pracować dla 
dobra Polski teraz i w przyszłości, i opowiadamy 
ludziom o pięknie Polski.

Czas trwania programu.
 Od 15 sierpnia 2017 do 15 sierpnia 2020, czyli 
rozpoczynamy w dniu 97 rocznicy zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej, która zmusiła wojska bolszewickie 
do odwrotu i umożliwiła odrodzenie niepodległego 
państwa polskiego, a kończymy w setną rocznicę tego 
wydarzenia. Dzień ten jest obchodzony jako Święto 
Żołnierza.

Sprawności „Stulecia Niepodległości”. 
 Główne Kwatery opracują sprawności 
okolicznościowe na różnych poziomach dla zuchów, 
harcerek/harcerzy, młodzieży wędrowniczej. 
Wymagania winny uwzględniać: (a) podstawową 
wiedzę historyczną z okresu walk o niepodległość 
i początków niepodległego państwa polskiego; 
(b) wykazanie się zdobytą wiedzą; (c) udział w 
okolicznościowych obchodach. Sprawności można 
będzie zdobywać indywidualnie podczas całego okresu 
2017-2020, a poszczególne jednostki mogą włączyć 
zdobywanie sprawności do programu rocznego.

Konkurs piosenki.
 Ogłaszamy konkurs na harcerską piosenkę 
roku stulecia niepodległości 2018.

Program
 Podczas tych trzech lat, kontynuujemy 
normalną pracę harcerską, prowadzimy zbiórki, 
werbujemy nowych uczestników także spośród nowej 
Polonii, przygotowujemy się do stopni, zdobywamy 
sprawności, organizujemy wycieczki, wędrówki, biwaki, 
obozy, kolonie, bierzemy udział w życiu miejscowej 

SPRAWNOŚĆ 100-LECIA 
POWSTANIA RP

1918-1920
2018-2020
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Załącznik do L5/17

REGULAMIN ODZNAKI STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

1. Odznaka przysługuje wszystkim uczestnikom 
i członkom Związku, którzy wezmą udział w 
trzyletnim programie obchodów Stulecia Odzyskania 
Niepodległości zgodnie z wymaganiami ogłoszonymi 
przez Główne Kwatery Harcerek, Harcerzy i Starszego 
Harcerstwa w ramach ogólnych wyzwań i haseł 
ogłoszonych niniejszym rozkazem przez Naczelnictwo 
ZHP.

2. Odznaka składa się z trzech części. W każdym roku 
zdobywa się kolejną część odznaki, która „powstaje” 
w miarę kolejnych lat pracy tworząc zwartą całość. 
Zdobyte części przenosi się z jednej gałęzi do następnej 
np. zuch, który zdobył pierwszą część w gromadzie, 
następne części zdobywa w drużynie. Skompletowanie 
odznaki winno być dążeniem wszystkich od skrzata do 
instruktorek i instruktorów. Ponieważ części odznaki 
wiążą się z obchodami danego roku, nie będzie 
możliwości „dorobienia” sobie brakujących części, ale 
każda część będzie stanowić wartościową odznakę 
samą w sobie.

3. Poszczególne części odznaki odnoszą się do roku 
pracy harcerskiej w jednostce, której szczytowym 
punktem winien być udział harcerstwa w miejscowych 
uroczystościachupamiętniających najważniejsze 
wydarzenia historyczne.

Symbolem pierwszego roku 2017-18 jest orzeł w 
koronie, godło niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej 
i data11 listopada 1918, dzień, w którym nastąpiło 
powszechne zawieszenie broni po I Wojnie Światowej, 
a ponadto dzień, w którym Polska odzyskała 
niepodległość.

Symbolem drugiego roku 2018-19 jest złote pióro 
z orłem białym. Tym piórem pierwszy premier 
niepodległej Rzeczypospolitej podpisał Traktat 
Wersalski, który formalnie zatwierdził ustanie działań 
wojennych i uznał odrodzenie Państwa Polskiego. 
Traktat ten podpisano w dniu 26 czerwca 1919.

Symbolem trzeciego roku 2019-20 jest II Rzeczypospolita 
Polska w granicach wywalczonych przez wojska polskie 
po odparciu wojska Rosji Sowieckiej w dniu zwycięskej 
Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920.

4. Odznakę według powyższego wzoru - 3 kwadraty o 
wymiarach 3 cm x 3 cm - nosi się nad prawą kieszenią 
munduru.

5. Odznakę nosi się do końca grudnia 2021 r.

wspólnoty polskiej. Tematy historyczne i wyzwania 
związane z programem stulecia niepodległości 
przewijają się przez nasze gry, ćwiczenia, harce i 
ogniska, nadając im szczególny charakter.

ROK I: 2017-2018.
 W pierwszym roku przygotowujemy się do 
uczczenia wydarzeń z przed stu lat. Tło historyczne 
okresu końca zaborów, wybuchu I Wojny Światowej i 
pierwszych walk o niepodległość towarzyszy zbiórkom 
i akcji letniej aż do uroczystości 11 listopada 2018r. 
Uwagę skupiamy na ćwiczeniu tężyzny fi zycznej, 
intelektualnej i moralnej; doskonalimy się w stałej 
gotowości do służby.

Hasło roku:
 „Ramię pręż! Słabość krusz! Ducha tęż!” 
wzięte z refrenu hymnu harcerskiego wskazuje 
kierunek świadomej pracy nad sobą. Nawiązuje do 
trzech organizacji, które miały wpływ na powstanie 
ruchu harcerskiego: Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”, Organizacja Młodzieży Niepodległościowej 
„Zarzewie”, i Stowarzyszenia etyczno-moralnego 
„Eleusis”.

Wyzwanie:
 Ramię pręż – to zdrowe ciało: gimnastyka, 
ruch, sprawność fi zyczna, zajęcia na świeżym 
powietrzu, higiena, zdrowa żywność, dobra dieta, 
unikanie substancji które niszczą ciało.

 Słabość krusz – to zdrowy umysł: 
samokształcenie, rozwój intelektualny, lektura, 
wykłady, dyskusje, gry i ćwiczenia w zakresie wiedzy.

 Ducha tęż – to zdrowy duch: postępowanie 
zgodne z wiarą, wyrabianie cnoty, asceza, abstynencja, 
unikanie tego co oddala nas od dobra albo szkodzi 
nam i innym, dobre uczynki.

Cytat:
 Marszałek Józef Piłsudski do harcerzy, 1921r. 
„Harcerze! Już w latach niewoli przygotowywaliście 
się do służby Ojczyźnie.” Niech nam przypomina, że 
„Czuwaj!” oznacza, że stale ćwiczymy się, aby w chwili 
potrzeby stanąć gotowym do pomocy i poświęcenia 
dla innych.

Piosenka:
„Idą skauci”. „My idziemy w zórz świtanie tam, gdzie 
Polski zmartwychwstanie.”
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“The Polish Army in France: 
Immigrants in America,

WWI Volunteers in France, 
Defenders of the Recreated State of Poland”

David Thomas Ruskoski
link h  p://scholarworks.gsu.edu/history _diss

 Polecamy całą pracę, naukową pisaną po 
angielsku, chociażby tylko dla samych umieszczonych 
zdjęć i ilustracji. Niemniej praca jest bardzo 
obszerna i jasno przedstawia bardzo skomplikowane 
wydarzenia z przed 100 lat. Pozwalamy sobie podać 
pewne streszczenia jak i cytaty fi gurujące w danej 
pracy, skoro jest ona wspaniałym narzędziem 
przygotowawczym instruktorskim, nie tylko do 
tegorocznych obchodów stulecia wydarzeń w naszej 
historii z 1917r, ale również do przyszłych obchodów 
stulecia powstania suwerennej Rzeczpospolitej. 

 Warto też i pamiętać, że więcej dalszych 
szczegółowych informacji można zasięgnąć w “US 
War and State Departments Files” w Archiwach 
Narodowych USA mieszczących się w College Park, 
Maryland. 

 Poniższy scalający liczebne fakty artykuł nie 
jest oparty w całości na pracy pana Ruskoskiego. 

Polscy imigranci-Ruch Sokoli poza Polską 

 Autor podaje, że pomiędzy 1850 a 1910, 
około 2 miliony ludzi opuściło polskie tereny 
pozaborowe, z tego przeszło milion ludności 
pomiędzy 1904 a 1913. Największe centra tak 
zwanych zbiegowisk polskich to Nowy Jork, 
Pi  sburgh, Cleveland i Chicago. Na przestrzeni 
1912/1913r dotarło do Stanów 174 365 osób, w 
1914 -122 657 a w 1915r, czyli w samym okresie 
wojennym, zaledwie 9065 osób. Statystyki mogą być 
mylne bo są zależne od tego jak wpisywano ludzi do 
rejestrów państwowych: czy Polak z Niemiec czy po 
prostu Niemiec. 

 Sam Woodrow Wilson wg autora, będąc 
jeszcze profesorem w Princeton, pisał w 1902r 
w swojej książce pod tytułem: „History of the 
American People” następująco m.in. o polakach (co 
może zaskoczyć czytelnika): 

BŁĘKITNA ARMIA
ZMIENNO  SYTUACJI

PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ I JEJ WYKORZYSTANIE
 “...but now there came a multitude 
of men of the lowest class from the south of 
Italy and men of the meaner sort of Hungary 
and Poland, men out of the ranks where there 
was neither skill nor energy nor any initiative 
of quick intelligence, and they came in numbers 
which increased from year to year...”

 Wyborcze kampanie prezydenckie szybko 
zmieniają ludzkie poglądy i wypowiedzi, gdy się 
ubiega o głosy elektoratu, Wilson tłumaczył w 
1912r że chodziło jemu tylko o ludzi zatrudnionych 
“pod kontraktem” i że nie chciał nikogo obrażać. 
Niemniej polscy księżą indagowali parafi an aby nie 
oddawali na Niego głosu. Wilson zopowiadał się za 
zniesieniem warunku umiejętności czytania i pisania 
dla nowoprzybyłych do Stanów Zjednoczonych. 
[Wiemy, że dażył Paderewskiego wielką sympa  ą i 
podczas swojej prezydentury dokształcał się na temat 
sytuacji polskiej, stając się suma summarum jednym 
z najlepszych przyjaciół Polski. Ale często początki są 
inne.]

 Polacy w USA gromadzili się wokół 
organizacji “Polish Na  onal Alliance” i w Sokołach 
(Polish Falcons of America), których członkostwo 
liczyło 350 000 osób u schyłku Pierwszej Wojny 
Światowej. Podstawą polskich organizacji było 
dążenie do wyzwolenia Ojczyzny i osiągnięcia Jej 
suwerenności.

 Ruch Sokoli rozwijał się przede wszystkim w 
Pi  sburgh i w Chicago.

 W 1913r amerykańscy Sokoli zorganizowali 
dwu tygodniowy kurs przeszkolenia wojskowego 
szkoląc instruktorów i przyszłą kadrę ofi cerską 
liczącą 367 osób. Po tej pierwszej próbie, szkolenie 
się dalej rozwijało: raczej po cichu, bez broni, bez 
umundurowania. Uczestnicy zakupowali potrzebne 
im rzeczy z drugiej ręki. Dostęp do odpowiednich 
terenów na ćwiczenia był bardzo ograniczony. 
Prawdopodobnie przypadek w Poughkeepsie 
(NY) kiedy lokalna policja aresztowała naszych 
potencjalnych bojowników na skutek zażaleń 
wzniesionych przez lokalnych farmerów mógł się 
śmiało powtarzać w innych miejscach.

 Niemniej pomimo wnoszonych przeszkód i 
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utrudnień, przeszkolenia trwały nadal 
do 1916r.

Wybuch Pierwszej Wojny Światowej 

 Przy tym Sokoli odgrywali 
ważną rolę w “Polish Central Relief 
Commi  ee” który się mieścił w 
Chicago. Komitet ten jednoczył 
polskie organizacje i parafi e, mając 
na celu zbieranie odzieży i lekarstw 
itd dla ludności polskiej, która padła 
ofi arą wojny na Wschodnim Froncie.

 Warto przytoczyć, że to 
właśnie jesienią 1915r, Andrzej 
Małkowski przebywa w Stanach 
dzięki Sokołom, w roli Skautmistrza 
Naczelnego Związku Sokołów 
Polskich w Ameryce, rozwija 
drużyny harcerskie. Lecz Małkowski 
dąży do szkolenia i tworzenia 
jednostek wojskowych, co niestety 
jest nie dozwolone na terenie 
Stanów Zjednoczonych. Opuszcza 
Stany, podąża do Kanady gdzie 
ukańcza szkolenie ofi cerskie w 
wojsku kanadyjskim w szeregach 
“Canadian Offi  cers Training 
Programme” w Toronto. Otóż ten 
program przeszkolenia wojskowego 
przyjmuje, w przeciwieństwie do 
innych państw alianckich, Polaków. 
Szkolenie 23 polskich potencjalnych 
ofi cerów rozpoczyna się 2 stycznia 
1917r. Małkowski będzie służył 
w Canadian Railway Corps., skąd 
zostanie przerzucony na Zachodni 
Front wojenny we Francji, a z czasem 
dołączy do szeregów Błękitnej Armii 
generała Hallera.

Wydarzenia z 1917r 

 Woodrow Wilson jest 
ponownie wybrany na drugą 
kadencję prezydentury w Stanach 
Zjednoczonych w listopadzie 1916r. 
Hasło kampanii wyborczej:

“He kept us out of the war”.

 Lecz już w kwietniu 1917r, Stany Zjednoczone przystępują do udziału w Pierwszej Wojnie Światowej 
po tak zwanej stronie alianckiej. 
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 W czerwcu 1917r Prezydent Francji, 
Poincarre, ogłasza założenie polskiego wojska na 
terenie Francji. Są to początki przyszłej Błękitnej 
Armii.

 Poincarre zaręcza wolontariuszom taki 
sam żołd jaki jest wypłacany francuzom służącym 
w wojsku francuskim. Zapewnia im również 
gwarantowany opłacony powrót do domu. Niestety 
obietnice będą łamane na każdym kroku.

 Ignacy Paderewski w 1915 staje na 
czele “General Commission for Polish Relief in 
Switzerland”. Udaje się do Paryża, do Londynu 
apelując o pomoc dla ludności polskiej, konającej 
z głodu (żniwa zniszczone wojną lub obkradzione, 
uchodźcy, ludność przesiedlana-wystarczy tylko 
sięgnąć po Henryka Glassa “Młodzi Walczą” aby 
zrozumieć co się działo wówczas na polskiej ziemi 
). Na każdym kroku Paderewski tłumaczy polską 
tragedię, że w konsekwencji zaborów, brat walczy 
przeciwko bratu, skoro zaborcy wcielają Polaków 
przymusowo do swoich wojsk. 

 Paderewski udaje się do Ameryki. Wie, że 
ma okazję dotrzeć do około 4 milionów Polaków 
którzy są podzieleni w swych poglądach lub po 
prostu zagubieni. Paderewski w swych wystąpieniach 
nawołuje do postaci historycznych takich jak 
Kościuszko czy Pułaski. Jest to bardzo mądre 
wystąpienie. Jak pisze Joseph Wieczerzak:

 “The legacies (of Kościuszko and 
Pułaski) were to be effective in two ways: 
they engendered pro-Polish sympathies in the 
American public throughout the 19th century 
and afterwards. They gave newcomers from 
Poland-fi rst political exiles, later peasants 
coming” after bread” -surrogate roots in the 
American past which psychologically lessened 
their feelings of being “strangers” to America”

 Pre-and Proto-Ethnics: Poles in the United States before the 
Immigra  on “A  er Bread” Polish Review 21 (Fall 1976):12

 Paderewski apeluje o fundusze ale zarazem 
zachęca do walki. W kwietniu 1917r wygłasza 
następujące przemówienie na spotkaniu Sokolim:
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 “Do you think that I would be hasty to 
send you to battle, to desire your blood, to 
assign you the smallest pain, to tear you away 
from peaceful families? But if you must fi ght, 
then fi ght as befi ts free Poles -fi ght for the 
recognition, respect and glory of the Polish 
name. Fight for the benefi t of a united Poland, 
fi ght for the benefi t of all things Polish here.. 
..One should nevertheless anticipate events, in 
case conscription is introduced: at least 200 
000 Americans will have to take up arms. That 
large number of our youth‛s fl ower, separated 
and divided throughout many units, will melt in 
the great American sea. Poles as befi ts Poles 
will perform miracles of bravery but no one will 
know about it. Foreseeing the problem, it is 
proper to do something about it today at once, 
which will help safeguard our identity.”

 Przemówienie skutkuje. Nazajutrz pięciu 
nowo wyszkolonych ofi cerów w Toronto zostaje 
wydelegowanych do Alliance College w Cambridge 
Springs (USA) gdzie ma się rozpocząć szkolenie 
podofi cerów. Szkolenie to ukończy 389 podofi cerów. 
Warunki nie są łatwe. Otóż każdy z uczestników musi 
dopłacać 14 dolarów miesięcznie za mieszkanie 
i utrzymanie. Musi sam opłacić sobie mundur i 
transport. Trzy miesięczny kurs wychodzi na 150 
dolarów w okresie kiedy ludzie zarabiają po 3 dolary 
dziennie. Po pewnym czasie, szkoła w Alliance jest 
przesiedlona do Kanady do Camp Quinton. 

 Powstaje na terenie Stanów Zjednoczonych 
Polska Komisja Wojskowa, której w rekrutacji 
wolontariuszy pomaga aż 800 obywatelskich 
komitetów rozsianych po polskich środowiskach. 
Księża i polska prasa wspierają ten ogólny wysiłek. 
Istnieje w tym czasie 12 polskich dzienników oraz 
59 tygodników i miesięczników w samych Stanach. 
Cel: stworzenie wojska które będzie liczyć 100 000 
żołnierzy.

 W październiku 1917r Amerykański Wydział 
Wojskowy nareszcie zatwierdza polską rekrutację 
ale warunkowo: Polacy, którzy przyjęli amerykańskie 
obywatelstwo muszą walczyć w szeregach 
amerykańskich. Przy tym ci polscy woluntariusze 
nie mogą być żonaci lub mieć na utrzymaniu 
podopiecznych. Są i inne restrykcje. Należy nam dziś 
pamiętać, że Polacy pochodzący z tak zwanej Galicji 
są traktowani jako wrogowie stanu, skoro podchodzi 
się do nich jak do Austriaków a nie Polaków z pod 
narzuconego austriackiego zaboru. Ignorancja 
podąża dalej, wbrew przychylnemu nastawieniu i 
wyczuciu do sprawy samego Prezydenta Stanów 
Zjednoczonych.

 Polacy, jak Polacy, ignorują nowo narzucone 
przepisy i wielu zaciąga się do tworzącego się wojska 
polskiego. To im bardzo utrudni sprawę powrotu 
do Stanów po zakończeniu wojny, a co dopiero w 
przypadku tych żołnierzy, którzy pójdą na dalszy bój 
w obronie Polski podczas wojny polsko-bolszewickiej. 

Centra rekrutacyjne powstają w:
Chicago

Milwaukee
Cleveland

Detroit
Buff alo

Pi  sburgh 
Wilkes -Barre

NY City
Boston

Bridgeport
Schenectady

Winnipeg.

 Z początku rekruci ćwiczą w Fort Niagara 
ale już w październiku powstaje obóz szkoleniowy, 
zwany Camp Kościuszko, w Niagara on the Lake 
pod komendą Kanadyjczyka, Lt Colonel Arthur 
LePan. Z początku warunki były skromne i żołnierze 
biwakowali pod namiotami. Szybko postawili baraki 
i zabudowania nadające się do srogiej kanadyjskiej 
zimy. Przez okres 1918r żołnierze zamieszkiwali 
również po domach, pustych hotelach, porzuconych 
fabrykach i nawet na lokalnym ratuszu. Miasto 
zapewniało lekkie darmowe posiłki jak i darmowy 
zasięg elektryczności i wody. 

 Polska Komisja Wojskowa nakręca fi lm pod 
tytułem: “ZA WOLNOŚĆ I OJCZYZNĘ”. Treść fi lmu: 
młody Polak uchyla się przed wstąpieniem do wojska. 
Jego koledzy już walczą we Francji. Na wskutek jego 
decyzji, rodzina oddala go traktując go jako tchórza, 
narzeczona zrywa z nim. Dopiero gdy postanawia się 
zaciągnąć do wojska, spotyka się z przebaczeniem 
rodziny oraz narzeczonej. 
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roczny jakby bonus 150 dolarów. Nie ma żadnego 
ubezpieczenia. 100 wdów i sierot zostanie rzucone na 
łaskę Bożą bez żadnej opieki fi nansowej.

 Gdy mówimy o tym wojsku, tej przyszłej 
Błękitnej Armii, należy pamiętać również o 42 
wyszkolonych pielęgniarkach dzielących los tych 
polskich żołnierzy.

 Nastąpią inne skargi. Że nie rozumiano, że 
zgłaszanie się do wojska polskiego nie jest rzeczą 
przymusową, że odmówienie nie grozi więzieniem. 
W pewnych przypadkach powstaną zarzuty, że dani 
wolontariusze nie wyrazili zgody na przerzut ze 
Stanów do Kanady, do obozu Kościuszki w Niagara on 
the Lake. Że nie wyrażono żadnej zgody na przerzut 
do Francji. A w przypadku tych, którzy przeszli z 
szeregów amerykańskich do polskich, że obiecywano 
awansy których nie zamierzano dokonać.

 W ostateczności zgłosi się 38 108 
wolontariuszy, z których 22 395 zostanie przyjętych, 
a z tych z kolei 20 721 zostanie wydelegowanych 
do Francji. Do ich szeregów dobijają z czasem jeńcy 
wojenni, mianowicie 2800 Polaków wcielonych 
przymusowo do wojska niemieckiego; będą z czasem 
i inni.

1918r

 18 czerwca 1918r pierwszy polski pułk 
składający się z amerykańskich Sokoli obejmuje 
pozycję na froncie dotychczasowo zajętym przez 
Na  onal Guard Unit z Tennessee. Na czele staje 
Pułkownik Witkowski. Ciężkie straty ludzkie: dwóch 
zabitych, siedmiu rannych, trzech zaginionych.

 Podczas wielkiej uroczystości, Prezydent 
Poincarre nadaje polskim szeregom sztandary 
jednostek w Villeres Marmery. Sztandary wywodzą 
się z Paryża, Verdun, Beaufort i Nancy. W swym 
przemówieniu prezydent Francji nadmienia:

(Niestety cytat mamy tylko w tłumaczeniu 
angielskim)

 “The white eagle of Poland may now 
spread its wings anew and soar in the radiance 
of victory.”

 Roman Dmowski przeprowadza inspekcję 
polskich szeregów. Następuje przysięga żołnierska. 
Korespondent Nowo Jorskiego Timesa, Walter 
Duranty podaje:

Zobowiązanie wolontariuszy brzmi następująco: 

 “I the undersigned, declaring my 
readiness to fi ght for a united, free and 
independent Poland and for the honor of the 
Star Spangled banner of the United States, 
join the ranks of the First Falcon regiment of 
my own will and swear obedience to the lawful 
authorities. So help me God”

 Amerykańskie, nieprzewidziane restrykcje 
uniemożliwiają osiągnięcia wytypowanej liczby 100 
000 żołnierzy. Paderewski ponownie rusza do sprawy. 
Skoro w amerykańskim wojsku służą przymusowo 
Polacy, którzy nie umieją po angielsku, Paderewski 
wysuwa propozycję aby ich przerzucić do polskiego 
wojska, tym bardziej, że ci żołnierze są bardzo źle 
traktowani, jako drugiej klasy, jak i często nękani. 
Amerykański Sekretarz Wojny odrzuca prośbę.

 W obozie zapada epidemia grypy od 
września 1918r. Atak trwa 6 miesięcy, 24 żołnierzy 
pada ofi arą. Wkrótce drugi wybuch pociąga za sobą 
następne 17 ofi ar.

 Stosunki pomiędzy polakami a lokalną 
ludnością w Niagara on the Lake cieszą się wzajemną 
sympa  ą. Otóż wydruk z artykułu, który się wtedy 
ukazał w lokalnej gazecie:

 “... When the news reached us early 
in September 1917, that we were to have a 
Polish Camp, the prevailing opinion seemed to 
be that we were in for a pretty rough time. 
...How agreeable (sic) we were disappointed, 
we now know, and our regret is that the Polish 
boys could not stay with us indefi nitely. ... 
we regret the departure of our Polish friends, 
more because they were our friends than 
because their sojourn here was a fi nancial 
benefi t. Never in the history of Niagara as a 
military centre, have we had a more orderly 
camp, a more soldierly lot of boys or a more 
congenial and effi cient staff...our regret at 
parting is keen, not only because of our long 
and pleasant association with such a magnifi cent 
lot of men, but because they were, fi rst and 
always, soldiers and above everything else 
gentlemen”.
 Wojsko polskie wypływa do Francji z dwóch 
portów, z Halifax i z samego Nowego Jorku. 

Zaczynają się pierwsze problemy

 Po pierwsze, co do żołdu i wypłaty. Są 
umundurowani, dostają trzy posiłki dziennie, poza 
frontem mają mieć wypłatę 5 centów a na froncie 
25 centów dziennie. Mają z czasem otrzymać 
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 “The eyes of soldiers who had fought 
this war from the beginning were glistening 
with tears at the fi rst realization of the dream 
that four generations of Polish patriots had 
pursued in vain.”

 Każda wojna polega na rozprowadzaniu 
propagandy na swoją korzyść, a niekorzyść 
nieprzyjaciela. Autor nam podaje, że 29 lipca 1918r, 
trzech polskich żołnierzy jakoby zdezerterowało. 
Niemiecka maszyna propagandowa natychmiast 
ruszyła i niemieckie samoloty zaczęły zrzucać nad 
polską linią ulotki po polsku, ze zdjęciami danych 
żołnierzy, twierdząc że zostali zmuszeni do walki. 
Niemiecka chęć rozbicia czy zdemoralizowania 
Polaków nie skutkuje. 

 Polacy walczą 20 lipca w Auberive, 25go w 
lasach Raque  e, gdzie biorą do niewoli 100 jeńców. 
Dowiadujemy się, że Kapitanowi Piekarskiemu 
przestrzelono kciuk. Nie porzuca posterunku tyko 
walczy przez cały dzień i całą noc a jeden z jego 
żołnierzy wykańcza w bitwie niemieckiego kapitana 
uderzając go w głowę rączka od kilofa. 

 Generał Haller, po wielu przygodach, 
dobija do Paryża w połowie Sierpnia 1918r. Udziela 
wywiadu londyńskiej gazecie “ Daily Chronicle”.

 Dmowski deklaruje, że Haller jakby z nieba 
im spadł aby stanąć na czele Błękitnej Armii której 
jest potrzebny dobry i sprawdzony przywódca. 
Haller ofi cjalnie staje na czele Błękitnej Armii 6 
października 1918r.

 W tym samym miesiącu, Armia zostaje 
uznana przez Brytyjczyków, a miesiąc później przez 
samych amerykanów, jako suwerenne alianckie i 
współdziałające wojsko.

 Po 11 listopada, wojska amerykańskie 
zaczynają powracać do Stanów. Cały szereg Polaków 
spodziewa się i tego samego. Lecz Polska wzywa. Są 
tacy, którzy wnoszą skargi do rządu amerykańskiego 
domagając się repatriacji do Stanów. Amerykańskie 
władze zaznaczają, że służba wojskowa polska nie 
dobiegnie końca, dopóki w Polsce nie powstanie 
stabilny suwerenny rząd. 

Wjazd do Kraju

 Tu się zaczynają najróżniejsze tarcia. 
Wiadome, że samo wojsko pragnie dobić do Kraju 
w jak najbardziej uroczysty sposób skoro jest to 
wielkie przeżycie. Dmowski pragnie wykorzystać to 
swoje wojsko wobec pozycji Piłsudskiego w Kraju. 

Tarcie o władzę, które z czasem poróżni wiele osób, 
wbrew temu, że każda z nich dąży do założenia i 
ustabilizowania wolnego państwa polskiego. Błękitna 
Armia zapewnia Polsce mocny grunt podczas 
rozważań powojennych w Wersalu, ale Legiony są 
już na miejscu w Polsce. Losy Błękitnej Armii stają się 
jakby podrzędne. Jej miejsce na pewno jest w Kraju, 
gdzie może ją spotkać zasłużone wyróżnienie. 

 Tarcia dyplomatyczne i polityczne ze strony 
alianckiej i państw podbitych doprowadzają do tego, 
że planowany ogromny przypływ całej Armii do 
Gdańska, pełen symboliki, powracających na łono 
Ojczyzny jej synów, opada. W zamian Błękitna Armia 
jest skazana przez aliantów na nieciekawy powrót 
pociągami, niestety przez niemieckie tereny gdzie 
spotyka się z wieloma szykanami.

 Pierwsze ugrupowania polskie wyruszają 
z Treves, kierunek Koblenz. W ostatniej chwili 
pociągi są puszczone na Kolonię. To stwarza wiele 
problemów, a nawet bójek. Niemcy włamują się np 
do pociągów, wykradając odzież i wyżywienie.

 Do 19 maja 1919r, jakkolwiek do Polski 
już dobiły 192 pociągi, to na dalszy powrót czeka 
jeszcze przynajmniej 100, przepełnionych polskimi 
żołnierzami.

 16 maja 1919 r. pułki Generała Hallera 
włączyły się do walki o Ojczyznę na polskiej ziemi. 
Zajmują Łuck, Równe i maszerują na Kijów.

 Dalsze wydarzenia wojny polsko-
bolszewickiej są nam dobrze znane i nie teraz 
moment na ich opis.

 Praca Pana Ruskoskiego staje się dla nas 
o tyle ciekawsza, że autor opisuje losy polskiego 
żołnierza z Błękitnej Armii. Jego wkład, wysiłek 
a nawet poświęcenie tego biednego polskiego 
imigranta, którego los i tak już był bardzo ciężki, tak 
do końca nie zostają uznane. Albo ginie na frontach 
wojny polsko-bolszewickiej, może pozostaje w 
Kraju i osiedla się na osadach skąd w niecałe 20 lat 
później padnie ofi arą sowieckiego najazdu na Polskę. 
Losy rzucą go z czasem nawet do niezaznaczonego 
grobu, na Syberię, do walki poza granicami kraju, lub 
do życia w Ameryce. Wszędzie, z czasem zostanie 
pochowany w zapomnieniu, że był hallerczykiem, 
i że kiedyś dobrowolnie założył mundur koloru 
błękitnego, taki jak wojska francuskie ale z polskimi 
insygniami.
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Droga Druhno-czy na Twoim terenie, gdzieś 
na zapomnianym zakątku cmentarnym, jest 

pochowany Hallerczyk? Idź, oddaj hołd i napisz nam 
o tym żołnierzu. 

Powrót do Stanów, zaległe opłaty
i żołdy oraz dalsze problemy. 

 Około 20 000 żołnierzy domaga się 
natychmiastowego powrotu do Stanów po 
zakończeniu wojny. Demobilizacja będzie w ich 
przypadku trwała od września 1919r do lutego 
1920r. Nowo stworzony rząd polski pragnie aby 
ci hallerczycy mogli powrócić do Stanów na 
amerykańskich statkach choć za opłatą polską. 
Amerykański Sekretarz Stanu Baker, z kolei 
argumentuje, że wielu z tych hallerczyków będąc 
amerykańskimi obywatelami przekroczyło kodeks 
karny zaciągając się do polskiego wojska. Baker 
zaczyna się ociągać, raz po raz twierdząc, że jest 
coraz mniej statków do transportów, jak i że wojsku 
czy rządowi nie wolno transportować cywili (bo niby 
zdemobilizowany żołnierz staje się natychmiastowo 
cywilem). 

 Sytuacja w Warszawie się coraz bardziej 
pogarsza z powodu frustracji tych żołnierzy wobec 
władz amerykańskich i nie dotrzymania słowa. 
Żołd jest wstrzymany. Suges  e przedstawicieli 
amerykańskich w Warszawie są co rusz obalane 
przez Washington: np.: wykorzystanie statków, 
którymi są odsyłani bolszewicy do Rosji z Ameryki 
na przetransportowanie hallerczyków w drodze 
powrotnej. Z kolei wojna polsko-bolszewicka 
uniemożliwia państwu polskiemu możność opłaty 
takich transportów do Stanów.

 Sekretarz Stanu Robert Laning, przychylny 
polskiej sprawie i zaprzyjaźniony z Paderewskim 
posuwa się do osobistego apelu do prezydenta 
Wilsona. W lutym 1920r. Baker od razu zmienia 
zdanie. Amerykański “State Department” 
rozpracowuje plany na powrót hallerczyków do 
Stanów. W między czasie Kongresman John Pleczka 
(Wisconsin) i senator James Wadsworth sponsorują 
ustawę nad podstawie której Atlan  c Transport Fleet 
będzie mogła przetransportować polskich żołnierzy 
do Stanów. 

 3 marca 1920 odbywa się debata na dany 
temat w House of Representa  ves. Otóż fragment z 
przemówienia kongresmana Kleczki:
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 “... We were told that the period 
of the World War was time that tried 
men‛s souls. There were many slackers 
who because of cowardice or disloyalty, 
offered the sickening excuse that they 
would not engage in a fratricidal war. 
What a comfort and inspiration did the 
Poles afford in striking contrast. There 
were very many Poles compelled by 
force to serve in the German and in the 
Austrian armies. Did this deter the Poles 
in America from answering humanity‛s call? 
Did they cringe and shrink and falter? 
Emphatically no! They understood full well 
the uncontrollable decrees of cruel fate. 
They heard the summons of duty and 
heedless of home and family tie, and grief 
and heartaches, they answered mankind‛s 
prayer. The Poles did not hesitate one 
moment to respond when the battle cry 
was sounded to make the world safe for 
democracy.”

 Kongresman John MacCrate (NY) nawołuje 
do Kościuszki i Pułaskiego, deklarując:

 “Let us speed the transport to 
Poland, knowing well that she will return 
laden with men who forever will declare 
there is no other land like this land” 

 Wiele innych mocnych i pełnych emocji 
przemówień wspierało proponowaną ustawę. 10 
marca 1920 roku Kongres zatwierdził ustawę znaną 
jako: ”Public Resolu  on number 31” 

 Za ogólny transport zostaje odpowiedzialny 
Brigadier General Frank T. Hines, stojący wówczas 
na czele “War Department Transporta  on Service”. 
Zaczyna planować, rozstrzygając rożne zagadnienia. 
Kto będzie odpowiedzialny za żołnierzy? Za ich 
wyżywienie. Czy władze imigracyjne w Ameryce 
nie postawią żadnych przeszkód co do wpuszczenia 
ich ponownie do Stanów? Amerykanom chodzi 
szczególnie o to, aby obce osoby nie starały się 
przedostać do Stanów. Polscy ofi cerowie na statku 
obejmą odpowiedzialność za dyscyplinę. Polski 
rząd zapewni kucharza ale nie ma wystarczająco 
pieniędzy na pokrycie kosztów wyżywienia lub 
węgla. 

 Następna przeszkoda to zdrowie 
hallerczyków. Ponieważ tyfus panował na terenach 
bitew, Amerykanie zaczęli teraz się obawiać o 
wszy. Może trudno się dziwić biorąc pod uwagę 

opis Herberta Hoovera, który fi guruje w jego 
pamiętnikach wydanych w 1951r.

 “Their (Polish) agricultural 
implements were depleted, their animals 
been taken by armies, their crops had 
been only partly planted and even then only 
partly harvested. Industry in the cities 
was dead from lack of raw materials The 
people were unemployed and millions were 
destitute. They had been fl ooded with rules 
and kronen, all of which was now valueless. 
The railroads were barely functioning.. The 
cities were almost without food; Typhus 
and diseases raged over whole provinces. 
Rats, lice, famine, pestilence-yet they 
were determined to build a nation.”

 Od tego momentu Hallerczycy, pragnący 
natychmiastowego powrotu do Stanów, stają się 
odpowiedzialnością amerykańskiego konsulatu w 
Warszawie. Mieszkają w Modlinie i w Skierniewicach. 
Konsulat wystosowuje karty ewidencyjne prosząc 
o podanie osobistych namiarów, jak i informacji 
o rodzinie i o referencjach w Stanach. Urzędnicy 
konsularni przeprowadzają osobiste rozmowy z 
każdym żołnierzem ustalając listę osób zasługujących 
na repatriację.

 19 marca 1920r amerykański statek An  gone 
przypływa do Gdańska z misją zabrania do Stanów 
pierwszego kontyngentu hallerowskiego. 28 marca 
rozpoczął się proces odwszawiania. Następny 
kontyngent odpływa już 2 kwietnia. Każdy żołnierz 
dostawał od Czerwonego Krzyża jedzenie, ubiór, 
mydło i papierosy. Major Dunbar pisał w swym 
raporcie: 

 “If ever men needed supplies given 
out, these men did. Many of them had 
no money and only the ragged clothes on 
their backs. They certainly appreciated the 
underclothing and supplies given out by the 
Red Cross.“

 Następne transporty zaczęły podlegać ostrej 
lecz bardzo skutecznej i wspaniale zorganizowanej 
kwarantannie. Ale to też do czasu, czyli do chwili 
zagrożenia Warszawy najazdem bolszewickim. 

Sprawa statku Pocahontas

 Gdy statek Pocahontas dobija do Nowego 
Jorku w kwietniu 1920r z pierwszym transportem 
powracających do Stanów Hallerczyków, w Ameryce 
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panuje strach przed bolszewizmem. Brytyjski 
wywiad podaje, że bolszewicy są gotowi zapłacić 
zlotem złotem równowartość 1000 dolarów, aby 
kupić nielegalnie amerykański paszport, skoro 
hallerczykom wydano dowody osobiste, na których 
nie widnieją ani osobiste ich zdjęcia, ani odciski 
palców ani nawet podpisy, nie wiadomo kto de facto 
dotarł do amerykańskich brzegów pod pozorem 
bycia hallerczykiem. Nie ma na to żadnych dowodów 
ale Sekretarz Stanu, Newton D. Baker, zarządza że 
na wszelki wypadek nie należy witać hallerczyków 
danego transportu jako powracających weteranów z 
pola bitwy, tylko kieruje ich do Ellis Island. Nie będą 
traktowani jako prawdziwi imigranci lecz podlegają 
ostrym procedurom weryfi kacyjnym. Należy 
zaznaczyć, że wszyscy są zweryfi kowani.

 Z racji zagrożenia bolszewickiego wobec 
Warszawy, statek odpływa natychmiast z Grańska do 
Ameryki.

 Pod koniec 1920r, Polski rząd informuje 
amerykanów, że proces repatriacji następnych 

zgromadzeń hallerczyków może być ponownie 
uruchomiony. 

 Baker organizuje transport dla 6000 
hallerczyków na statku „President Grant”. W danym 
momencie Amerykanie spodziewają się 3000 
żołnierzy, którzy mają być skierowani do Camp Dix w 
New Jersey i Camp Meade w Maryland. 

 „President Grant” odpływa z Gdańska 28 
stycznia 1921r przywożąc zaledwie 1439 pasażerów, 
w tym pięć pielęgniarek Polskiego Czerwonego 
Krzyża.

 W Camp Dix Major Kazimierz Mach, a  ache 
wojskowy WP przy polskiej “Ambasadzie” w Stanach 
i Podsekretarz polskiej legacji, Dr Józef Sułkowski, 
przeprowadają wszelkie formalności demobilizacji. 
Koszt przywózki jak i zaległy żołd ma spaść na polski 
rząd. 

 W 1921r powołany jest nowy Kongres. 
Nowa administracja wprowadzi coraz bardziej 
zaostrzone restrykcje wjazdu do Stanów jest wielkim 
utrudnieniem dla hallerczyków nadal walczących 
w walkach wojny polsko-bolszewickiej. Nie mogą 
porzucać czynnej służby przez zarządzenie polskiego 
rządu, które zatrzymuje przymusowo w szeregach 
Wojska Polskiego wszystkich mężczyzn urodzonych 
pomiędzy 1896, a 1901 rokiem.

 Polska sytuacja jest krytyczna: brak funduszy 
na spłacenie amerykańskiego rządu w sprawach 
tyczących hallerczyków. 

 Pozostali hallerczycy dopiero doznają 
okropnych problemów i przykrości z powrotami 
do Stanów. Wielu czekając na transport osiedla się 
tymczasowo w Kraju, pracując i zakładając rodziny, 
które będą chcieli z czasem zabrać ze sobą do 
Stanów.

 W lutym 1922r Amerykanie opracowują 
kosztorys dotyczący powrotu 1800 hallerczyków. 
Koszta wyżywienia i transportu miały wynieść około 
200 000 dolarów.

 Przy tym nastawienie Kongresu nie 
wspomaga sprawie. 

 Warto tutaj powołać się na następujący 
fragment z danej pracy naukowej (str 154)

 “Nativists asserted that the new 
immigrants posed an impending threat to their 
way of life. They condemned the would be 

ZDJĘCIE: Londynski hold lwowskiej druzyny San na grobach hallerczykow Niagara on the Lake (cy 
tym podobnie) - Dhna hm Aneta Macheta z częścią delegacji druzny na zlot 2017, brakuje druhny 
hm Agnieszki Nowicz - Kanada

ZDJĘCIE: Groby hallerczyków w Niagara on the Lake
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Americas(sic) as an “alien menace” responsible 
for unemployment, low wages, and urban 
problems like vice and violent crime”. [nativist 
authors] “espoused the dangers of mixing the 
American population with allegedly racially 
inferior Eastern Europeans” (1914-1916).

 Nastawienie narodowe zaostrza się 
po wybuchu rewolucji bolszewickiej i z obawy, 
że taka rewolucja może śmiało wybuchnąć na 
amerykańskich terenach.

 Tak zwana kongresowa “Joint Resolu  on 
233” ma na celu chronienie hallerczyków i ich rodzin 
przed coraz bardziej zaostrzonymi restrykcjami 
Kongresu. Termin powrotu do Stanów dla 
hallerczyków zostaje przesunięty o dwa lata do 3 
marca 1923r.

 W październiku 1922r na statku Polonia 
przypływa do Nowego Jorku 150 hallerczyków, 
tak zwanych analfabetów. Wszyscy byli osiedleni 
prawnie w Stanach przed zaciągnięciem się do 
Polskiego Wojska. Wszyscy są deportowani i w 
dodatku mają narzuconą karę 250 dolarów od 
główki!!!!

 Powracający hallerczycy wracają do 
państwa, w którym panują wielkie problemy 
ekonomiczne. Znalezienie pracy staje się coraz 
trudniejsze. 

 Już w 1921r Hallerczycy tworzą 
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej. Sami 
udzielają pomocy fi nansowej m.in., zakładają domy 
weteranów. W latach 20-tych w Nowym Jorku, 
Chicago i Milwaukee trwa akcja zbierania odzieży, 
żywności poprzez polskich kupców. Polacy prowadzą 
regularne akcje zarobkowe na korzyść domów 
weteranów pod dorocznym hasłem: ”Let’s not 
forget”.

 Gdy czyta się tą litanię krzywd jak i 
zapoznaje się z ówcześnie panującą dyskryminacją 
z odcieniem nienawiści i nękania jednocześnie 
tak daleką od ideałów wolności, sprawiedliwości i 
tej równości pomiędzy obywatelami, można tylko 
płakać. Ile ludzkiej krzywdy musiało mieć miejsce, 
krzywdy, której Hallerczyk doznał nie tylko na polu 
bitwy ale i ze strony polskiej jak i z tej nowo obranej 
amerykańskiej ojczyzny. Gdzie ta sprawiedliwość? I 
Gdzie sprawiedliwość, gdzie to równouprawnienie 
amerykańskie? Płytka odpowiedź: inne czasy. Lecz 
patrząc się na dzisiejsze wydarzenia i wypowiedzi 
na najwyższym szczeblu, czy coś się tak bardzo 
zmieniło? Zmieniły się okoliczności, twarze, 

narodowości ale ten surowiec prymitywizmu i 
ludzkiej ignorancji dalej tkwi.

 Na stronie 165 pracy naukowej Pana 
Ruskoskiego znajdujemy ten fragment:

“The men who fought in the Polish Army 
in France are an excellent example of what 
Donna R. Gabaccia calls “nowhere men” since 
they had left their native country but had not 
yet assimilated into their adopted homeland. 
They were transnational since they link(ed) 
human experience in more than one nation. They 
sought better lives and greater opportunities in 
America but were connected to Poland through 
family, language, religion, tradition and history. 
The battlefi elds of Europe and the quality of 
life in Poland tested the strength of this link. 
Most chose to return to their adopted homeland 
rather than remain in Poland, the nation they 
had risked their lives to help recreate.“

Jan Kostrubała

 Zaciąga się do Wojska polskiego w Chicago 
w 1917 r kłamiąc co do swojego wieku. Ma de facto 
tylko 17 lat. Zwolniony z wojska polskiego w 1921r, 
powraca do Chicago, pracuje jako sprzedawca butów 
a później pracuje w Dzienniku Chicagowskim jako 
reporter a w 1958r umiera już jako redaktor naczelny. 
Otóż cytat jego wnuka w którym podaje że dziadek 
pragnął wyzwolić Polskę ale był zawsze dumny z tego 
że jest Amerykaninem. 

“Kostrubala and the other members 
of the Polish Army in France had to come to 
America to discover they were Polish, but had 
to return to Poland to realize they had become 
Americans”

Jan Lorys Polonia Rich in History:
www.sun  mes.com/century/m1917.html - 6 March 2006
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 “Wyznając w mojem życiu zasadę, że wola 
Narodu jest moim prawem, zasadzie tej nigdy 
się nie sprzeniewierzę, gotowy zawsze do jej 
wypełnienia.”

generał Józef Haller-apel pod tytułem:
„Do Moich Żołnierzy i Przyjaciół!”

(Gorzuchowo na Pomorzu, 29 czerwca 1935 roku)

 4 czerwca 1960r umiera w Londynie, na 
uchodźstwie, Józef Haller. Generał, przywódca m.in. 
Błękitnej Armii, żołnierz z krwi i kości, najgłębszy 
przyjaciel harcerstwa, któremu sam nawet zawdzięcza 
wyratowanie (patrz Henryk Glass -książka pod tytułem: 
“Młodzi Walczą”), postać pod wieloma względami 
raczej nawet fabularna. 4 czerwca 1917r Francuski 
Prezydent Poincarre podpisuje dekret upoważniający 
tworzenie na ziemi francuskiej polskiego wojska, 
na czele którego z czasem stanie Haller i obdarzy 
żołnierzy Błękitnej Armii mieniem “hallerczycy”.

 Dla nas, ZHP, bardzo ważna postać, bo 
nasz Przewodniczący (1920-1923). Przyjażń wobec 
harcerstwa wyrażał cały czas w latach powojennych 
i jest nam bardzo dobrze znane zdjęcie z 1955r 
dostojnego, eleganckiego, starszego pana siedzącego 
na schodach z harcerzami 20 drużyny “Warszawa“ w 
Londynie. Szkoda, że harcerki nie mają podobnego 
zdjęcia. 

 Generał spoczął na nowo otwartym 
cmentarzu Gunnersbury, w skromnej mogile wraz ze 
swoją małżonką (zmarła w 1954r). Nie dożył pomnika 
katyńskiego, który z czasem zostanie wzniesiony 
w pobliżu grobowca Państwa Hallerów. W zamian 
pomnik Katyński upamiętni rodzinę Hallerów w postaci 
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 Dla nas Jurczycanów jest nakazem 
chwili wspomnieć o Hallerach co tu właśnie 
żyli. W tym dworku z modrzewia co stoi 
na górze mieszkał ród Hallerów jak we 
wieńcu róże. Dworek modrzewiowy stoi 
na tej górze, zniknął ród Hallerów, jak 
jesienne róże. Dlatego my o nich tutaj 
wspominamy, bo my Hallerczykom wiele 
zawdzięczamy. 
 

śp Władysława Krupnik
patrz www.jurczyce.pl-generał urodził 

się w majątku Hallerów w Jurczycach pod 
Krakowem (gmina Skawina). 

 Członkowie Sokoła i Związku 
Strzeleckiego podają już w chwili 
wybuchu Pierwszej Wojny, inicjatywę 
tworzenia Komitetu Wolontariuszy 
Polskich, który organizuje ochotników 
polskich (imigrantów polskich do Francji, 
Belgii, jak i potomstwo napoleońskie) do 
służby wojskowej. Tworzy się Legion 
Bajończyków.

W 1917r. Bajończycy dołączą
do tworzącej się Błękitnej Armii.

stryjecznego brata, również generała, Stanisława 
Hallera, który zginął w Charkowie.

 Syn Józefa, Eryk, harcerz, emigruje do 
Australii, gdzie jak się później okazuje zakłada rodzinę. 
Jego syn, wnuk generała, Antoni, zaciąga się do wojska 
australijskiego, służąc w stopniu majora. Wiemy, choć 
niewiele o losach wnuka i prawnuka Generała.

 Po odzyskaniu suwerenności i niepodległości 
naszej Ojczyzny, nieco trzydzieści lat po śmierci 
generała, następuje następna fala wywożenia, z 
inicjatywy krajowej, szczątek mężów stanu, generałów 
i zasłużonych Polaków do Kraju trwa to aż do chwili 
obecnej i aż dziwi fakt, że choć wiele osób się z tym 
nie zgadza, to jednak nikt się temu nie przeciwstawia. 
W 1993r Kraj sięgnął po generała, prawdopodobnie 
z pełną aprobatą rodziny. Szczątki wywieziono do 
Krakowa, gdzie spoczywają pod murami wawelskimi, 
w kościele garnizonowym Św. Agnieszki. Czytelniczki 
znajdą opis uroczystości z 14 i 15 maja 1993r, 
podany nam przez Druhnę hm Urszulę Kret (ZHR) w 
czerwcowym Węzełku z 1993r (numer 184) [Jeżeli, 
któraś z druhen chciałaby uzyskać więcej informacji, 
prosimy o kontakt z Redakcją na adres:wezelek@
zhp.org]

 Projekt wywózki szczątek generała nie był do 
końca przemyślany, tak jak i w przypadku wielu innych. 
jak inaczej wytłumaczyć fakt pozostawienia szczątek 
żony Generała, rozłączają po śmierci małżeństwo 
które wspólnie przeżyło 51 wspólnych lat. Niestety za 
często widzi się brak zrozumienia, że zasługa danego 
człowieka jest i zasługą jego małżonki. 
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 Wraz z wywózka 
szczątek Generała, Hallerczycy 
przechodzą w zapomnienie 
na Wyspach Brytyjskich, choć 
w ich szeregach walczyli i 
jeńcy niemieccy, czyli Polacy, 
którzy byli przymusowo 
zwerbowani do wojska 
niemieckiego, a później wzięci 
przez Brytyjczyków do niewoli.  
Na przełomie 1917/18 roku, 
Wielka Brytania dopuszcza tych 
więźniów do dalszej służby dla 
sprawy alianckiej i polskiej, 
dzięki staraniom polskiego 
zgromadzenia zamieszkałego 
wówczas na Wyspach. 

 Grób stał się 
osamotniony. Są jeszcze 
osoby, które pragną zawitać, 
ale mało kto wie czy nawet 
pamięta, a lokalne drużyny 
nie mają zwyczaju pełnienia 
regularnej służby podczas roku 
wokół grobu. Na mogile nie 
wyryto dalszych informacji 
co do wydarzeń z 1993 bo po 
co. Dobrze, że jest internet! 
Można się nawet szybko czegoś 
z grubsza dowiedzieć. Ci , co  
przynoszą i zapalają znicze, 
nie wracają aby je usunąć. 
Mozolny, nie ciekawy obrazek 
zapomnienia narodu, choć w 
Krakowie lśniący sarkofag z 
czarnego marmuru. 

 Zapomnienie o 
hallerczykach w WB, nawet 
wokół brytyjskich obchodów 
100 lecia różnych rocznic 
związanych z Pierwszą Wojną, tą 
Wielką, jak ją zwiemy, wzrosło 
gdy Marianie sprzedali dworek 
Fawley Court mieszczący się w 
okolicach Henley on Thames pod 
Londynem. To im generał oddał 
swoją spuściznę papierów, 
dokumentów, książek. Gdzie 
to dziś wszystko jest? Czy 
zaginęło? Czy ktokolwiek ma 
dostęp? A na domu generała 
(pewne źródła twierdzą, że 
został zakupiony generałowi 

ZDJĘCIE:???
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przez hallerczyków ale to źródło nie jest potwierdzone) 
nawet nie widnieje historyczna plakietka czy tablica 
upamiętniająca generała alianckiego jak i tak ciekawą 
i ważną polską postać przełomu XIX i XX wieku, bo po 
co? Bo po co?

 Czytamy, że nawet nie sporządzono generałowi 
uroczystego przelotu do Kraju, tylko szczątki 
leciały zwykłym samolotem LOT-u do Warszawy. 
Tam dopiero zaczęły się obchody, począwszy od 
uroczystego wojskowego przywitania na Okęciu, 
jakoby ku ogólnemu zaskoczeniu samych pasażerów 

 26go kwietnia 1919 roku Haller i 
hallerczycy przybywają do Warszawy, są 
witani owacyjnie na dworcu kolejowym. A 
Błękitnego Generała wniesiono na rękach.

 Ze stron internetowych Jurczyc 
dowiadujemy się że:

 Po II wojnie światowej dworek 
Hallerów przeszedł w posiadanie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie 
remontowany ulegał zniszczeniu. W 
1997 roku, mocno zdewastowany, 
został zakupiony przez prywatnego 
właściciela, biznesmena - Mariana 
Krawczyka. W obecnym stanie stoi 
odbudowany na nowo, z zachowaną 
bryłą architektoniczną.

 Zabytkowe zabudowania wraz 
z otaczającym je parkiem, dzięki 
życzliwości właścicieli, udostępniane 
są zwiedzającym (po wcześniejszym, 
telefonicznym umówieniu się 
pod numerem 12 275 10 45).

Jest i mowa o stałej wystawie: 

 Wystawę w Izbie Pamięci Rodu 
Hallerów można zwiedzać
po wcześniejszym umówieniu się.

 Po wystawie oprowadza twórca 
i opiekun wystawy - mgr Teresa 
Szczygieł po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu lub inż. Leszek Krupnik - 
przewodniczący TPGJHiH.

(012 275 11 99) Leszek Krupnik
(012 275 10 69) Teresa Szczygieł
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(bo przecież nikt z załogi też ich nie powiadomił o 
tym historycznym wydarzeniu i nie umożliwił wzięcia 
udziału). Ale jak nam sama Druhna Kret podaje: “...i 
chyba trochę żal, że w trakcie tych uroczystości (chodzi 
jej o kościół) mało było młodzieży, dla której mogłaby 
to być najwspanialsza lekcja historii”. 

 W 2018 roku przypada stulecie założenia 
obozu Kościuszki w Niagara on the Lake w Kanadzie, 
jak i dołączenia wojsk amerykańskich do Pierwszej 
Wojny Światowej. Redakcja pragnęła nawiązać 
kontakt z rodziną, czyli bezpośrednim potomstwem 

Opis przybycia Błękitnej Armii do Polski 

 (...) Jechaliśmy przez Metz, 
Kolonię, Essen, Berlin, do Zbąszynia 
- pierwszej polskiej stacji kolejowej. 
Niemcy, mimo że nie zniszczone, nosiły 
na sobie piętno przegranej wojny. 
Początkowe psikusy, które próbowali 
nam robić, zostały z miejsca opanowane 
przez francuskich ofi cerów łącznikowych i 
transporty przebiegały sprawnie.

W nocy transport mój przyjechał do 
Zbąszynia. Byliśmy w Polsce!!!

 Polska przywitała nas deszczem i 
zimnem, ale powitała nas również tym, co 
miała najcenniejszego, najdroższego — 
dziećmi! 

 Dzieci, mimo nocy i chłodu, witały 
nas na stacji w Zbąszynie! One dały 
nam swój sen nocy - one oczekiwały 
od nas pomocy i obrony. Wzruszać się, 
to nie żołnierska rzecz, ale wtedy my, 
co zdeptaliśmy całą Europę w różnych 
armiach i w okolicznościach, zahartowani 
latami wojny i okropnościami wszystkich 
frontów mieliśmy łzy w oczach... i ci 
z poznańskiego,wjeżdżający na ziemię 
rodzinną i ci z dalekiej Ameryki, którzy 
niekiedy znali tylko z opowiadań matek i 
ojców.

 To była Polska! Ta, co nie zginęła! 
Ta, co żyła w nas wszystkich! Ta co 
tyle lat nie istniała na mapie politycznej 
Europy/

 Jerzy Kotlarski, ofi cer hallerczyk, 
Błękitna Armia. Maszynopis w zbiorach 
Centrum Pamięci Gen. Józefa Hallera i 
Błękitnej Armii we Władysławowie.- (jego 
syn - Jerzy Kotlarski mieszka w Sopocie)
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generała ale jak dotychczas bez skutku. Niestety 
kraj nie ma dalej zwyczaju odpowiadania na listy czy 
e-maile a wiele z informacji internetowych często nie 
jest wznawianych. Poszukiwania nasze będą trwały 
dalej skoro, że wiemy, iż prawnuk generała, Michał 
Cezary (po polsku), założył rodzinę, a wnuk Antoni już 
nie żyje. Wszelka pomoc przy tych poszukiwaniach 
będzie mile widziana. Australia! Czekamy na wasze 
wytropienie sprawy, czy w aktach wojskowych czy 
przy miejskich kołach weteranów, a może same. A 
może same coś wiecie na ten temat?

 Wiemy, że w Bytomiu znajduje sie jakaś 
rodzina, choć trudno nam było na ten trop wejść. 
W Bielsku jest drużyna harcerska, która jakoby do 
dziś kontynuuje tradycje związane z hallerczykami i 
generałem, ale i tu ponownie prosimy czytelniczki  o 
pomoc w nawiązywaniu kontaktów.

 Wiemy, że istnieje Towarzystwo Pamięci 
Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, ale jak na 
razie nie mamy z nimi kontaktu. 

 W Kraju znajdują się co najmniej trzy 
miejsca upamiętnienia nie tylko generała ale i jego 
potężnej i zasłużonej rodziny. W Oświęcimiu znajduje 
się dzielnica Dwory, dawna posiadłość Hallerów. 
Gdy „Łódka” tam dotarła, przez swoje rodzinne 
powiązania, i dostała klucz do kapliczki by zrobić 
kilka zdjęć, które dziś załączamy, mieszkańcy wyrażali 
zdziwienie, że dlaczego i skąd takie zainteresowanie. 
„Łódka” tłumaczyła ważność rocznic oraz rolę 
Generała i żołnierzy ku zdziwieniu słuchaczy. 

 Drugi teren to Juszczyce, miejsce narodzin 
Generała. Tu została założona Izba Pamięci Rodu 
Hallerów i powstała stała wystawa.

 A trzecie miejsce to miejscowość dziś zwana 
Władysławowem (Wielka Wieś). 

 11 lutego 1920, Generał Haller odbył rejs 
kutrem po Bałtyku (krótko po zaślubinach z morzem) 
i w tym celu przybył do Wielkiej Wsi (woj. Pomorskie). 
W 1922 r zbudował letniskową willę zwaną do dziś 
Hallerówką (ul. Morska 6) gdzie obecnie, mieści się 
muzeum generała. W sąsiednim domu, należącym do 
adiutanta generała (Adiutantka) mieści się muzeum 
przyrodnicze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 
W samym Władysławowie powstał pomnik Generała, 
przy którym co roku mieszkańcy obchodzą zaślubiny 
z morzem. 

 Wybór rocznic w życiu zasłużonych ludzi 
nie jest łatwą rzeczą, Sejm nie dołączył do listy ludzi 
roku postaci generała. Szkoda, choć może 1918r, 

wybór Senatu RP, stanowi rzeczywiście bardziej 
istotną rocznicę, lecz sam generał stanowi postać 
bardzo blisko związaną z USA, Francją i WB i staje 
się pomostem pomiędzy Polską a naszymi krajami 
zamieszkania, podobnie jak wcześniej działający dla 
sprawy polskiej sam Kościuszko. 

 Niemniej, został ułożony bogaty program 
upamiętnienia w Kraju, którego ciekawsze elementy 
pozwalamy sobie podać. Konferencje, ostatnio na 
Zamku Królewskim, obchody pod Grobem Nieznanego 
żołnierza i pod pomnikiem Zwanym “Pomnikiem 
Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej”, który sama 
Polonia ufundowała i wzniosła (podajemy zdjęcia). 
Przy tym amerykańska ambasada w Warszawie 
zrobiła wystawę poświęconą hallerczykom - również 
umieszczamy zdjęcia.

 14 lipca br Błękitna Armia zostanie 
uhonorowana podczas dorocznej narodowej defi lady 
na Polach Elizejskich w Paryżu z racji Dnia Bastylii. 
Będzie w niej maszerować grupa rekonstrukcyjna 
hallerczyków w odtworzonych błękitnych mundurach 
przy dźwiękach orkiestry WP.
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 15 sierpnia br nastąpią uroczystości w Ossowie 
i Rembertowie. Znajduje się tam cmentarz wojenny z 
Pierwszej Wojny i sanktuarium a tak postawione na 
pobojowisku, na którym w obronie Warszawy poległ  
ksiądz Skorupka. W Ossowie znajduje się też pomnik 
generała Hallera.

 Na jesień jest zaplanowane wyświetlenie 
fi lmu dokumentalnego pod tytułem: “Droga 
do Niepodległości“ poświęconego generałowi i 
Błękitnej Armii, a 11 listopada b.r. ma być wydana 
jednodniówka, o której staramy się więcej dowiedzieć, 
a kto wie, może nawet zdobyć co najmniej jeden 
egzemplarz! Mamy takie wspaniałe koneksje, tylko że 
tylko że ciągle o nas i o naszych potrzebach w pracy z 
młodzieżą poza krajem, Kraj co chwila zapomina. 

 Jeżeli którakolwiek z czytelniczek będzie 
mogła być w danych miejscach w Polsce podczas 
tegorocznego pobytu w kraju i złożyć nam 
fotoreportaż, będziemy tylko wdzięczne. Przy tym 
wszelkie namiary czy do rodziny czy do dalszych 
imprez lub obchodów zostaną przyjęte przez Redakcję 
z wielką wdzięcznością. 

 Mamy nadzieję że jednostki przebywające na 
zlocie w tym roku, odwiedzą i złożą hold na cmentarzu 
ówczesnego Camp Kościuszko. Podajemy z ostatnich 
obchodów Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej 
danego stulecia kilka migawek fotografi cznych. Brały 
w tych obchodach udział nasze kanadyjskie jednostki, 
zresztą jak co roku. Wokół samego cmentarza też 
widnieje ciekawa wystawa. 

 Przypominamy, że w Toruniu widnieje również 
pomnik generała. Pójdźcie i złóżcie, gdzie możecie 
(nawet w Warszawie, czy w Krakowie, a może i w 
Pucku) chociażby skromną wiązankę za duszę tego 
prawdziwego Polaka jak i za każdego z jego żołnierzy, 
których życie nie było łatwe, a służba Ojczyźnie 
okazała się bardzo ciężka i przygnębiająca. W dalszych 
powojennych latach, w wielu przypadkach zapłacili 
wielką cenę życia albo przykrościami w okresie 
powojennym, dla tych którzy powracali do Ameryki 
a w okresie wojennym w 1939r, dla tych którzy się 
osiedlili w Polsce. 

 Ale powróćmy na chwilę do generała.

 Okazuje on swoją głęboko zakorzenioną 
polskość już w trakcie służby w wojsku austriacko-
węgierskim przed wybuchem Pierwszej Wojny. 
W pułku utrzymuje język polski i zachęca swoich  
żołnierzy do czytania literatury polskiej. Gdy odchodzi 
z wojska, zaciąga się do szkolenia młodzieży, przede 
wszystkim w szeregach Sokolich ale i w Związkach 
Strzelców i harcerskich jednostkach. Skautów trenuje 
w oddziałach wywiadowczych, w których zastępowi 
są mianowani stopniem podofi cerskim kaprala. 
Ćwiczenia często są prowadzone wieczorami i podczas 
weekendów. Zapoznaje młodzież z ”realiami życia 
wojennego i wynikających stąd koniecznościami 
przystosowania się do różnych sytuacji”.

 Warto zaznaczyć, że tuż przed wybuchem 
Wielkiej Wojny, w samej Galicji istniało 150 drużyn 
sokolich zawierających 7000 członków.

 Gdy wojna wybucha, generał staje się 
współtwórcą i dowódcą II Brygady Legionów. 19 
lutego 1918r, na skutek traktatu zawartego pomiędzy 
Austrią, Niemcami i Ukrainą w Brześciu, generał wraz 
ze swym wojskiem wypowiada posłuszeństwo. Odsyła 
Cesarzowi niemieckiemu Żelazny Krzyż a cesarzowi 
austriackiemu Żelazną Koronę czyli “Signum Laudis”. 
Opuszcza tereny pod kontrolą austriacką wraz ze 100 

ZDJĘCIE: Oświęcim Dwory.

wezelek_june_328_07.26.17_A4_popr.indd   68 12/13/2017   4:16:21 PM



strona 69
WĘZEŁEK|NUMER 328|MAJ/CZERWIEC 2017

Wielki człowiek w małym mieście. 
W małym mieście na Dolnym Śląsku, Kamiennej 
Górze, 2 stycznia 1955 r. zmarł w zapomnieniu 
kpt. Józef Sierociński były komendant Szkoły 
Podchorążych Związku Sokolstwa Polskiego 
w Cambridge Springs, Pensylwania w 1917r., 
ofi cer Błękitnej Armi we Francji, adiutant 
gen. Józefa Hallera, kawaler Orderu Virtuti 
Militari. Pochowany został na cmentarzu przy 
ul. Katowickiej (kwatera XXIII, rząd 11, grób 
27). 

 Ten gorący patriota, zasłużony dla 
niepodległości Polski, w swoim życiu zetknął 
się bezpośrednio z wieloma wybitnymi 
rodakami, jak Ignacy Paderewski, Roman 
Dmowski, gen. Józef Haller, Pola Negri 
(aktorka), książę Stanisław Poniatowski 
(potomek rodu królewskiego), Wacław 
Gąsiorowski (autor powieści historycznych) 
czy też Andrzej Małkowski (twórca polskiego 
skautingu).

 Józef Sierociński urodził się 12 XI 
1891 r. w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku 
wyemigrował z rodziną do USA. Gdy w Europie 
w 1914 r. rozpoczęła się I wojna światowa, 
całe osobiste życie podporządkował służbie 
dla niepodległości Ojczyzny. W ciągu kilku 
lat z szeregowego członka Związku Sokołów 
Polskich stał się jednym z czołowych działaczy 
tej patriotycznej organizacji w USA.

 Po ukończeniu w 1915 r. sokolich 
kursów wojskowych otrzymał awanse, 
najpierw na plutonowego, a następnie na 
starszego plutonowego. W 1916 r. jako 
pod-naczelnik Okręgu I objął funkcję 
naczelnika tego okręgu. W grudniu 1916 r. 
znalazł się w grupie 23 najzdolniejszych 
sokołów, których potajemnie przewieziono 
do Kanady celem odbycia w przyśpieszonym 
trybie, kilkumiesięcznego kursu wojskowego 
w angielskiej szkole ofi cerskiej przy 
uniwersytecie w Toronto. Zajęcia odbywały się 
od stycznia do maja 1917 r. Józef Sierociński 
jako jeden z najlepszych absolwentów 
otrzymał awans bezpośrednio na stopień 
porucznika.

  Po powrocie z Kanady por. 
Sierocińskiemu powierzono zadanie szkolenia 
kandydatów na ofi cerów w sokolej Szkole 
Podchorążych w Cambridge Springs, w stanie 
Pensylwania. W czerwcu 1917 r. został drugim 
z kolei jej komendantem. 

 Po przeniesieniu w październiku 
1917r. podchorążówki do Kanady, por. Józef 
Sierociński obejmuje stanowisko kierownika 
działu rekrutacji przy sokolej Komisji 
Wojskowej polskich ochotników z USA i 
Kanady do powstającej we Francji Armii 
Polskiej, zwanej od koloru mundurów “Armią 
Błękitną”, której dowódcą rok później został 
gen. Józef Haller, wsławiony jako jedyny polski 
generał, walką z wojskami trzech zaborców. 
W ciągu 16 miesięcy rekrutacji Polonia 
amerykańska wysłała do Europy ponad 20 
tysięcy ochotników. 

 W lutym 1918 r. w Cleveland odbył 
się wielki zjazd wszystkich Polaków z 
Ameryki czynnie zaangażowanych w akcję 
rekrutacyjną. Honory sekretarza zjazdu pełnił 
por. Józef Sierociński, który jednocześnie 
przewodził zjazdowej sekcji wojskowej. 
Jemu też przypadł zaszczyt przedstawienia 
osobno każdego z kilkudziesięciu ofi cerów 
rekrutacyjnych, przybyłych specjalnie na zjazd 
z Francji, jako delegacja Sztabu Generalnego 
Armii Polskiej. 

 Kilka miesięcy później por. Sierociński 
z innymi sokołami z Ameryki zaliczył we Francji 
kurs uzupełniający w szkole ofi cerskiej, 
mający na celu poznanie europejskiej techniki 
wojskowej i specyfi ki dowodzenia.

Józef Sierociński (siedzi z prawej) z kolegami na kursie Szkoły Ofi cerskiej w Toronto, 1917 r.
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 11 XI 1918 r. skończyła się I wojna 
światowa. Data ta stała się też symbolicznym 
początkiem niepodległości Polski. Jednym 
z najważniejszych zadań odrodzonego 
po 123 latach niewoli państwa była walka 
o ukształtowanie granic. Aktywny udział 
w tym dziele miała, Armia Błękitna gen. 
Józefa Hallera, przetransportowana do 
kraju koleją przez Niemcy wiosną 1919 r. Do 
USA powróciło około 14,5 tys. ochotników, 
a pozostali, którzy przeżyli wojnę, zaczęli 
układać sobie życie w wolnej już Ojczyźnie.

 Józef Sierociński, zanim osiadł na 
stałe w Warszawie, otrzymał jeszcze jedno 
ważne i niezwykle ryzykowne zadanie. Z 
rozkazu gen. Józefa Hallera udał się w 
kwietniu 1919 r. w 4 - osobowej Polskiej Misji 
Wojskowej na Syberię w celu nawiązania 
łączności z V Polską Dywizją Syberyjską i 
sprowadzenie jej do kraju. Misja, obfi tująca w 
godne fi lmu sensacyjnego epizody, powiodła się 
tylko połowicznie.

 Ostatnim akordem w wojskowej 
działalności por. Sierocińskiego był jego 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 
r., za co został wyróżniony Orderem Virtuti 
Militari i Krzyżem Walecznych. Zasługi Józefa 
Sierocińskiego dla niepodległości Polski zostały 
docenione i uwiecznione dla potomnych. 
Najdobitniej uczynił to gen. Józef Haller, 
który w rozkazie nr 57 z 9 września 1919 r. 
podziękował wszystkim za przyczynienie się 
do utworzenia wojsk polskich poza granicami 
kraju. Wśród około 70 nazwisk polityków, 
generałów i ofi cerów wymieniony też jest por. 
Józef Sierociński.

 W okresie międzywojennym mieszkał 
w Warszawie. Posiadał także niewielki majątek 
ziemski w okolicach stolicy. Udzielał się 
aktywnie w skupiającym byłych żołnierzy 
“Armii Błękitnej” Związku Hallerczyków, 
pełniąc przez wiele lat ważne funkcje - 
sekretarza, prezesa i wiceprezesa całej 
organizacji o zasięgu ogólnokrajowym.

 Jednym z ciekawszych epizodów, w 
jego bujnej biografi i, był udział w wyprawie 
do USA w 1923 r. na zjazd weteranów 
amerykańskich w San Francisco. W podróży 
tej d, jako adiutant generała Hallera, 
przemierzył wraz z Polska delegacja całe 
Stany, od Nowego Jorku na wschodzie po 
San Francisco i Los Angeles na zachodzie, 
pokonując koleją 11 tysięcy mil! W 1929 r. 

Józef Sierociński wydał nakładem własnym 
książkę pt. “Armia Polska we Francji”, która 
do dziś jest fundamentalnym źródłem dla 
historyków zajmujących się czynem zbrojnym 
Polaków na Zachodzie w okresie I wojny 
światowej.

 II wojna światowa zrujnowała cały jego 
dorobek życia. Stracił mieszkanie w Warszawie, 
majątek ziemski i poniósł uszczerbek na 
zdrowiu. Wraz z żoną i matką wyjechali na 
tzw. Ziemie Odzyskane, aby tam ułożyć sobie 
życie od nowa. W latach 1945 - 1955 Józef 
Sierociński z najbliższymi mu osobami (nie miał 
dzieci) mieszkał w Kamiennej Górze. Pracował 
na stanowisku urzędniczym w Państwowych 
Zakładach Lniarskich “Len”. Jego żona Eugenia 
podjęła pracę w 1946 r. w Państwowym 
Gimnazjum i Liceum w Kamiennej Górze jako 
nauczycielka historii i geografi i. Ze względu na 
ogólny niedostatek żyli skromnie. Od swoich 
kolegów sokołów z U.S.A. byłych żołnierzy 
skupionych w Stowarzyszeniu Weteranów 
Armii Polskiej w Ameryce, otrzymywał doraźną 
pomoc w postaci paczek z odzieżą i żywnością. 
Na dwa lata przed śmiercią miał wypadek, 
który spowodował, że nie mógł chodzić. 
Przykuty do łóżka nie załamał się. Nadal był 
wesoły, serdeczny, uczynny. Zaufanym ludziom 
opowiadał o armii gen. Hallera. 

 W 90. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości nowojorski Zarząd 
Okręgu Nr 2 Stowarzyszenia Weteranów Armii 
Polskiej w Ameryce ufundował kpt. Józefowi 
Sierocińskiemu nowy nagrobek na cmentarzu w 
Kamiennej Górze, który uroczyście odsłonięto 11 
listopada 2008 r. 

Jan Lubieniecki 

Fotografi e: Archiwum SWAP w Nowym Jorku 
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ofi cerami i 1500 żołnierzami. Dołącza do polskich 
jednostek legionowych w Rumunii. Cały korpus 
przemieszcza się na tereny Ukrainy i Haller obejmuje 
dowództwo nad całością. Skład korpusu: 7000 
żołnierzy, 4500 koni m.in. 

 11 maja 1918r Niemcy żądają złożenia broni 
do trzech godzin w Kaniowie. Haller odmawia. O 3:30 
nad ranem Niemcy atakują. Polacy będą się bronić 
12 godzin. Wielu dostanie się do niemieckiej niewoli, 
ale około 2000 żołnierzy zbiega i grupkami będą się 
przedzierać w kierunku Murmańska, skąd wielu uda 
się przypłynąć z powrotem do Polski (jakkolwiek 
okrężną drogą), wnet zasilając szeregi wojska 
polskiego w obronie przed najazdem bolszewickim. 

 Po wielu przygodach, generał dobija do 
Francji 14 lipca 1918r. Dmowski wypowiada się o 
Hallerów, że spadł Błękitnej Armii i polskiej sprawie 
jak z nieba.

 Przez cały okres Polacy wywalczają sobie 
prawo do suwerennej polskiej armii na zachodnim 
froncie. W tym okresie francuscy ministrowie 
Poinleve i Ribot wystosowują list do Prezydenta 
Poincarre:

 “Francja powinna wziąć sobie za punkt 
honoru współdziałanie w tworzeniu i rozwoju 
przyszłej armii polskiej-pokrewność ducha 
naszych narodów i przyjaźń, jakiej Polacy zawsze 
dawali dowodu naszemu krajowi, stanowią dla 
nas moralny obowiązek przyczyniania się do tego 

ZDJĘCIE: Oświęcim Dwory.

wzniosłego i chwalebnego dzieła.”

 4 Października 1918r, po spełnieniu wszelkich 
polityczno-dyplomatycznych wymagań w kwes  i 
polskiej, Haller zostaje mianowany Naczelnym 
Wodzem Błękitnej Armii we Francji (ale i np 5 Dywizji 
Syberyjskiej na wschodnim froncie w dalekiej Syberii). 
Przysięgę, uwidocznioną na tylu zdjęciach, które 
przetrwały do dziś (pewnie gdzieś jest jeszcze jakaś 
fi lmowa ocalała szpulka) składa w okolicach Nancy. 
Armia składa się z 70 000 ofi cerów i żołnierzy, 120 
czołgów i 98 samolotów m.in., za które Francja będzie 
wymagała od rządu polskiego 400 000 milionów 
franków zapłaty.

 20 kwietnia 1919r Haller dobija z wojskiem 
do Leszna, gdzie Błękitna Armia ma swój postój. A 6 
dni później przybywa z wojskiem do Warszawy gdzie 
na Dworcu jest witany przez ludność i przeniesiony 
na rękach z samego dworca do ówczesnego hotelu 
Polonia. 

Zaślubiny z Morzem

 W październiku 1919r, Hallerowi powierzone 
jest dowodzenie Frontu Pomorskiego. Chodzi tutaj o 
polskie odzyskanie ziem pomorskich, w konsekwencji 
Traktatu Wersalskiego. 

 18 stycznia 1920r wojsko polskie obejmuje 
Toruń, a do 19 lutego tegoż roku Polacy przejmują 
tereny od wycofujących się Niemców. W dniu 19-
tego Lutego ostatni żołnierze niemieccy opuszczają 
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 Polscy działacze we Francji usiłują w 
1917r uzyskać pozwolenie władz włoskich na 
utworzenie polskich jednostek wojskowych 
składających się z jeńców polskich wziętych do 
niewoli i trzymanych we włoskich obozach. Do 
tego zagadnienia przystępują Adam Mokiejewski 
(mianowany podpułkownikiem wojska 
francuskiego) polski pisarz, Wacław Gąsiorowski, 
i Erazm Piltz. Na skutek polskich rozgrywek 
politycznych i osobistych agend, wiosną 1918r 
Mokiejewski jest usunięty i Komitet Narodowy 
Polski, zwany skrótem KNP, (pod Romanem 
Dmowskim ) zrywa też z Komisją Słowiańskich 
Sił Zbrojnych, na czele, której stał Paul Domer. 
KNP kieruje Konstantego Skirmunta do Rzymu 
na dalsze pertraktacje z włoskim Rządem i 
Premierem Orlando. Profesor Lorel rozpoczęcia 
rozpoczyna rekrutację, a Jan Zamorski (sam 
jeniec wojenny) zakłada Komitet Polski, który 
będzie miał na celu czuwanie i opiekę nad 
polskimi jeńcami. 

 Warto tutaj od razu wspomnieć o 
Erazmie Piltzu, choć tylko króciutkim urywkiem 
z jego bardzo obszernego biogramu. Podczas 
Pierwszej Wojny, ucieka z internowania 
niemieckiego i przedostaje się do Szwajcarii. 
Tam przy jego współpracy, powstaje kilka 
polskich instytucji o rozmaitym charakterze. 
Już w styczniu 1915r staje sie członkiem 
Zarządu Komitetu Generalnego Pomocy Ofi arom 
Wojny w Polsce, pod przewodnictwem samego 
Sienkiewicza. Tego samego roku zakłada 
Centralną Agencję Polską i opracowuje projekt 
najbliższych zadań m.in. zjednoczenie ziem 
polskich w jedno państwo. W 1916r wydaje 
“La Petite Encyclopedie Polonaise”, w celu 
propagowania sprawy polskiej pomiędzy 
aliantami, projekt w dużej mierze fi nansowany 
przez Polonię w USA. Przez cały okres wojenny 
pisze nieustanie materiały o Polsce i sprawie 
polskiej dla władz francuskich, cywilnych jak i 
wojskowych. 

 Piltz jest postacią bardzo ważną, bo 
ma wyśmienite kontakty francuskie, dzięki 
którym uzyskuje zgodę na dwóch ofi cjalnych 
przedstawicieli w pertraktacjach pokojowych 
(Traktat Wersalski). Sam uczestniczy w 
delegacji polskiej jako ekspert od zagadnień 
politycznych i dyplomatycznych. Po wojnie, 
dyplomata Władysław Gunthner opisze go 
jako człowieka wykształconego, mądrego, 
wyrobionego politycznie, obytego w świecie, 
mającego naturalny instynkt do spraw jak i do 
ludzi.

Włoscy hallerczycy

 W kwietniu 1918r Polacy, chętni 
do wstępowania do wojska polskiego (WP) 
są oddelegowani do obozów Santa Maria 
Capua-Vetera i La Mandrria di Chivaso, pod 
dowództwem Majora Leona Radziwiłła. Jego 
misja wojskowa, w której skład wchodzi kpt. 
Dienstl-Dąbrowa, będzie wydawała w latach 
1918-1919 czasopismo: “Żołnierz Polski we 
Włoszech”, a on zostanie osobiście przyjęty 
przez Premiera Orlando 30 września 1918r 
18 października rząd włoski wyrazi zgodę na 
tworzenie polskich jednostek wojskowych 
na terenie Włoch. Warto nadmienić, en 
passant, że Radziwiłł był przyjacielem Pisarza 
Proust (prototyp postaci Księcia Gilbert de 
Guermantes w Poszukiwaniu Straconego Czasu), 
najbogatszym człowiekiem we Francji, jeśli nie w 
całej Europie, o bardzo kolorowym życiu, a przy 
tym wspaniały żołnierz. Lecz wspaniały żołnierz. 
Skirmunt w swych wspomnieniach pisał o nim:

 “Wybór majora Radziwiłła okazał się 
zupełnie pomyślnym i choć nie władał on biegle 
językiem naszym, umiał trafi ć do myśli i serc 
naszych jeńców, a miał zapewniony posłuch 
we Francji i z Francji zdobył nieoczekiwanie 
prędko potrzebne umundurowanie i 
uzbrojenie.”

 We Włoszech tworzą się więc pułki, 
w sumie liczące 1000 ofi cerów i 37 000 
żołnierzy! W wymienionych powyżej dwóch 
obozach, porucznik Stefan Kaucki formuje pułk 
imienia Zawiszy Czarnego, który w kwietniu 
1919r otrzyma sztandar ufundowany przez 
mediolańskie polskie środowisko.

 Od kwietnia do maja 1919r żołnierze z 
Włoch są stopniowo przerzucani do Francji aby 
dołączyć do Błękitnej Armii. Nowo tworzący się 
w konsekwencji przerzutów pułk składa się 40% 
z żołnierzy z wojska niemieckiego, 33% austrio-
węgierskiego, 25% z ochotników z USA, i 2% z 
Polaków imigrantów do Francji. 

 W skład Błękitnej Armii wejdzie nawet 5 
Dywizja Strzelców pułkownika Waleriana Czumy, 
zwana Syberyjską. Ale należy także pamiętać 
o Polakach, wolontariuszach, z Belgii, Holandii, 
Brazylii i Argentyny jak i o jeńcach polskich 
przetrzymywanych w obozach brytyjskich w 
Wielkiej Brytanii. 
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Wiersz Artura Oppmana

Do Jenerała Hallera

Jenerale! Gdy Polskę okuwano w pęta,
Gdy jak wielkie więzienie zamknięta,
Żyła w męce, pod groźbą stryczka i bagneta,
Któż stanął na jej straży? - Żołnierz i poeta!

Obaj w duchu zbratani narodowym czynem
Ojczyźnie żywot dali, wzgardzili wawrzynem;
Pieśni poety, żołnierza bohaterskie blizny
Jednym wołały krzykiem o wolność Ojczyzny!

I spełniło się słowo - i stało się ciałem!
Polska przez zmarłych śniona, żywym dziś 
udziałem,
Polny, górnym się lotem zerwał orzeł biały -
A wyście grób otwarli Polsce zmartwychwstałej.

Jenerale! Miecz polski, co jak grom uderzył,
On modlił się jak pacierz i jak pacierz wierzył;
Kościuszków i Dąbrowskich wiemy spadkobierca
Dał wolność narodowi, a wziął jego serca!

Jenerale! Gdziekolwiek w krucjacie tej wojny
Stanął na posterunku polski żołnierz zbrojny,
Tam stawała się Polska, tam od krańców świata
Biegli z bronią rodacy, jak staja skrzydlata:

Z tundr Sybiru, z dalekiej Ameryki lądów,
Szli zwyciężać i ginąć i ziścić dzień cudów
W tej głoszonej przez wieszcza świętej wojnie 
ludów.

Jenerale! Jak niegdyś, dziś pod Twym przewodem
Żołnierz polski z obczyzny łączy się z narodem,
Ciągnie armia zwycięska, od tylu bitew krwawa,
A nad nią leci w glorii wiekopomna sława,
Rozwija dumnie skrzydła, rzuca lauru liście
I zwołuje kraj cały na ich i Twe przyjście...

Od Bałtyku do Karpat, od Niemna i Wisły,
Kędy pod ręką Bożą podłe więzy prysły,
Gdzie polska dźwięczy mowa i duch polski żyje.
Gdzie jak dzwon zmartwychwstania polskie serce 
bije,
W płomieniach wielkiej zorzy nad dziedzictwem 
starem.
Jenerale! Twe imię powiało sztandarem!

Jenerale. W ojczyźnie wielkiej szczęśliwej,
Gdy wyzłocą się zbożem okrwawione niwy,
Gdy z pola wrodzi oracz, w przedwieczornej 
porze,
Po miastach, po wsiach cichych, w chacie, w 
starym dworze,
0 Was będą mówili... Czas, który ubiera
Zasługę w nieśmiertelność, i imię Hallera
Położy obok imion, co ustami matek
Sączyć będą Ojczyznę w serca polskich dziatek
1 przeszłość bohaterską pokazywać w chwale,
A to będzie największy Twój laur, jenerale!
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Gdańsk. Są sytuacje kiedy Niemcy stawiają opór nawet 
posuwając się do sabotażu, ale na ogół odzyskanie 
Pomorza odbywa się spokojnie. 

 10/11 lutego 1920r Haller przybywa do Pucka, 
gdzie dokonuje symbolicznych zaślubin z morzem, 
moment wielce dla nas znaczący i uchwycony na 
kanwie przez Wojciecha Kossaka. Podczas samych 
uroczystości, kaszubski rybak, Jakub Myślisz, 
przekazuje symbolicznie straż w ręce polskiego 
marynarza. 

 Polacy w Gdańsku witają generała i ofi arowują 
mu dwa pierścienie, ufundowane przez czołowe 
rodziny, np. Leszczyńskich i Raciniewskich. Jeden 
pierścień generał wrzuca do morza, drugi jak legenda 
głosi, nosi na palcu do śmierci. Jeżeli jest to prawdą, 
pytanie gdzie się dziś znajduje oryginalny pierścień. 

 Generał wjeżdża do morza konno tylko i 
wyłącznie z Władysławem Zakrzewskim 

Słowa generała brzmią nam do dziś w uszach:

 “(...)...oto dziś dzień krwi i chwały. Jest 
ZDJĘCIE: 1919 Kosciuszko, Eskadra - UDOSTĘPNIŁ: Paul Konys
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Matka Boska Hallerowska

 W dniu 7 sierpnia 1920 roku generał Józef 
Haller jako dowódca frontu północno - wschodniego 
w wojnie polsko-bolszewickiej, która nie tylko 
miała ponownie wymazać powstałe Państwo Polskie z 
mapy, ale również zaprowadzić idee komunistyczne 
w całej Europie, wizytował odcinek frontu w Mińsku 
Mazowieckim. Jako człowiek głęboko wierzący, 
członek Sodalicji Mariańskiej, Szczególnym kultem 
otaczał Matkę Bożą. Wraz ze swym sztabem wstąpił 
do Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Mińsku Mazowieckim.

 Po mszy świętej, wychodząc z kościoła, 
zobaczył w bocznej nawie wizerunek Królowej 
Aniołów, na obrazie Matki Bożej Anielskiej, 
namalowanym w 1908 przez Jana Moniuszkę, syna 
słynnego kompozytora. Generał Haller zatrzymał się i 
zauroczony wizerunkiem Matki Bożej, ukląkł i zaczął 
się gorliwie modlić o zwycięstwo oręża polskiego w 
tych dramatycznych dla Polski dniach.

 Przed Mińską Madonną generał Józef Haller 
ponownie klęczał w dniu 17 sierpnia 1920 roku, 
dziękując za odniesione zwycięstwo i prosząc o 
dalsze sukcesy Wojska Polskiego. Razem z nim modlił 
się nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy 
papież Pius XI, oraz Charles de Gaulle, późniejszy 
prezydent Francji. Od tych wydarzeń obraz ten 
zwany jest Matką Bożą Wniebowziętą Hallerowską. 
Przed tym obrazem w mrokach okupacji modlili się 
tradycyjnie po złożeniu przysięgi wojskowej nowo 
przyjęci do szeregów żołnierze AK i NOW.

on dniem wolności, bo rozpostarł 
skrzydła Orzeł Biały nie tylko 
nad ziemiami polskimi, ale i nad 
morzem polskim (...) zawdzięczamy 
to przede wszystkim Miłosierdziu 
Bożemu, a potem wszystkim, którzy 

w walce się ustawiali (...)”.

 Postscriptum: istnieje nagranie 
rozmowy z Generałem Hallerem w radio 
Wolna Europa, z lat 50tych, w którym 
generał wspomina o Błękitnej Armii i 
o zaślubinach z morzem. Jakkolwiek 
nie wiemy, jak można dotrzeć do tego 
nagrania w tej chwili, wiemy że było 
ono udostępnione członkom Senatu 
RP podczas ich rozważań na temat 
Generała Hallera właśnie w tym roku. 

Narodzenie Najświętszej Marii Panny
w Mińsku Mazowieckim 

 Szczególną czcią wśród 
wiernych cieszy się wizerunek Matki 
Boskiej Anielskiej zwany też Matką 
Boską Mińską lub Panią Hallera. 
Umieszczony jest on w prawym 
bocznym ołtarzu, namalowany na 
płótnie przez art. mal. Jana Czesława 
Moniuszko (1853-1908), w pierwszym 
dziesięcioleciu XX wieku.

 Twórca nazwał go wizerunkiem 
Panny Maryi Dziewicy ulatującej z 
Aniołkami.

 Jak głosi ustna tradycja, 
do twarzy Matki Boskiej pozowała 
malarzowi, na jego prośbę, 
piękna mińszczanka, pani Janina z 
Hirszenfeldów Krycka.

 Wiele wot wiszących obok 
ołtarza świadczy o licznych łaskach 
uzyskanych przez wiernych za 
wstawiennictwem Matki Boskiej 
Mińskiej. Niestety księga cudów i 
łask nie była, i nie jest do tej pory 
prowadzona.

 Przed tym obrazem w mrokach 
okupacji modlili się tradycyjnie po 
złożeniu przysięgi wojskowej nowo 
przyjęci do szeregów żołnierze AK i 
NOW.
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IMMIGRANT WOMEN & THEIR DAUGHTERS
- A POLISH EXPERIENCE -

tak brzmiał tytuł lektury odczytu dr. Radziłowskiego.

 W czwartek, 27. kwietnia 2017r. zamiast 
normalnej zbiórki, drużyna “Jaskółki” spotkała się 
w sali biblioteki miasta Warren, MI, żeby posłuchać 
o kobietach które były przed nami w Ameryce. Dr 
Radziłowski jest profesorem historii i przeprowadza 
dużo badań dotyczących dokonań polskich kobiet. 
Opowiedział wiele historii o polskich kobietach, które 
są wspaniałe, a zdjęcia wiele mówią o ich życiu w 
Ameryce.

 Na tym spotkaniu zapisałam niektóre ważne 
informacje: Pod koniec XIX wieku Brazylia dawała 
ludziom ziemię, więc z tego powodu dużo Polaków 
tam pojechało. Autor mówił, że w tym czasie 
duże grupy kobiet żyjących na ziemiach polskich 
nielegalnie przekraczały granice, żeby pracować w 
pałacach pruskich. Kobiety musiały dziedziczyć role 
mężów, gdy oni wyjeżdżali do Ameryki. Była to jedyna 
możliwość zdobycia środków na życie. Pod koniec XIX 
wieku, kobiety które opuszczały Polskę i wyjeżdżały 
do Stanów, miały niebezpieczną drogę, były - bite, 
molestowane, porywane, ale ryzykowały wiele, by 
tylko mieć lepsze życie.

 Kobiety w Ameryce miały więcej wolności 
i mogły samodzielnie podejmować ważne decyzje. 
Polki wychodziły za mąż bez błogosławieństwa 
rodziców, co było dla nich traumatyczne. Kobiety 
polskie miały dużo obowiązków w Ameryce, zakładały 
też wiele organizacji, gdy na przykład nie były przyjęte 
do ZNP, utworzyły Związek Polek. Założyły własną 
gazetę pt. GLOS POLEK, która istnieje do dziś. 20-30% 
kobiet czytało tę gazetę. Znajdowało się w niej dużo 
wiadomości istotnych dla kobiet. Polki nie bały się też 
walczyć o równość i niezależność. 600,000 Polaków 
w Ameryce należało do związków przemysłowych, 
a w Detroit odgrywały one bardzo ważną rolę. 
Najdłuższy strajk w Ameryce odbył się, gdy kobiety, 
które pracowały w fabrykach, gdzie robiły cygara, 
poszły na strajk trwający aż przez 90 dni. 80% polskich 
kobiet pracowało w takich fabrykach. Chciały one 
być solidarne ze strajkującymi osobami, więc jeżeli 
kobieta musiała nakarmić swoje dziecko, to ktoś z 
rodziny przynosił to dziecko do niej na strajk, jak je 
nakarmiła, zabierali dziecko do domu. Te kobiety 

POLKI EMIGRANTKI
wygrały ten strajk, ale fi rma przeprowadziła się na 
Florydę. W tamtym czasie najpopularniejsze zawody 
dla kobiet to były: krawiectwo, prowadzenie salonów 
i internatów. 

 Też tego wieczoru było otwarcie POLISH 
WOMEN’S HALL OF FAME -- proszę wejść na stronę 
- www.FamousPolishWomen.com, gdzie znajdują 
się szczegółowe wiadomości, gdzie każdy może 
zgłosić kandydatkę do Galerii Sławnych Polskich 
Kobiet. Istnieje też strona pt. Kobiety Niezapomniane, 
gdzie można upamiętnić ważne kobiety z naszego 
życia - mamy, babcie, ciocie, siostry, nauczycielki, 
instruktorki, przyjaciółki, które miały lub mają wpływ 
na nasze życie. Dzięki nowoczesnej technologii, każda 
z was może napisać o znanej wspaniałej kobiecie.

CZUWAJ! Teresa Wiącek, hm.

 Czuwaj! Tu Dhna 
Teresa Wiącek......  z Detroit, 
MI - hufi ec „Ziemia Rodzinna”.  
Jestem już w harcerstwie ok. 
50 lat i dzięki tej organizacji, 
mam rodzinę po całym świecie! 
:) Byłam nauczycielką ale teraz 
już na emeryturze więc robię co 
chcę kiedy chcę! (Ale naprawdę 
to nie zawsze bo ciągle 
zajęta jestem.) Uwielbiam 
podróżować, chodzić w lesie, i 
różne inne rzeczy.

Teresa Wiącek hm.
Detroit, USA
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 „.....powiedziałem sobie, iż 
na cele, które są mi drogie, będę 
oddziaływał jako Amerykanin, co 
staram się robić konsekwentnie do 
dzisiaj.

 Ameryka jest krajem, którego 
polityka bezpośrednio wpływa na 
sprawy świata, uznałem więc, że 
działając w tej dziedzinie będę 
najskuteczniejszy. (…) Sam defi niuję 
siebie jako Amerykanina polskiego 
pochodzenia zaangażowanego w 
politykę amerykańską, co wcale 
jednak nie oznacza, iż nie odczuwam 
silnych związków z krajem swojego 
pochodzenia..

 Dzięki domowi rodzinnemu 
nauczyłem się czytać i pisać w języku 
polskim i nigdy, nawet w okresie 
dorastania, lektur polskich nie 
zaniedbywałem. Z własnej potrzeby 

ZBIGNIEW KAZIMIERZ BRZEZI SKI
STANY ZJEDNOCZONE

[28.03.1928R - 26.05.2017R]

ŹRÓDŁO: Wikipedia

regularnie czytywałem „Kulturę” paryską, 
od młodości interesowała mnie najnowsza 
historia Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu dwudziestolecia Polski niepodległej, a 
potem historia drugiej wojny światowej, Armii 
Krajowej, Szarych Szeregów i późniejszych 
losów tego tragicznego pokolenia. (…) 

 Jako polityk amerykański wysokiego 
szczebla nie poświęciłem swojego imienia 
i nazwiska, co właściwie jest rzeczą bez 
precedensu. (…) Co więcej zachowując 
swoje polsko brzmiące imię i nazwisko, jako 
polityk amerykański przyczyniłem się trochę 
do wyprostowania tożsamości Amerykanów 
polskiego pochodzenia. (…) Innymi słowy 
myślę, iż udowodniłem, że można dostać się 
na szczyty drabiny politycznej USA, ani na 
jotę nie odcinając się od własnego pochodzenia 
etnicznego. (…) Co więcej, zawsze ze 
szczerością głosiłem co uważałem w danej chwili 
za słuszne, nie oglądając się ani na pochodzenie, 
ani tym bardziej pozycję polityczną.”
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Dlaczego Brzeziński?
 
 Był prawdopodobnie zuchem (za młody na 
harcerza) skoro pisze:

„Pamiętam mój mundurek harcerski i radość
ze zdobywania odznak sprawnościowych.” 

 Utrzymywał przez całe życie prywatne 
stosunki z Polakami, niewątpliwie wiedząc wiele o 
pracy społecznej polskiej poza granicami Kraju jak i 
o wydarzeniach w Kraju, ale działał jednak na innej 
płaszczyźnie, o szerszym zadaniu. Jego życie jak i 
osiągnięcia stają się jak najbardziej przykładnym 
wzorcem dla każdej instruktorki, czy młodszej czy 
starszej. Dla młodszej zrozumienie, że możesz się 
unieść do najwyższych wyżyn a dla starszych, że 
całe życie służysz i Twoja służba dalej nie będzie 
ukończona. 

 Wiele nekrologów ukazało się po świecie, w 
różnych językach. Wiele więcej się ukaże aż czasem 
zostaną wydane dalsze prace naukowe, książki; 
biografi e, polityczne analizy okresu Zimnej Wojny 
jak i post pierestrojki. Znajdą się krytycy, będą 
zwolennicy. Jest to prawo natury tyczące wielkiego 
człowieka. Z tych milszych nekrologów, Washington 
Post podał od razu po śmierci, że Brzeziński to 
waleczny i wizjonerski polityk w dziedzinie polityki 
zagranicznej. 

 A ówczesny prezydent USA, Jimmy Carter 
wyraził się następująco w swoim wystąpieniu: 

 „Odszedł znakomity i lojalny urzędnik 
państwowy. Był dociekliwy, twórczy, nie miałem 
wątpliwości, że będzie doskonałym doradcą do 
spraw bezpieczeństwa narodowego.” 

 Centrum Stosunków Międzynarodowych 
wyraziło się następująco na Facebook:

 „Wspaniały i mądry człowiek. W 
dzisiejszych niestabilnych czasach brak 
nam będzie jego przenikliwości, wiedzy i 
doświadczenia”. 

 Wiele więcej cytatów można by podać. Z 
każdym dniem mnożą się wpisy internetowe. Każda 
z naszych czytelniczek może z łatwością sięgnąć 
do Wikipedii i zaznajomić się z Jego osiągnięciami, 
osądzić je wedle własnego nastawienia politycznego 
lub wiedzy historii. 

 Ale to co najważniejsze, co nas najbardziej 
frapuje, to niezaprzeczalna miłość Zbigniewa 
do Ojczyzny, i podążanie na każdym kroku do 

ostrzegania przeciw siłom sowieckim, które Zachód 
często nie rozumiał, a które położyły nasz kraj. 
Zażartość, patriotyzm, postawa, spokój w wyrażaniu 
stwierdzeń jak i przekonanie, że obrana droga jest 
drogą słuszną - to cechy, które każda instruktorka 
winna już sama sobie wyrabiać, zaszczepić w 
swej duszy i wykazywać w swym działaniu czy 
postępowaniu, nie bojąc się stanąć przy tym w co 
wierzy, w swej walce o Dobro i o swoją Ojczyznę.

 Nekrologi nekrologami, co dla nas jest dziś 
w chwili Jego zgonu najciekawsze to zagadnienie 
kim był Zbigniew Brzeziński. Wiadome, że mężem, 
ojcem, dziadkiem, swego rodzaju politykiem, ale 
również doradcą politycznym o wielkim osobistym 
przygotowaniu do tematu. Był też czyimś synem 
i wnukiem. Często same zapominamy o swoim 
własnym DNA rodzinnym, o dziedzictwie swych 
przodków, które niesiemy, czasem wbrew samym 
sobie, i dokładamy do obecnego swojego świata. 
To DNA to właśnie walory i ideały wpajane w domu 
z lat dzieciństwa, to żywa służba Ojczyźnie, którą 
dziecko odczuwa wokół siebie gdy rośnie, to pasja 
i poświęcenie rodziców i starszych, która się nam 
uwidacznia na drodze wychowawczej.

 Olga Drachonowska (Małkowska) jako mała 
dziewczynka organizowała w zabawie wojsko polskie 
zamiast gier i sama odgrywała rolę (wśród swoich 
kumpli do zabawy) Emilii Plater. Brzeziński mówił od 
najwcześniejszych lat, że będzie Prezydentem Polski! 
Co pewien czas napotykamy na swej drodze życiowej 
nadzwyczajnych ludzi, w których płonie jakoś silniej 
i zażarcie nie iskierka, tylko cały rozpalony płomień: 
i to od najwcześniejszych lat - ludzi, którzy się trudu 
nie boją a losowi śmieją się prosto w twarz. 

 Przemyśl, ze swoją rzeką San, to kolebka 
działalności Brzezińskich. To właśnie to DNA tego 
męża stanu któremu dziś poświęcamy ten skromny 
dzisiejszy hołd. Babcia mieszkała w Przemyślu i mały 
Zbigniew kąpał się w Sanie. Jako malec, bardzo 
przeżywał manifestacje i defi lady narodowe, czy te 
majowe, czy te listopadowe. Wspominał jak silnie 
wyczuwał budowę nowoczesnego portu i miasta 
Gdyni lub rozbudowanie Żoliborza czy Saskiej Kępy.

 Dziadek Zbigniewa, Kazimierz, po którym 
nosił drugie imię, był znanym sędzią. Ukończył 
prawo na Uniwersytecie we Lwowie. Wywodził się z 
przemyskiej rodziny, która się zapisała przez wieki do 
historii miasta.

 Ojciec Tadeusz, wychowany w Przemyślu, 
gdzie uczęszczał do szkoły, zdaje maturę w 1914r 
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z dyplomem uznania. Studiuje dalej w 
Wiedniu, Hadze i Lwowie. Mając zaledwie 
23 lat zdobywa doktorat z dziedziny 
prawa i polityki. Obrońca Lwowa, bierze 
udział w Bitwie o Warszawę w 1920r. 
Pasjonat historii szczególnie wyśmienicie 
zorientowany w historii Rosji i jej układami 
z Polską. Niewątpliwie zaszczepi to w 
swoim synu.

 Podejmuje pracę w Prokuraturze 
Generalnej w Warszawie, ale bardzo szybko 
wstępuje do korpusu dyplomatycznego: 
placówki Essen, Lille, Lipsk, Charków (1936-
1937) a w 1938 roku jest mianowany 
Konsulem Generalnym w Montrealu dokąd 
przenosi się służbowo z rodziną i tam go 
wojna zastaje. Po wojnie udziela się w 
polskim rządzie na uchodstwie i zakłada 
Polski Instytut Naukowy. Pełni rolę prezesa 
Kanadyjskiego Kongresu Polonii. Pracuje 
zawodowo pracuje w Ministerstwie Kultury 
prowincji Quebec. Warto wspomnieć, że 
podczas służby w Lipsku, Tadeusz pomaga 
wielu żydom uwięzionym przez Niemców 
w wyemigrowaniu z Niemiec. Po wojnie 
zostaje wpisany do Złotej Księgi Keren 
Keyemeth w Izraelu. 

 Jakkolwiek Brzezińscy byli 
oddaleni od wojny, Konsul Tadeusz 
wspiera obronę Ojczyzny i przykłada się 
do akcji werbowania Polaków do wojska 
polskiego, zakotwiczonej w Windsor, 
Ontario, kiedy zaciąga się Zbigniewa pół 
brat. W domu śledzi się każde wydarzenie 
na froncie polskim, kampanię wrześniową 
z dnia na dzień i ogólny postęp wojny. 
Zbigniew połyka wszystkie gazety, raporty 
a szczególnie podania Polskiej Agencji 
Telegrafi cznej, które ojciec przynosi z 
konsulatu do domu.

 Historia werbunku Polaków 
Kanadyjczyków do obrony Ojczyzny ma 
swoją historię, ciekawą ale nie tutaj miejsce 
na rozszerzanie tematu. W skrócie należy 
wspomnieć, że w pewnym momencie 
Generał Duch jest wydelegowany do tej 
roli i przybywa do Kanady. Zbigniew jeździ z 
Ojcem do Windsor na wizytacje. Prowadzi 
dzienniczek, w którym nie opisuje swojej 
codzienności tylko same wydarzenia 
wojenne, szczególnie wyłapując co się da 
o Związku Walki Czynnej (ZWZ) a potem o 

utworzonym AK.

 Po konferencji Jałtańskiej i rabunku naszych 
ziem, 15 letni Zbigniew kieruje list do premiera 
Churchilla, załączając przedwojenną mapę Polski, 
na której rysuje granicę z Rosją. Po pewnym czasie 
przychodzi list z Downing Street stwierdzający, że 
Premier jest bardzo zajęty ale że dziękuje za mapę i 
za komentarz.

 Zakończenie wojny Zbigniew wspomina 
raczej prozaicznie:

 „Wypuszczono dzieci ze szkoły i 
rozpoczęła się defi lada zwycięska główną ulicą 
Montrealu. Tłum powiewał chorągiewkami, 
szczególnie amerykańskimi, brytyjskimi i 
sowieckimi.”

 Otoczony tym wybuchem szczęścia, 
Zbigniewa ogarnia głęboki smutek.

 Następują zmiany w życiu rodzinnym. Nagle 
Kanada staje się miejscem zapewniającym wolność, 
wspaniałą drogę i podstawowy zdrowy system 
rządowy jak i prężność ducha samej ludności. Od tej 
chwili Zbigniew będzie kojarzył Polskę jako kolebkę 

ZDJĘCIE: Gabinet Świadków Historii - Władysław Bartoszewski i Jan Nowak-Jeziorański.

o 

-

utworzonym AK

 „Wiele moich ranków zaczynało 
się od telefonu, w którym słyszałem głos 
Jana: „Zbyszek, katastrofa!”.
To były jego ulubione słowa: katastrofa, 
katastrofi czna sytuacja. No i potem 
oczywiście apel o tę i czy inną działalność 
z mojej strony, wzywając mnie do 
silniejszego zaangażowania w tę sprawę, 
no i oczywiście dowodząc w ten sposób 
niezwykle przekonujący, że jedynie ja 
mogę to załatwić. Jedynie ja jestem 
w sytuacji, w której mogę to osiągnąć, 
wobec tego muszę oczywiście w ten 
sposób działać”.
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swojego dzieciństwa, jako źródło Jego tożsamości, 
historii, kultury narodowej. Kanada to okres 
dojrzałości. Przez całe życie będzie uważał, że jest 
produktem, do którego powstania przyłożyły się 
Polska, Kanada i Stany Zjednoczone.

 Wydawało by się, że Zbigniew ma już 
drogę wytorowaną, która będzie podobna 
do drogi Jego przodków. Kończy studia na 
Uniwersytecie McGill i kieruje się do kariery przy 
kanadyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
A tu niespodzianka. Droga zamknięta z racji tego, 
że Zbigniew nie jest kanadyjskim obywatelem! 
Odjeżdża na dalsze studia do Harvard - praca 
doktorska: rola czystki w państwie totalitarnym. Z 
czasem stara się tam o pozycję profesora.Konkuruje 
z nim Henry Kissinger, który wygrywa, a Zbigniew 
wyjeżdża do Nowego Jorku i zostaje profesorem 
na Uniwersytecie Columbia. Zbigniew wyjeżdża do 
Nowego Jorku gdzie na Uniwersytecie Columbia 
staje się profesorem. Pisze, wydaje i bardzo szybko 
zwraca na siebie uwagę samego Prezydenta. 
Zapisze się na kartach historii Świata. Gdy powstaje 
Solidarniść wspiera polskie dążenia, ku wolności i 
jak się okaże suwerenności. A gdy trzeba, nie waha 
się. Jest w częstym kontakcie z Papieżem Janem 
Pawłem II gdy tylko cokolwiek zagraża Polsce w tych 
wczesnych latach. 

 Warto przeczytać opis tej wydarzenia 
z 1979, gdy jest zbudzony w środku nocy z 
wiadomością, że sowieci puścili broń nuklearną 
na Stany Zjednoczone. Ile musiał w tych trzech 
minutach przeżyć. Następny telefon potwierdza 
błąd w systemie. Co za odpowiedzialność- mieć, 
jak to się mówi z angielskiego, ucho Prezydenta 
Stanów, nawet podczas tak zwanego „jogging”. 
Jest nazywany Zbig ale sam Prezydent Carter 
wydaje memorandum do pracowników w Białym 
Domu podając jak mają wymawiać nazwisko i co 
ważniejsze poprawną pisownię. 

 Przemyśl nadaje swojemu synowi honorowe 
obywatelstwo. 

 Podczas pobytu w czerwcu 1999r, nadając 
nagrody szkolne w swojej dawnej szkole właśnie w 
Przemyślu, Brzeziński przemawia następująco do 
uczniów:

 „Młodzież tu obecna ma szansę być 
najszczęśliwszą generacją Polaków ostatnich 
200 lat. Niegdyś szczęśliwości trzeba 
było szukać poza krajem (…). Jesteście 
błogosławioną generacją. Macie zupełnie 
odmienne możliwości od poprzednich pokoleń.”

Zbigniew Brzeziński nie uważał, że buduje 
sobie karierę. Widział w swym zaangażowaniu służbę 
Polsce, Ameryce jak i po prostu ludzkości. Uważał, 
że sam człowiek sobie niczego nie tworzy. Można 
to nazwać Bożą interwencją, kwes  ą szczęścia, 
znalezieniem się w odpowiednim miejscu w 
odpowiednim czasie. Dla niego jego służba to droga 
ku Dobru. 

 Redakcja poleca mowę córki Miki na MSNBC, 
kiedy oddała ojcu ofi cjalnie hołd. Redakcja również 
dziękuje i uznaje wywiad nagrany ze Zbigniewem 
Brzezińskim, który ukazał się w rozdziale książki 
pod tytułem: „The Roots are Polish” (2nd Edi  on) 
wydrukowanej dzięki Canadian Polish Research 
Ins  tute w Toronto, wywiad przeprowadzony 
przez Panią Aleksandrę Ziółkowską - Boehm. 
Dziękujemy również Panu Tomaszowi Olejarzowi: 
praca pod tytułem „Zbginiew Brzeziński - mąż stanu 
przemyskiego pochodzenia”. Praca wspomina o fi lmie 
z wizyty Brzezińskiego w Przemyślu pod tytułem: 
„Ojciec i Syn”. Film nawołuje do trzech pokoleń 
Brzezińskich. TVN nadało w 2013 fi lm Katarzyny 
Kolendy Zaleskiej pod tytułem „Strateg” Prosimy 
o skontaktowanie się z Redakcją jeżeli czytelniczki 
odnajdą któryś z tych fi lmów. 

 Oddajemy Zbigniewowi ostateczne słowo:

„Uważam, że przywództwo amerykańskie 
jest konieczne – o ile przywództwo rozumiemy 
w pierwszym rzędzie nie jako dyktat, ale 
inspirację; oświecony wgląd w znaczenie historii 
i naszych czasów; przywództwo, które zdaje 
sobie sprawę z tego, co jest naprawdę nowe w 
XXI wieku, co stanowi potencjał tego stulecia i 
jakie są w nim nowe globalne zagrożenia. 

 Wówczas taki rodzaj amerykańskiego 
przywództwa może stać się katalizatorem 
– nie działań kierowanych przez USA, ale 
działań, które społeczność globalna (moglibyśmy 
pewnie nazwać jej członków „akcjonariuszami 
systemu globalnego”) jest gotowa kolektywnie 
wykonać. Na takie przywództwo jest nieustanne 
zapotrzebowanie.

 Jednak, aby takie przywództwo mogło 
zrodzić się w Ameryce, musimy mieć nie tylko 
bardzo szczególnych ludzi jako naszych liderów 
– a czasem się tacy pojawiają – ale musimy mieć 
też znacznie bardziej oświecone społeczeństwo, 
niż jest teraz.”
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JAN PIDEK
KANADA

[24.07.1927R - 29.06.2017R]

 Simone Veil przeżyła Auschwitz choć straciła tam swoją 
matkę. Pełniła rolę przewodniczącej Fundacji Shoah.

 W latach 70tych powołana na Sekretarza Generalnego 
Najwyższej Rady Sądownictwa we Francji, zajmuje się reformami 
sądownictwa, administracją więzienną i zagadnieniami 
reedukacji przestępców.

 Członek Rady Konstytucyjnej Republiki Francuskiej 
Sekretarz Stanu, odpowiedzialna m.in. za równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn.Pierwsza kobieta Przewodnicząca Parlamentu 
Europejskiego. Powołana jako członek Académie Française w 
roku 2010.

SIMONE VEIL
FRANCJA

[17.06.1979R - 19.01.1982R]

ŹRÓDŁO: Nieznane

ŹRÓDŁO: Nieznane

 W wieku 97 lat zmarł w Kelowna (Kanada) Jan 
Pidek, pilot myśliwski 308 Dywizjonu Myśliwskiego.

 Urodzony w Strzyżewicach: absolwent szkoły 
w Rechcie w r. szk. 1933/34;1937-1939 - Szkoła 
Podofi cerów Lotnictwa dla Małoletnich w Świeciu; 
1939 - po inwazji III Rzeszy Niemieckiej i Związku 
Sowieckiego na Polskę został ewakuowany wraz z 
personelem lotniczym do Rumuni: miał 19 lat. Trasa 
jego wędrówki wiodła, statkiem przez Bejrut, potem 
Marsylię, Caen i Paryż, a w końcu trafi ł do Anglii; W 
kwietniu 1940 roku rozpoczął szkolenia na pilota w 
Anglii; po ukończeniu SFTS (Service Flying Training 
School) i otrzymaniu licencji pilota RAF (781328), został 
skierowany do 308. Polskiego Dywizjonu w Hu  on-
Cranswick; brał udział w wielu operacjach lotniczych, 
latał w osłonie podczas nalotu na plaże podczas D-Day, 
następnie we Francji, jako wsparcie sił inwazyjnych, 
później w Belgii do końca wojny; spędził 1100 godzin 
w powietrzu; służbę wojskową zakończył w stopniu 
RAF W/O (Warrant Offi  cer) /odpowiednik chorążego 
WP/. 1945 - małżeństwo na terenie Niemiec; 1948 
- w Anglii; 1948 - emigruje do Kanady (Winnipeg); 
pracuje w prywatnym przedsiębiorstwie przez dziesięć 
lat; pełni stanowisko dyrektora konserwacji zbiorów 
Public Archives przy rządzie federalnym Kanady w 
O  awie do czasu emerytury.N 
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 Dhnę hm Henię 
Lappo poznałam po raz 
pierwszy na obozie hufca 
harcerek Mazowsze w 
1967 roku. Pełniła funkcję 
opiekunki drużyny harcerek 
w Wolverhampton, a ja 
byłam młodą drużynową 
nowo powstałej drużyny 
„Świteź” w Birmingham.
 
 Dhna Henia 
urodziła się na Wołyniu. 

HENIA LAPPO (UTNIK)
BIMRMINGHAM,WB

[09.30.1927R - 07.03.2017R]

ŹRÓDŁO: Nieznane

 Miała wokół siebie siostry instruktorki, które 
wchodziły w radę hufca, i z którymi zawarła przyjaźń. 
Były lojalnym, zgranym zespołem, a swoją niezachwianą 
postawą i swoimi umiejętnościami wzbogacały pracę 
hufca. 

 Od 1985 Dhna Henia dodatkowo znalazła czas 
pełnić funkcję Referentki Prasowej w Chorągwi Harcerek 
WB.

 Należała do Rodzin Osadników Kresowych 
dla potomków osadników w WB i do redakcji dwóch 
książek wydanych na ten temat. Była redaktorką dwóch 
Jednodniówek hufca „Mazowsze” z okazji 15 i 35 lecia 
hufca.

 Dhna Henia odeszła do wieczności po długiej i 
ciężkiej chorobie 3 lipca 2017 roku.

Cześć Jej pamięci. Czuwaj!
Danka Bromberg hm 

Druhna Krystyna Szwagrzak zmarła, 
spokojnie w śnie, rano o 10:30,

6-tego sierpnia po krótkiej chorobie.

Mając 12 lat została zesłana z osady wojskowej Ułanówki 
do Archangielskiej Obłaści. Do harcerstwa przystała w 
Teheranie w 1942 roku, zaraz po opuszczeniu „nieludzkiej 
ziemi” dzięki armii gen. Andersa. Z Teheranu droga 
zawiodła ją do obozu uchodźczego Masindi, Uganda 
w Afryce. Była zapaloną harcerką, pełniąc funkcję 
drużynowej i sekretarki hufca. Redagowała pismo Czuj 
Duch!

 Po zdaniu matury uczyła języka angielskiego. W 
zastępie wędrowniczek prowadziła kronikę, bo odkryła 
wielkie zainteresowanie i dar do pisania.

 Do Anglii przyjechała w 1948 roku i po wyjściu 
za mąż zamieszkała w Wolverhampton. Do czynnej pracy 
w harcerstwie wróciła razem ze swoimi dziećmi Krysią, 
Jolą i Bogusiem które należały do zuchów, a potem 
do miejscowych drużyn. Dhna Henia najpierw była 
opiekunką drużyny harcerek. Współpracowała z gromadą 
zuchów i Kołem Przyjaciół Harcerstwa.

 Zaczęła działać w hufcu harcerek „Mazowsze”, 
który obejmuje środkowe tereny Anglii, w 1966 roku, 
milenijnym roku 1000-lecia Chrztu Polski, a w czwartym 
roku istnienia naszego hufca.

 W 1971 została mianowana hufcową hufca 
harcerek „Mazowsze”. Tą funkcję pełniła przez 20 lat, a 
ja objęłam tą funkcję w 1991. Do tego czasu byłam jej 
zastępczynią i referentka harcerek, ponieważ miałam 
jeszcze małe dzieci.

 Dhna Henia nie oszczędzała czasu i sił dla 
rozwoju hufca. Brała czynny udział w jego życiu, bo 
lubiła być z młodzieżą. Przeżywała radosne chwile, troski 
i kłopoty, była na 3 Światowych Zlotach, 20 obozach, 
różnych wyprawach zagranicznych, zjazdach i kursach. 
Obserwowała dumnie i radośnie jak dziewczęta zuchy 
wstępując do gromad potem zdobywały zaprawę 
harcerską, po studiach wracały jako dorosłe kobiety- 
matki przyprowadzając swoje pociechy do gromad 
zuchowych. 
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 Rozpoczynamy „Sztafetę pokoleń” 
czyli cykl artykułów pokazujących 
przekazywanie idei harcerstwa z pokolenia 
na pokolenie, ponad stuletnie istnienie 
ZHP, uświadomienie, że harcerskie 
wartości kształtują kolejne pokolenia 
Polaków na całym świecie.

 W „Sztafecie pokoleń” pragnę 
pokazać jak to jest w mojej rodzinie 
zaczynając od przedstawienia Wam Drogie 
Czytelniczki kilku historii, które pozwolą 
zobaczyć jak tworzyło się harcerstwo 
po II Wojnie Światowej na Ziemiach 
Odzyskanych, w moim miasteczku 
rodzinnym w w Bierutowie - Polska, 
województwo dolnośląskie. 
Pierwszym skautem w mojej rodzinie od 
1912 roku był mój pradziadek, ale o nim 
opowiem nieco później. 

  Na początku marca 1945r jako 
pierwsza grupa Polaków, do Bierutowa 
przyjechali kolejarze, po zakończeniu 
działań wojennych, w miesiącach letnich, 
zaczęły pojawiać się całe rodziny polskie.
 Przyjechali ludzie z centralnej 
Polski, ale znaczna większość to byli 
przesiedleńcy z Kresów Wschodnich.

 Tworzenie zrębów polskości 
na Ziemiach Odzyskanych wiązało się 

z tworzeniem szkoły dla dzieci, a w niej Związku 
Harcerstwa Polskiego jako organizacji dla kształtowania 
charakterów i ducha młodego pokolenia Polaków, po 
tragicznych przeżyciach wojennych.

 Harcerską sztafetę w mojej rodzinie, tak jak 
pisałam wcześniej, rozpoczął mój pradziadek - Józef 
Wojtkowiak, który dzieciństwo i młodość spędził 
pod zaborem pruskim w Poznaniu. Tam już w 1912 
roku razem z bratem Edwardem wstąpił do drużyny 
skautowej. Był to czas snów o wolnej Ojczyźnie, więc 
skauci przygotowywali się do działań zbrojnych przeciw 
zaborcom. Mimo wcielenia pradziadka do armii 
pruskiej udało mu się znaleźć w szeregach powstańców 
wielkopolskich. Potem był żołnierzem Piłsudskiego, z 
którym zawędrował aż do Kijowa. Wkrótce nadszedł 
czas pracy na kolei i ciężkie czasy II wojny światowej, 
spędzone wraz z rodziną w okolicach Częstochowy. Od 
sierpnia 1945 roku, pradziadek był zawiadowcą stacji 
kolejowej Bierutów. Do tej niewielkiej miejscowości 
przybyła też cała rodzina pradziadka: żona Agnieszka 
z czwórką dzieci, które rozpoczęły naukę w polskich 
szkołach. Tam tworzone były drużyny harcerskie, do 
których wstąpiły wszystkie dzieci Józefa.

 W ten sposób drugie pokolenie mojej rodziny 
rozpoczęło przygodę z harcerstwem. Najstarszy 
syn Józefa – Jan – Harcerz Orli - już pod koniec 
1945 roku wstąpił w oleśnickim gimnazjum do 36 
Dolnośląskiej Drużyny Harcerzy im. Zbigniewa z 
Oleśnicy, przyrzeczenie złożył 3.5.1946r., otrzymał 
Krzyż Harcerski nr 743, a 17.3. 1946r. został pierwszym 
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ZDJĘCIE: Józef Wojtkowiak, zastęp skautowy, Poznań 1912r - ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak
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drużynowym 18 DDH im. Bolesława Krzywoustego w 
Bierutowie. Należało do niej 35 młodych chłopców, 
między innym także trzej bracia mego dziadka i brat 
babci. 
 Dziadziuś tak wspominał swoją przygodę w 
harcerskim mundurze:

 „Zdobywanie stopni było uzależnione 
od odbycia próby i ukończenia biegu. Były to 
sprawdziany wiedzy i umiejętności. Sprawność 
była przyznawana po wykazaniu odpowiedniej 
umiejętności. Najczęściej miało to miejsce 
na obozie, na kolonii, na wycieczce. Pierwszy 
wyjazd harcerzy to 7- dniowa kolonia w Twardej 
Górze latem 1946r zorganizowana przez Hufi ec 
Oleśnica. Potem wyjazd na 5 dni nad morze - 
Gdańsk, Gdynia, Sopot - lato 1947 i 23- dniowy 
obóz nad jeziorem Bobrawa pod Jelenią Górą - 
lato 1947r.

 Planowa zbiórka drużyny odbywała się 
średnio raz na dwa tygodnie. Układany był plan 
zbiórek, zajęcia odbywały się zgodnie z nim. 
Atrakcją zbiórki były gry i zabawy. Jedną z 
najpopularniejszych zabaw były “podchody” - 
połowa drużyny broniła jakiegoś obiektu,a druga 
połowa starała się go zdobyć. Uczestnicy byli 
oznaczani kolorem i numerem, odczytanie numeru 
harcerza wyłączało go z gry. Były też zbiórki 
Rady Drużyny. Członkami Rady byli funkcyjni:

•drużynowy, 
•przyboczny: Tadeusz Lipiński (mój przyszły 
szwagier)
•zastępowi: Zbigniew Anzorge, Leszek Rychlik, 
Kazimierz Oleniecki, Jerzy Wojtkowiak (mój brat)
•kronikarz, którego nazwiska nie pamiętam.

 Każdy zastęp miał zbiórkę raz w tygodniu, 
mógł na nią bez uprzedzenia przyjść członek 

ZDJĘCIE: Pierwsza bierutowska drużyna harcerska - ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak

ZDJĘCIE: Zaświadczenie wydane przez komendantkę obozu w Obornikach Śląskich dh. W. Moździerzównę - ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak
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Rady Drużyny. Zbiórki odbywały się nie 
tylko po to, żeby się bawić, lecz także 
uczyć. Młodzi chłopcy poznawali Prawo 
i Przyrzeczenie Harcerskie, strukturę 
ZHP, stopnie, oznaki, alfabet Morse‛a, 
semafor, czyli sygnalizację, wiązanie 
węzłów, tropienie itp.

 Wiadomości o działalności 
ZHP w Polsce docierały do harcerzy 
na kursach, spotkaniach, trochę 
tematycznej literatury można było 
zdobyć w hufcu. 
  Drużynę prowadziłem tylko 
do lata 1948, ponieważ zdałem do 
Liceum Komunikacyjnego we Wrocławiu, 
musiałem dojeżdżać do szkoły prawie 50 
km i nie miałem czasu na jej prowadzenie. 
O tym, że nie mogę prowadzić drużyny 
powiadomiłem Komendę Hufca w Oleśnicy 
i zaproponowałem, aby przejął ją mój 
przyboczny druh Tadeusz Lipiński.

 Żeńska i męska drużyna 
harcerska spotykały się sporadycznie, 
przeważnie w czasie uroczystości 
patriotycznych.

 Idee zawarte w Prawie 
Harcerskim i Przyrzeczeniu są bardzo 
jasne i proste nietrudno było przekonać 
do nich młodzież, która przeżyła wojnę.

 Może nie zrobiłem zwrotnej 

ZDJĘCIE: Ksiażeczki harcerskie pierwszych bierutowskich druzynowych
ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak

ZDJĘCIE: Teresa Wojtkowiak (siostra Jana) - ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak
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„kariery” w ZHP, ale zasady harcerskie ważne 
były i są dla mnie przez całe życie.”

  Gdy dorastały dzieci mego dziadka, w Polsce 
działało harcerstwo podporządkowane par  i, nie 
zachęcał więc swoich dzieci: syna i dwóch córek, 
aby wstąpiły do ZHP, nie sprzeciwiał się jednak 
kategorycznie, gdy chcieli być członkami tej organizacji, 
bo w Bierutowie harcerze nie afi szowali socjalistycznych 
zasad związku. Nie chodzili już co prawda czwórkami 
na Mszę świętą, ale nie było widać ścisłego powiązania 
ich z partyjną władzą. Dziadek mój uważał ZHP za 
organizację, która stara się wychować młode pokolenie 
na szlachetnych ludzi, odpowiedzialnych, honorowych, 
rozumnych, uczciwych gotowych do poświęceń i 
wewnętrznie zorganizowanych.

 1.04.2017r. Jan Wojtkowiak odszedł na 
wieczną wartę. W ostatniej drodze towarzyszyli mu 
członkowie Hufca Bierutów, zaśpiewano mu też na 
pożegnanie „Modlitwę harcerską”.

 Babcia moja Krystyna /żona Jana/pochodząca 
z Kresów Wschodnich też należała od 5.12.1945r. 
do drużyny harcerek w gimnazjum w Oleśnicy. Na 
polecenie przełożonych, po złożeniu Przyrzeczenia 
Harcerskiego dnia 1.7.1946r. / Krzyż Harcerski nr 
128/ założyła w Szkole Podstawowej w Bierutowie, 3 
Drużynę Harcerek im. Marii Konopnickiej, do której 
wstąpiły 33 dziewczynki. Siostra mego dziadka – 
Teresa, była przyboczną w tej drużynie.
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 Babcia wspomina:

 „Urodziłam się we wsi Pużniki na Kresach 
Południowo – Wschodnich, przed II wojną 
światową. Będąc jeszcze dzieckiem, spotkałam 
harcerki po raz pierwszy w mieście powiatowym 
- Tłumacz i od tego czasu marzyłam by też 
zostać harcerką. Ideały harcerskie przybliżyli 
mi rodzice, którzy choć nie byli harcerzami 
wychowywali nas: mnie i mojego brata Tadzia 
według chrześcijańskich i patriotycznych zasad 
moralnych. Marzenie bycia harcerką spełniło 
się dopiero po wojnie, gdy wywieziono Polaków 
z Kresów i osiedlono na Ziemiach Odzyskanych 
konkretnie w Bierutowie. 

 W 1945 roku we wrześniu rozpoczęłam 
naukę w Ogólnokształcącym Gimnazjum i Liceum 
w Oleśnicy, tu zorganizowano żeńską drużynę 
harcerską, do której wstąpiłam 5.grudnia 
1945r. Przyrzeczenie Harcerskie złożyła 1.lipca 
1946 roku i otrzymała Krzyż Harcerski nr 128. 

 Żeński Hufi ec Harcerski prowadziła 
wtedy druhna Maria Miedzińska - nauczycielka 
historii w Ogólnokształcącym Gimnazjum i Liceum 
w Oleśnicy. W tym czasie harcerze brali udział 
w uroczystościach kościelnych i patriotycznych. 

 Zostałam wysłana na kurs drużynowych 
na obóz harcerski do Obornik Śląskich, tam 
drużynę prowadziła druhna Maria Kowalińska. 
Po skończeniu obozu otrzymałam rozkaz 
zorganizowania w Szkole Podstawowej w 
Bierutowie żeńskiej drużyny harcerskiej. Był 
to czas po okupacji sowieckiej i niemieckiej, a 
życie w wolnej Ojczyźnie sprzyjało rozwojowi 
takiej organizacji jak harcerstwo, które 
cieszyło się wielką sympatią i uznaniem lokalnego 
społeczeństwa. Wówczas pierwszą komendantką 
Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek była Weronika 
Moździerzówna (1945-46), po niej Wanda 
Tomaszewska (1946-48).

 Do III Drużyny Harcerek im. Marii 
Konopnickiej w Bierutowie wstąpiły 33 uczennice 
szkoły podstawowej, a ich nazwiska zostały 
wpisane na laurce, która otrzymałam od Nich 

w 1947 r. Pamiątka ta jest przechowywana w 
dokumentach rodzinnych do dzisiaj.

 W pierwszych powojennych latach przez 
drużynę przewinęły się i inne dziewczęta, ale 
szybko opuszczały drużynę, bo z rodzicami 
wyjeżdżały z Bierutowa.

Zastępowymi były druhny: 

•Alicja Stąpel (moja przyszła bratowa)
•Danuta Zawierta, 
•Krystyna Wojtczuk, 
•Teresa Wojtkowiak, (siostra Jana Wojtkowiaka), 
która też była przyboczną.
 Do dziś wiele osób zastanawia się skąd 
harcerki zdobywały mundury, bo przecież 
brakowało podstawowych artykułów do życia.
W drużynie były dziewczęta z różnych środowisk 
i w różnym wieku, więc zajęcia, gry i zabawy 
należało dostosować do wszystkich uczestników. 
Harcerkom wpajano zasady postępowania w życiu 
według Prawa Harcerskiego i miłości do swojej 
wolnej Ojczyzny oraz wpajano prawdziwe wartości 
jakimi należy kierować się w życiu.

 Wśród wielu zajęć przeprowadzano 
podchody, uczono musztry, samarytanki, pieśni 
patriotycznych i harcerskich; uczono alfabetu 
Morse‛a, wiązania węzłów, tropienia, struktur 
ZHP, ale też przygotowywano dziewczęta do 
dorosłego życia, harcerki wyszywały, szyły, 
gotowały, nabywały podstawowe umiejętności, 
by móc w przyszłości prowadzić gospodarstwo 
domowe itp.

 Wszystkie uczyły się bardzo chętnie, bo 
przecież pamiętały okres wojny i okupacji, kiedy 
nie mogły uczęszczać do szkoły i były traktowane 
jak dzieci gorszego gatunku.

 Wiadomości o życiu harcerskim w Polsce 
docierały do drużynowych na spotkaniach w hufcu 
oraz poprzez literaturę i czasopisma.

ZDJĘCIE: Pamiątka otrzymana przez dh. Krysię od jednej z harcerek w podziękowaniu za 
zorganizowanie biwaku (namalowana na korze brzozowej) do dziś przechowywana w domowym 
archiwum - ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak

ZDJĘCIE: Maria i Andrzej Wojtkowiakowie, Barbara Sygit, Obóz nad Balatonem 1969r
ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak
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 Zbiórki drużyny odbywały się 
dwa razy w miesiącu, najczęściej w 
niedzielę po Mszy św., ale były też 
w dni powszednie w zależności od 
charakteru zbiórki według wcześniej 
ustalonego planu. Sprawdzanie wiedzy 
i umiejętności miało miejsce na 
wycieczkach i biwakach.

 Drużynę prowadziłam do 1948 
roku, potem w związku z rozpoczęciem 
nauki w szkole pielęgniarskiej we 
Wrocławiu, gdzie obowiązywało 
mieszkanie w internacie, wyjechała z 
Bierutowa. 

 Drużynę przekazałam swojej 
przybocznej- Teresie Wojtkowiak 
(siostrze mojego przyszłego męża) 
i praktycznie kontakty z drużyną 
zostały przerwane, a tym samym 
przestałam czynnie pracować w 
harcerstwie. Jednak całe dorosłe życie 
czuje się harcerką i wierna jestem 
złożonemu przed laty Przyrzeczeniu 
Harcerskiemu i żyję według Prawa 
Harcerskiego. Chociaż czasem w życiu 
nie ułatwiało ono podejmowania decyzji, 
zawsze jednak wskazywało należytą 
drogę postępowania. Swoje dzieci 
wychowałam według harcerskich zasad 
i są dziś dorosłymi porządnymi ludźmi, 
społecznikami wrażliwymi na potrzeby 
innych ludzi. 

 Dziś cieszę się wnukami i 
prawnukami czynnie działającymi w ZHP 
w Polsce i za granicą, gdzie dzieciom i 

ZDJĘCIE: Moi Dziadkowie na obozie harcerskim w 1947r
ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak

ZDJĘCIE: Magdalena Wojtkowiak i Waldemar Lisowski, Sobótka 1976r
ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak
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młodzieży wpajają szczytne harcerskie ideały. 
W rodzinie mojego męża jest wiele harcerek i 
harcerzy w każdym z pokoleń, ale i mój brat, 
jego żona (którą poznał w ZHP), dzieci, i wnuki 
należeli do harcerskich drużyn.

 Harcerstwo zawsze było i jest organizacją 
bardzo pozytywną mającą dobry wpływ na dzieci 
i młodzież, wychowującą dobrych, mądrych, 
uczciwych i szlachetnych obywateli naszej 
Ojczyzny. Jestem pewna, że ZHP nie może być 
podporządkowane żadnym partiom politycznym, 
nie powinno się dzielić na lepsze i gorsze 
części, a Bóg, Honor i Ojczyzna muszą stanowić 
najważniejsze ideały dla każdego harcerza.”

 Kolejne osoby z mojej rodziny należące do 
ZHP to: moja mama Maria, jej brat Andrzej i siostra 
Magdalena, która na swej drodze życiowej spotkała 
harcerza Waldemara i została jego żoną. Tak więc 
trzecie pokolenie przeżywało przygodę życia w 
harcerstwie.
Warto zaznaczyć, iż było to w latach 60 - 70 XX wieku, 
kiedy w Polsce panował ciężki czas dla harcerstwa, 
trzeba było dużo odwagi i samozaparcia, aby działać 
zgodnie z wyniesionymi z domu zasadami harcerskimi, 
by pamiętać i mieć odwagę pokazać, że Bóg, Honor i 
Ojczyzna są najważniejsze. Niestety nie ułatwiało tego 
zmieniające się (na potrzeby panującego wówczas w 
Polsce ustroju) Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. 

Przyrzeczenie 1957r
 Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę 
Polsce Ludowej, walczyć o prawdę i sprawiedliwość 
społeczną, nieść chętną pomoc każdemu człowiekowi, 
być posłusznym Prawu Harcerskiemu.
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 Przyrzeczenie Harcerskie 1964-81
 Przyrzekam całym życiem służyć Tobie, 
Ojczyzno, być wiernym sprawie socjalizmu, 
walczyć o pokój i szczęście ludzi, być posłusznym 
Prawu Harcerskiemu

 Moja mama Maria Bielecka (z domu 
Wojtkowiak) – była harcerką w latach 60 –tych, o tych 
czasach mówi tak:

 „W naszym domu zawsze było wiadomo, 
że Bóg, Honor, Ojczyzna są najważniejsze. 
Dorastałam w czasach, kiedy bycie patriotą, 
uczciwym człowiekiem nie było łatwe ani mile 
widziane, jednak nie wyrzekłam się zasad 
wyniesionych z rodzinnego domu. Zawsze 
starałam się kierować nimi zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym. Jako nauczyciel 
wyraźnie mówiłam moim uczniom, dlaczego należy 
być patriotą, tłumaczyłam wielokrotnie, że 
tylko szczerość, prawdomówność i chęć niesienia 
pomocy bliźnim pomogą im godnie przejść przez 
życie. 

 Potem przyszedł czas wychowania 
własnych dzieci. Wiadomo, bywało różnie… jednak 
dzięki wpojonym normom, zasadom, wartościom 
człowiek wiedział, jak postępować. Czasem 
żałuję, że byłam w ZHP tak krótko, ale nie 
potrafi łam odnaleźć harcerstwa - opierającego 
się na skautingu, takiego jakie poznałam w 
rodzinnym domu - w organizacji nazywanej ZHP, 
lecz działającej na zupełnie innych zasadach.

 Jestem szczęśliwa, że moja córka jest 
harcerką, że żyje zgodnie z zasadami, które 
jej wpajałam. Cieszę się, że już tyle lat pomaga 
młodym ludziom żyć „po harcersku”. 

 Waldemar Lisowski – mój wujek, który do 
drużyny harcerskiej należał we Wrocławiu czasy 
aktywnego działania w ZHP wspomina bardzo dobrze. 
To właśnie harcerstwu zawdzięcza: sprawność fi zyczną 
(różne treningi – judo, dużo biegów terenowych), 
umiejętności terenoznawcze, znajomość technik 
obozowych, samarytanka – udzielanie pierwszej 
pomocy – solidność i odpowiedzialność za to 
co się robi, lepszą samoocenę, pewność siebie, 
umiejętność działania w grupie – w różnych rolach: 
podwładnego i szefa – otwartość na potrzeby innych, 
kreatywne rozwiązywanie problemów, pewność 
w sytuacjach trudnych i nietypowych – bez paniki, 
zdolność logicznego myślenia, szacunek dla symboli 
narodowych i podstawowych wartości. Wujek 
przyznaje, że nawiązane w tamtym okresie kontakty 
koleżeńskie przetrwały do dziś, bo u podłoża ich była 
wspólnota myślenia, działania, nieco „w opozycji” 
do ówczesnej (socjalistycznej) rzeczywistości. 

Umiejętności nabyte w harcerstwie wykorzystywał 
nie tylko na studiach, ale i w pracy zawodowej jako 
marynarz. Ułatwiały mu one podejmowanie życiowych 
decyzji. Dziwnym zbiegiem okoliczności, w różnych 
częściach świata, dokąd dopłynął, zawsze spotykał 
skautów.

 Wraz z kuzynem Maciejem (od lat 90tych 
XX-wieku) jestem czwartym pokoleniem harcerskim 
w naszej rodzinie, które nie wyobraża sobie życia 
bez przynależności do wspólnoty „zarażonych” 
harcerstwem. Żona Maćka Agnieszka, też pochodzi z 
rodziny o harcerskich tradycjach.

 Piątym pokoleniem harcerzy są dzieci mego 
kuzyna. Mimo młodego wieku 11 letnia Marta należy 
do drużyny we Wrocławiu, jej 4 letni brat Janek zaliczył 
już obozy i rajdy z dolnośląskimi harcerzami.

 Maciek wspomina:

 ”Wstąpiłem do harcerstwa w wieku 14 lat 
w 1995 roku. Wcześniej wielokrotnie słuchałem 
opowiadań rodziców i dziadków o ich przygodzie 
z harcerstwem i to było dla mnie zachętą do 
rozpoczęcia własnej drogi na harcerskim szlaku. 
Trafi łem to nowo zakładanego zastępu, którego 
zastępową został moja kuzynka Agnieszka 
Wojtkowiak. Zapewne ułatwiło mi to oswojenie się 
z nowościami, które niosło ze sobą członkostwo w 
Związku Harcerstwa Polskiego. 

ZDJĘCIE: Agnieszka Wojtkowiak i Maciej Lisowski, Bierutów 1996r
ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak
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 Od początku starałem się być bardzo 
aktywny w drużynie i w hufcu. Główną atrakcją 
harcerstwa były rajdy, biwaki i obozy. Po 
przyjeździe z jednego spotkania harcerskiego 
z niecierpliwością oczekiwałem na następne. 
Ale członkostwo to nie tylko zabawy na 
rajdach, ale cotygodniowa praca na zbiórkach i 
samokształcenie.

 Przyrzeczenie Harcerskie złożyłem na 
letnim obozie hufca w Mrzeżynie w 1996 roku. 
Od tego momentu w pełni będąc harcerzem 
rozpocząłem prawdziwą służbę w ZHP. Wiązało 
się to ze zdobywaniem kolejnych stopni, 
udziałem w rajdach, ale już częściej w roli 
organizatora, kończeniem kursów (zastępowych, 
drużynowych harcerskich) i pełnieniem kolejnych 
funkcji w drużynie. W 2004 roku uzyskałem 
stopień przewodnika, złożyłem zobowiązanie 
instruktorskie i zostałem instruktorem ZHP. W 
tym czasie pełniłem już funkcje drużynowego w 
swojej macierzystej drużynie. 

 Za najważniejsze wydarzenia w mojej 
harcerskiej przygodzie uważam współorganizowanie 
prze kilka lat trasy dla drużyn Nieprzetartego 
Szlaku na rajdzie „Granica”, której komendantem 
była Agnieszka – moja kuzynka - i udział w 
Światowym Zjeździe ZHP w Gnieźnie. Byłem 
także współzałożycielem Młodzieżowego Kręgu 
Instruktorskiego. W 2004 roku zostałem 
delegatem hufca na Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej. 

 Obecnie z rodziną nie mieszkam już w 
rodzinnym mieście i dlatego nie działam aktywnie w 
bierutowskim hufcu, ale znajomości z harcerstwa 
trwają nadal. “ 

AGNIESZKA LISOWSKA (z domu Musioł) – swą harcerską 
drogę zaczęła właściwie we wczesnym dzieciństwie. 
Od kiedy pamięta w jej domu żyło się harcerstwem, 
babcia oraz rodzice i brat są harcerzami. Corocznie 
z całą rodziną uczestniczyła w obozach harcerskich 
Hufca Bierutów w Mrzeżynie. Mama druhny Agnieszki 
phm. Małgorzata Musioł pełni od lat funkcję zastępcy 
komendanta Hufca Bierutów ds. programowych. 

 „Razem z Agnieszką (kuzynką mojego 
męża, którego też poznałam w drużynie 
harcerskiej) w latach 90tych byłam członkiem 1 
D.H. Renata i Spółka, to właśnie z tą drużyną 
uczestniczyłyśmy, w wielu rajdach, biwakach, 
w Światowych Zlotach ZHP w Zegrzu (1995r) i 
Gnieźnie(2000r).

 Teraz okazjonalnie pomagam w pracach 
mojego macierzystego hufca. Jestem dumną 
mamą kolejnego harcerskiego pokolenia: moja 
córka Marta należy do jednej z wrocławskich 

ZDJĘCIE: Marta Lisowska na Rajdzie Granica, wrzesień 2008r
ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak

ZDJĘCIE: Marta Lisowska z rodzicami, wrzesień 2008
ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak
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drużyn harcerskich, a syn Janek (lat 4) również 
ma swój mundur, w którym pojawia się na różnych 
harcerskich akcjach.”

 Na przykładzie mojej rodziny chciałam 
pokazać jak harcerstwo, harcerskie wychowanie stało 
się harcerskim stylem życia dla kolejnych pokoleń 
w jednej rodzinie; jak działa największa organizacja 
młodzieżowa w Polsce, jaki ma wpływ na życie 
społeczności w małym miasteczku na Dolnym Śląsku. 

 Trudno jest w jednym artykule pokazać ponad 
100 lat historii i tradycji.

 Obserwując moich najbliższych, słuchając ich 
wspomnień widzę jak harcerstwo rozwija charaktery, 
jak kształtuje postawy społecznikowskie, jak pomaga 
wszystkim, którzy zetknęli się z ZHP w młodości 
funkcjonować w dorosłym życiu. Harcerstwo uczy wielu 
umiejętności, które na co dzień wykorzystujemy w 
życiu zawodowym. Jesteśmy dobrymi organizatorami, 
mamy doskonały kontakt ze środowiskiem lokalnym, 
lubimy śpiewać, gramy na instrumentach, mamy 
wiele zróżnicowanych pasji i zainteresowań, a to też 
zasługa ZHP. 

 Zycie zgodnie z kanonem zasad harcerskich 
spaja naszą rodzinę, wspólne wartości i zasady dają 
nam silne korzenie moralne.

 Harcerski styl życia, to normy postępowania 
- wskazówki jak należy postępować nie tylko 
na zbiórkach, rajdach, biwakach, ale również w 
codziennym życiu, kiedy człowiek nie uczestniczy 
aktywnie w życiu ZHP, ale wie i pamięta, że harcerką 
jest się od chwili złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego 
przez całe życie. Harcerski styl życia jest pożądany, 
przygotowuje do pełnienia ról funkcjonowania 
w społeczeństwie, pracy zawodowej, wzbogaca 
wachlarz zachowań o altruistyczne reakcje na 
drugiego człowieka i uczy wyczuwać potrzeby innych.

 Przekazuje idee pracy społecznej i pracy 
zespołowej, a także umiejętności organizacji pracy 
i czasu wolnego. Osobowość harcerki jest pełna i 
bogata, co jest z pożytkiem dla niego osobiście dla 
społeczności lokalnej i kraju, w którym żyje. 

 Mam nadzieję, że dobrnęliście do końca 
pierwszego odcinka „Sztafety pokoleń” 

 Z niecierpliwością czekam na Wasze 
opowieści. 

Wojtek ZDJĘCIE: Janek Lisowksi, Rajd Granica, Szklarska Poręba 2015
ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak

ZDJĘCIE: Marta Lisowska, Rajd Granica, Szklarska Poręba 2015
ŹRÓDŁO: Agnieszka Wojtkowiak
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“MOJA PODR
DO AMERYKI PO UDNOWEJ”

 Kocham podróże. Od najmłodszych lat w każde 
wakacje rodzice gdzieś nas zabierali- czy to w góry, 
czy nad morze. Moje urodziny przypadają w czerwcu 
i prawie nigdy nie spędzałam ich w domu, ponieważ 
zawsze gdzieś byliśmy. I tak mi już zostało. Uwielbiam 
zwiedzać nowe miejsca, poznawać nowych ludzi i 
ich kulturę, zasmakować nowych potraw. Dlatego 
też kiedy tylko mam okazję, staram się podróżować. 
Często nie są to długie podróże, wystarcza mi nawet 
weekendowy wypad za miasto, aby zaspokoić moje 
“uzależnienie”. Ale od czasu do czasu wyjeżdżam 
na dłużej. Kilka miesięcy temu zdecydowałam, że 
chciałabym pojechać do Argentyny. Moja sytuacja w 
tamtym czasie pozwalała mi na dłuższy wyjazd, tak 
więc jak tylko znalazłam bilet w dobrej cenie, od razu 
go kupiłam i zaczęłam planować mój miesięczny pobyt 
w tym przepięknym kraju.

 To była moja pierwsza “samodzielna” podróż, 
zwykle wyjeżdżam z rodzeństwem lub znajomymi, 
tym razem leciałam sama. Jednak wiedziałam, że 
sama nie będę. Harcerstwo i harcerskie przyjaźnie 
jak zwykle bardzo się przydały w tej sytuacji! Druhna 
Joasia Uzarowicz, którą poznałam w Chicago właśnie 
przeprowadziła się ze swoją rodziną do Argentyny. 
Czułam się dużo bezpieczniej i pewniej wiedząc, że 

Monserrate w Bogocie, Kolumbia.

mam kogoś znajomego w obcym kraju. Miałam też 
kilku znajomych, którzy akurat byli w Buenos Aires.

 Moim pierwszym przystankiem była Kolumbia. 
Miałam 18 godzin by zwiedzić Bogotę podczas mojej 
przesiadki. Zdecydowałam się skorzystać z portalu 
Couchsurfi ng- jest to strona internetowa, dzięki 
której podróżujący mogą sobie nawzajem pomagać. 
Dzięki tej stronie poznałam osobę mieszkającą w 
Bogocie, która odebrała mnie z lotniska, pozwoliła mi 
zatrzymać się u siebie na kilka godzin, oprowadziła 
mnie po mieście, opowiedziała kilka ciekawostek 
i pomogła mi dostać się na lotnisko. Był to szybki 
przystanek, który był świetnym początkiem mojej 
podróży! 

 Druhna Joasia wraz ze swoim mężem odebrali 
mnie z lotniska w Buenos Aires w środku nocy, a 
rano przy śniadaniu przedstawili mi moją pierwszą 
argentyńską miłość- dulce de leche: ) Miałam prawie 
cztery tygodnie na zwiedzenie bardzo dużego kraju, 
który ma wiele do zaoferowania. Wiedziałam, że nie 
uda mi się wszystkiego zobaczyć, dlatego wybrałam 
kilka miejsc, do których koniecznie chciałam pojechać, 
ale mój plan był raczej “na luzie”. 
 Pierwszy tydzień spędziłam w Patagonii 
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Widok na Bogotę.

na południu Argentyny. Jest to magiczne miejsce. 
Doleciałam do miejscowości El Calafate i tam kupiłam 
bilet autobusowy do El Chalten, gdzie chciałam pójść 
w góry, aby z bliska zobaczyć szczyt Fitz Roy. Miałam 
kilka godzin do odjazdu autobusu, dlatego, żeby 
nie marnować czasu, postanowiłam pojechać na 
znajdujący się niedaleko lodowiec- Perito Moreno. 
Jest to niesamowity widok! Ciekawostką jest to, 
że dzisiaj większość lodowców przechodzi przez 
regresję (cofanie się lodowca), a Perito Moreno 
wciąż przesuwa się do przodu. Jest to coś, co 
trzeba koniecznie zobaczyć- masa całego lodowca, 
niesamowity niebieski kolor jeziora Argentyńskiego 
i kilka momentów kiedy części lodowca odłamywały 
się i wpadały do jeziora, to na pewno coś, co na 
zawsze pozostanie w mojej pamięci.

 Następnie czekała mnie trzygodzinna 
podróż autobusem do El Chalten. Tam zatrzymałam 
się w hostelu (jest to najlepszy sposób aby poznać 
innych podróżujących!). Wraz z koleżanką wstałyśmy 
wcześnie rano, aby wyruszyć na całodzienną 
wędrówkę, by zobaczyć szczyt Fitz Roy. Całe szczęście 
te wszystkie lata bycia wędrowniczką przygotowały 
mnie do chodzenia po górach! Miałam ze sobą swoje 
buty wędrownicze i wiedziałam, jak dobrze spakować 
plecak na cały dzień- tak więc wędrówka była bardzo 
przyjemna. Widoki, które widziałyśmy po drodze 
zapierały dech w piersiach. Wybrałyśmy trasę, która 
prowadzi do miejsca, z którego jest przepiękny 
widok na szczyty Fitz Roy, Poincenot i Torre. Miejsce 
to nazywa się Laguna de Los Tres- jest to około 10 

Z kochaną druhną Joasią Uzarowicz.
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kilometrowa wędrówka w jedną stronę, z czego 
ostatni kilometr jest strasznie stromy. Ale widok na 
samym końcu jest wart tego wysiłku i potu! No i 10km 
drogi powrotnej!
 Poza zwiedzaniem lokalnych miasteczek, 
El Chalten i El Calafate (które są przepiękne i 
spróbowałam tam naprawdę dobrego jedzenia!) 
zdecydowałyśmy z koleżanką pojechać na dwa dni 
do Chile, aby zobaczyć park Torres del Paine. Była 
to killkugodzinna podróż autobusem z El Chalten do 
miejscowośći Puerto Natales. Chociaż pogoda nam 
nie dopisała --cały czas padało i widoczność nie była 
na tyle dobra, by zobaczyć sam szczyt-- nasza krótka 
wycieczka i tak była wspaniała. Nawet w deszczu 
widoki były cudownie Myślę, że byłoby to świetne 
miejsce na złaz wędrowniczy! Na pewno chciałabym 
tam wrócić, aby wybrać się na kilkudniową wędrówke 
po tym parku narodowym. 
  Po powrocie z Chile i Patagonii spędziłam 
kilka dni w Buenos Aires, gdzie miałam okazję po kilku 

Niesamowicie niebieskie jezioro Argentyńskie.

Lodowiec Perito Moreno.

latach spotkać harcerzy, których poznałam na zlocie 
w Polsce w 2010 roku! To właśnie jeden z powodów, 
dlaczego tak bardzo kocham harcerstwo- jesteśmy 
rozsiani po całym świecie, tak więc gdziekolwiek nie 
pojedziemy, z pewnością możemy spotkać kogoś z 
naszej harcerskiej rodziny! Uczestniczyłam również 
w harcerskiej Mszy Św. za druha Jana (Juan) Speerli. 
Choć była to smutna okazja, miło było zobaczyć, że 
harcerstwo w Buenos Aires wspiera się nawzajem. 
Harcerskie spotkanie po latach!

 Buenos Aires jest pięknym miastem, które 
nie chodzi spać! Tutaj jadłam pyszne steki, pizze, 
empanadas, facturas, lody i oczywiście ukochane 
dulce de leche! Poza tym na każdym kroku widać 
uliczne malowidła, słychać muzykę i można zobaczyć 
najprawdziwsze argentyńskie tango! Urzekła mnie 
ilość zieleni i parków gdzie pełno ludzi odpoczywało 
popijając mate (ja nadal nie jestem pewna czy przypadł 
mi do gustu ten napój pity ze specjalnego naczynia ze 
słomką).

 Kolejnym pięknym miejscem, które udało 
mi się zobaczyć w Argentynie były wodospady 
Iguazú. Po 17 godzinach jazdy autobusem z Buenos 
Aires dotarłam do miasteczka Puerto Iguazú. Byłam 
zmęczona, ale widoki, które zobaczyłam następnego 
dnia, szybko pomogły mi zapomnieć o zmęczeniu. 
Cały dzień chodziłam uśmiechnięta od ucha do ucha, 
ponieważ było to naprawdę cudne miejsce. Zdjęcia 
nie oddają potęgi tego miejsca- polecam!!

 Na koniec mojej podróży pojechałam jeszcze 
do Urugwaju gdzie po raz kolejny skorzystałam z 
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Park Torres del Paine w deszczu.

Laguna de Los Tres z Fitz Roy za mną.

Za mną szczyt Fitz Roy.
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Wodospady Iguazu.

Punta del Este.

Harcerskie spotkanie po latach!
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Colonia del Sacramento, Urugwaj

Couchsurfi ng’u. Dzięki temu udało mi się zobaczyć 
ten kraj z punktu widzenia tamtejszych mieszkańców. 
Zwiedziłam stolicę Urugwaju, Montevideo, spędziłam 
kilka dni nad Oceanem w Punta del Este i przeszłam 
się starymi, historycznymi ulicami w Colonia del 
Sacramento. Chociaż Urugwaj nie był oryginalnie 
na liście miejsc, które chciałam zobaczyć, bardzo 
się cieszę, że zdecydowałam się tam pojechać. 
Poznałam wiele nowych osób, zobaczyłam gwiazdy 
i konstelacje, których nie widać z mojej półkuli 
ziemskiej, zajadałam się tradycyjnie przygotowanym 
asado.

 Po miesiąciu podróżowania, chodzenia 
po górach, jeżdżenia autobusami, jedzenia tylu 
pyszności, podziwiania samych pięknych widoków i 
wielu spotkań ze wspaniałymi ludźmi, naprawdę nie 
chciałam wracać do domu. Był to niezapomniany 
miesiąc, który sprawił, że zakochałam się w Ameryce 
Południowej i jestem pewna, że tam powrócę. 
Zachęcam wszystkich do podróży- otwierają one oczy i 
pozwalają naprawdę poznać świat.. Ja zdecydowałam, 
że pod koniec tego roku przeprowadzam się do 
Hiszpanii...Kocham podróże!

Więcej zdjęć i informacji o moich przygodach 
można znaleźć na moim koncie Instagram

@mariposa26.

 Nazywam się Magda 
Eźlakowska i urodziłam się w 
pięknym Mrągowie na Mazurach. 
Do Chicago przyleciałam z całą 
rodziną w 2004 roku. A rodzinę 
mam niemałą! Oprócz rodziców 
mam jeszcze 6 braci i 3 siostry. 
W harcerstwie jestem już prawie 
od 20 lat. Zaczęłam w Polsce jako 

phm Magda Ezlakowska
Chicago, USA

zuch, a później harcerka, więc po przylocie do Stanów szybko 
odnalazłam harcerstwo w Chicago. Od dłuższego już czasu 
jestem drużynową drużyny wędrowniczek “Młody Las”.
Na codzień pracuję w przedszkolu gdzie uczę grupę słodkich 
trzylatków. W wolnym czasie (którego prawie nie mam!) 
lubię spotykać się ze znajomymi lub przeczytać dobrą książkę. 
Lecz moją największą pasją są podróże! W sierpniu tego roku 
wybieram się do Hiszpani aby uczyć tam angielskiego. 

Życzymy Druhnie Magdzie wiele wspaniałych 
przygód i czekamy nie tylko na dalsze, tym razem 
hiszpańskie reportaże, ale na wieści, że Druhna 

Magda założyła nam w Hiszpanii co najmniej 
gromadę jak już nie drużynę!
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PUNKTACJA

 Dążenie do doskonałości w 
harcerstwie jest rzeczą naturalną. Myślę, 
że wszystkie harcerki szukają uznania, 
chcą być doceniane za swoją postawę, 
zachowanie i wiedzę. Sposobem na takie 
docenienie i jednocześnie zachętą do 
dalszej pracy jest system punktacji. Nie 
dziwne więc, że prowadzimy w drużynach 
i hufcach punktacje oraz różne konkursy. 
Reguły zdrowej rywalizacji pozwalają 
wszystkim jednostkom zaprezentować 
zdolności oraz swoją tożsamość na szerszym 
polu. W drużynie, którą prowadzę, pracuje 
rywalizacja miedzyzastępowa. Każda 
harcerka swoją postawą i wiedzą zbiera 
punkty dla całego zastępu. Oceniana jest 
obecność, umiejętność mówienia po polsku, 
oraz ogólna aktywność na zbiórkach. Owa 
rywalizacja pozwala mnie, jako drużynowej 
odkryć pozytywne strony każdej harcerki, 
oraz wyłapać to nad czym drużyna musi 
więcej popracować. Podobnie, na naszym 
terenie istnieje punktacja Hufca, która trwa 
przez cały rok. Nagrodą jest wstążka (jedna 
za obecność, druga za umundurowanie), 
na której wyszywa się nazwę drużyny i rok 
zdobycia nagrody. Ta wstążka jest wtedy 
przyczepiana do proporca. 

 Pomimo faktu, że taka rywalizacja 
jest potrzebna, może ona z łatwością 
prowadzić do nieporozumień między 
drużynami. Trudno jest obiektywnie 
patrzeć na dziesięć drużyn i z nich wybrać 

tą jedną, najlepszą. Ciężko jest oceniać obecność skoro 
liczebność drużyn jest różna. Nawet jeśli robimy to 
procentowo, to drużyny, w których jest mało harcerek 
mają zawsze większą szansę stawić się w prawie 
100% składzie. Nie ma nic złego w tym, że harcerki 
w autokarze czeszą włosy, by wszystkie miały takie 
same uczesanie, to jest nawet zabawne i świadczy o 
zgraniu drużyny, ale niestety znane są przypadki gdzie 
drużyna w drodze na konkurs szybko przyszywa sobie 
sprawności lub rozdaje odznaki, których harcerki nie 
zdobyły, lecz noszą by „lepiej wyglądać”. 

 Takie zachowanie mija się z celem punktacji, 
nie zachęca do rozwoju. Drużyny często czują, że nie 
ma sensu się starać.

 Ponadto, sprawdzanie umundurowania trzy 
razy do roku może prowadzi do zaniżenia standardu 
na zwykłych zbiórkach lub wypadach, bo przecież nikt 
nas wtedy nie ocenia.

 Podobnie trudno jest ocenić inne kategorie 
punktacji. Na przykład, czym jest dobra zbiórka? 
Jeżeli drużynowa zna swoją drużynę, to wie nad czym 
musi z nią pracować, a zatem kieruje zbiórki w stronę 
słabości harcerek. Powiedzmy więc, że musztra nie 
będzie obecna na wszystkich zbiórkach jednej drużyny, 
ale będzie punktem centralnym w innej jednostce. Tak 
samo ciężko jest obiektywnie wypunktować atmosferę 
czy obrzędowość.

 Zainteresowana tym tematem, szukałam 
jak problem rywalizacji rozwiązują inne organizacje. 
Ciekawe rozwiązanie osiągnęła Organizacja Harcerek 
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Nasza drużyna – “na galowo” - UDOSTĘPNIŁA: Ala Macheta
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ZHR, gdzie drużyny pracują cało-rocznie, aby zdobyć 
odznakę „Koniczynki”. Są 3 możliwe poziomy tej 
odznaki - zielony, srebrny, i złoty. Po zdobyciu 
takiego miana, cała drużyna dumnie nosi znaczek 
w odpowiednim kolorze na rękawie munduru. Aby 
zdobyć miano Zielonej Koniczynki, ocenia się drużynę 
pod kątem zdobywania stopni, regularności zbiórek, 
umundurowania. Jednak na srebrną i złotą odznakę, 
wymagania się pogłębiają. Na przykład, drużyna 
musi aktywnie dowiadywać się o swojej patronce, 
móc reprezentować Hufi ec i nawiązywać kontakt z 
innymi drużynami. W ten sposób, każda drużyna ma 
szansę zdobycia jakiejś nagrody, oraz ma własny, 
widoczny cel. W dodatku jest to oparte na realnym, 
całorocznym działaniu jednostki.

 Inspirując się tą efektywną metodą, 
mogłybyśmy dostosować ją do naszych potrzeb. 
Można by stworzyć zasady i reguły oceny by były 
przejrzyste i możliwe do realizacji w naszych 
warunkach oraz przeprowadzane we wszystkich 
jednostkach w taki sam sposób. 

 Jako organizacja działająca na prawie 
wszystkich kontynentach, myślę że wspaniale 
zadziałałaby konkurencja drużyn w skali światowej. 
Drużyny w Ameryce mogłyby konkurować z 
drużynami we Francji; drużyny z Wielkiej Brytanii 
z tymi w Australii. Dodatkowo noszenie widocznej 
odznaki, którą tak samo zdobywa się w każdej innej 
drużynie bez względu na jej miejsce zamieszkania 

Zainteresowanych zachęcam do zapoznania 
się z materiałem na witrynie ZHR:

h  ps://wianeczek.fi les.wordpress.
com/2013/09/kategoryzacja_harcerek.pdf

A tak wyglądamy “na polowo” - UDOSTEPNIŁA: Aneta Macheta

 Jestem Alicja Macheta, 
urodzona w Polsce, wychowana 
w Wielkiej Brytanii. Pochodzę z 
harcerskiej rodziny a moja czynna 
droga harcerska rozpoczęła się 
w wieku 7-lat. Obecnie jestem 
Drużynową 9 DH “San” w 
Londynie, która słynie z idealnego 
umundurowania i talentów 
muzycznych! Uwielbiam cytat Olgi 
Małkowskiej: “Trudności życia 

sam. Ala Macheta
Londyn, UK

są błogosławieństwiem, gdyż przezwyciężanie ich oznacza 
zwycięstwo”. Myślę, że on idealnie obejmuje ideę harcerstwa i 
przypomina, że nikt nie jest idealny, ale właśnie dążąc do ideału 
kształtuje samego siebie.

dawałoby harcerkom osobiste poczucie zwycięstwa 
oraz łączności i zachęcało do dalszej, wspólnej pracy. 

Czuwaj!
Ala Macheta sam.
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 „Nie można sobie pozwolić na to, aby 
nie chronić przyrody. Wobec rosnącej globalnej 
ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, 
przeciwstawianie ochrony przyrody wartościom 
ekonomicznym i społecznym straciło rację bytu” 

– 
Protest „przeciwko trwającym i planowanym 
w najbliższej przyszłości, daleko idącym 

ingerencjom w cenne ekosystemy naszego kraju, 
w tym w szczególności ekosystemy Puszczy 

Białowieskiej i dużych polskich rzek”.
 
Fragment z listu 14 dziekanów i 19 prodziekanów wydziałów 
przyrodniczych polskich uniwersytetów, konferencja Dziekanów Katowice 

7-8 czerwiec 2017.

 Czerwiec przypomina nam kwiat paproci. 
Przy tym lato na naszej półkuli wybucha swym 
kwieciem, słońcem i nieustannym ćwierkaniem 
najrozmaitszych ptaków, szczególnie tych 
wędrowników i tymczasowych tubylców czy 
imigrantów. Na drugiej półkuli gasną słoneczne 
promienie, ale pamięć o lecie i radosnych chwilach 
jeszcze tkwi. Więc wiadomo, że czas nam zahaczyć o 
intygujący temat ochrony środowiska jak i naszego 
zamiłowania do przyrody. 

Laudate Si, Umowa Paryska
i troska o naszą ziemię.

 W ostatnich dniach pojawiła się smutna, a 
jednocześnie przerażająca niespodzianka. Wycofanie 
się z Umowy Paryskiej najpotężniejszego państwa 
na świecie, które winne ludzkości przodować! To 
nieodpowiedzialne wystąpienie osoby, która dziś 
zasiada w Białym Domu, może tylko nas przerażać. 
Ale czas się nam wszystkim obudzić! Umowa Paryska 
może się wydawać zagrożona. Czy się stanie de 
facto zagrożona, zależy w bardzo dużej mierze 
od nas samych. Nie patrzmy na kogoś innego, jak 
nas ostrzega, w tym numerze Węzełka, druhna 
Kasia w swym zabawnym lecz bardzo prawdziwym 
opowiadaniu.

 Nigdy światu nie było tak dalece potrzebne 
harcerstwo niż w obecnych układach. Nasza walka 
o środowisko i domaganie się ochrony Matki Ziemi, 
to obecna walka młodego pokolenia ze Złem. To jest 
temat, w którym możemy śmiało, bez zagrożenia, 
ćwiczyć swoją rycerskość.

OCHRONA ŚRODOWISKA
“Ekolodzy to najniebezpieczniejsza odmiana wojującego neokomunizmu światowego”

wypowiedż w trakcie konferencji w Kraju z 13 maja br

 Tak łatwo powiedzieć: “Harcerka miłuje 
przyrodę i stara się ją poznać”. I co dalej? A jak 
instruktorka miłuje przyrodę?

 Kurs podharmistrzowski z roku 2015/2016 
pod tytułem ”Kolumnada: Nasze Czyny, Nasze 
Dzieje-1900-1922” skupił się bardzo głęboko nad 
tym tematem. Uczestniczki kursu miały okazję 
zaznajomić się z treścią encykliki papieskiej “Laudate 
Si” wydaną przed przemówieniem Ojca Świętego na 
sali plenarnej Narodów Zjednoczonych, w przeddzień 
historycznej Umowy Paryskiej, do której przystąpiło 
prawie 200 państw o różniącej się politycznej 
koloraturze. Tak! Chodzi o tą samą encyklikę, 
którą, zaledwie kilka tygodni temu, Ojciec Święty 
podarował ofi cjalnie obecnemu amerykańskiemu 
przywódcy, a którą z kolei dany przywódca jednym 
zdaniem w pełni odrzucił.

 Podczas nadchodzącego zlotu, instruktorki 
będą mogły się nacieszyć pięknem lasów i jezior 
prowincji Quebec, a nasze harcerki przeplatać 
elementy ekologiczne i kwes  e ochrony środowiska 
w swym bogatym programie. Te szeregi wrócą na 
swoje tereny codziennej działalności i pytanie: co 
dalej? Czy my instruktorki jesteśmy na to wezwanie 
gotowe?

 Mamy wspaniałe instruktorki, które z 
zawodu pełnią poważne funkcje związane z ochroną 
środowiska. Redakcja apeluje o stworzenie Referatu 
do Spraw Ochrony Środowiska na najwyższych 
poziomach naszych struktur organizacyjnych i 
oddanie go w ręce naszych specjalistek. Poświęćmy 
wszelkie swoje siły aby je wesprzeć, bo jak we 
wszystkim, instruktorka MUSI być oczytana sama w 
temacie i orientować się w tym co się dzieje na jej 
terenie zamieszkania i działania. Swym przykładem 
i osobistą wiedzą oraz szczerym zapałem, winna 
rozbudzać chęci naszych skrzatów, zuchów, harcerek i 
wędrowniczek, bo to w ich ręce oddajemy naszą kulę 
ziemską.

 Redakcja będzie przekazywać inicjatywy, 
pomysły, rozważania. Cieszy nas, że już w USA ponad 
60 burmistrzów i gubernatorów zadeklarowało swoje 
wsparcie Umowy Paryskiej. Nowy Jork wystąpił od 
razu, oświetlając na zielono nie tylko One World 
Trade Center ale i także NASZ MOST, czyli Most 
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Kościuszki. Jak nas poucza Ojciec Święty w swej 
encyklice, ochrona środowiska łączy się z bytem 
najbiedniejszych na ziemi, a to pociąga za sobą nasz 
następny ideał harcerski, mianowicie miłość wobec 
drugiego człowieka.W ten sposób odkrywamy, że 
ochrona środowiska łączy się z wolnością. Ponownie 
symbolika postaci Kościuszki może się nam przydać 
podczas naszych działań.

 Ja jestem puszczą. Puszcza jest mną!

 Co się dzieje z naszymi pięknymi i zasobnymi 
lasami w Białowieży? Druhna Danka Pniewska 
poruszyła temat, i słusznie, w sierpniowym Węzełku 
z roku 2016. Zareagowała tylko Druhna Iwona 
Ryszkowska z Londynu pisząc do Redakcji list, który 
czytelniczki znajdą w numerze 323.

 “Jeżeli chcemy zatrzymać dalsze 
wycinanie drzew to jak możemy to zrobić? 
Wpłynąć na polityków? Ale w jaki sposób? Może 
trzeba w jakiś sensacyjny sposób zwrócić oczy 
świata na to, co się dzieje w Białowieży.....
No to co? Zakładamy obóz harcerski w 
Białowieży?”

 Temat spotkał się z gremialnym milczeniem, 
milczeniem każdej z nas.

 “Bo niech ktoś inny.. .”lub “ja nie mam 
czasu na czytanie Węzełka a co dopiero na 
refl eksję już nie mówiąc na jakikolwiek czyn 
czy wystąpienie z własnej inicjatywy..” 

 Czyli rozumiemy, chociażby tylko przez 
takie wypowiedzi, że dana instruktorka jest już we 
wszystkim rozeznana, połknęła wszystkie mądrości 
i nie odczuwa potrzeby dokształcania się, mimo, że 
prowadzi jednostkę harcerską, dla której powinna 
świecić przykładem. 

 Wycinanie drzewa w lasach Białowieży w tej 
chwili to jak łamanie zapałki. 

 Co 3 minuty opada jedno drzewo, które jest 
natychmiast cięte na kawałki. 

 Dwa zestawy maszyn działające w jednym 
dniu wykonają tyle samo wycinki jak cała ekipa ludzi 
przez jeden miesiąc!

 Cała procedura płoszy ptaki i zagraża 
zwierzynie, np.: zagrożenie dzięcioła trójpalczastego.

 Zarzuca się potrzebę wycinki z powodu 
plagi kornika. Pytanie: czy wycinka na obszarach 
nie dotkniętych przez kornika jest uzasadniona? 
Co ważniejsze w tym całym zagadnieniu, czy na 

obszarach, gdzie rzeczywiście kornik występuje, 
wycinka jest jedyną metodą a jego zwalczanie?

 Dariusz Gatkowski (Poland Biodiversity Policy 
Specialist) wypowiada się następująco w imieniu 
World Wildlife Fund: 

 “Stripping Białowieża of UNESCO 
natural heritage status would place Europe‛s 
best preserved lowland forest under existential 
threat. This is an irreplaceable site – we should 
be doing everything we can to protect it, not 
opening it up for intensifi ed logging. We urge 
the Polish government to safeguard Białowieża 
for future generations and stand by its 
UNESCO commitments” 

 Warto tu zaznaczyć że 20% terytorium 
polskiego wchodzi w skład unijnego programu 
„Natura 2000” obejmującego swym zasięgiem 
obszary między innymi Pyszczy Białowieskiej jak i 
nasze Tatry oraz nadmorskie wydmy i wrzosowiska.

 Kochane druhny, tak nie może być ! My 
instruktorki na pewno nie możemy milczeć gdy 
nasze środowisko znajduje się w stanie zagrożenia. 
Jesteśmy obywatelami swoich państw zamieszkania. 
Ponownie winnyśmy pamiętać słowa druhny 
Grodeckiej (które będziemy powtarzać, aż do 
znudzenia) że wychowujemy przyszłych obywateli, i 
to obywateli świata.

Czuwaj! To znaczy czuwaj i nad swoim otoczeniem. 
Pytanie coś Ty ostatnio droga druhno zrobiła w tym 

kierunku?

W 41 sesji Komitetu
Światowego Dziedzictwa-UNESCO

Kraków 2 lipiec 2017r

 W sesji udział bierze 170 państw 
reprezentowanych przez prawie 2000 osób.

 Sesja jest wyjątkowo ważna dla naszej 
Ojczyzny, skoro ma być podjęta decyzja czy należy 
skierować do puszczy specjalną misję badawczą. 
Miałaby ustalić, czy ostatni naturalny las Europy 
powinien pozostać wpisany na Listę Dziedzictwa 
w Zagrożeniu UNESCO czy ulec jakiemuś innemu 
statutowi. Trafi ają na taką listę obiekty Światowego 
Dziedzictwa, którym grozi dewastacja lub zniszczenie.
Puszcza jest zapisana na liście. Niestety mimo 
zachowania statusu, nielegalna wycinka trwa i to na 
dużą skalę.
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Woodland Trust

 Jest to Akcja charytatywna chroniąca lasy 
w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się chronieniem 
jeszcze starożytnych terenów, utrzymywaniem 
obecnych i rozwojem przyszłym skupisk leśnych. 
Trust zasadził juz 30 milionów drzew od 1972r, a w 
planach ma 65 milionów do roku 2025, tak aby każda 
osoba na wyspach cieszyła się jakby swoim drzewem. 
Woodland Trust jest obecnie właścicielem 1000 
lasów o powierzchni 22 500 hektarów. 

 Obecnie na wyspach jest 600 starożytnych 
lasów, które są w zagrożeniu. Trust rozpoczął akcję 
katalogowania tych najcenniejszych i najstarszych 
drzew. Do dziś zostało skatalogowanych przeszło 
100000 drzew. 

 6 listopada 2017 będzie wydany akt: 
“Charter for Trees, Woods and People.”, do którego 
dołącza 70 różnorodnych organizacji. Obecnie 
Trust prosi o podpisy ludności, a w zamian oferuje 
posadzenie jednego drzewa za każdy podpis.

Ojczyste Rzeki

 Otóż ciekawa wiadomości podana przez OKO 
Press.:

“Chodzi o dostosowania polskich rzek do 
wymogów tzw. IV klasy żeglowności. Wymaga 
tego ratyfi kowane przez Polskę 3 marca 2017 

roku Europejskie Porozumienie w Sprawie 
Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o 

Międzynarodowym Znaczeniu
(zwane Konwencją AGN)...

Najbardziej kontrowersyjnym działaniem 
jest zamiar kaskadyzacji Wisły na odcinku 

od Gdańska do Warszawy. Oznacza to 
przegrodzenie rzeki zaporami.

Zdaniem ekspertów efektem tego będzie 
dewastacja przyrody polskich rzek oraz terenów 

nadrzecznych. Według oceny organizacji 
ekologicznej WWF zostanie zniszczonych 
8 obszarów Natura 2000 i 10 rezerwatów 

przyrody.”

 Poniżej przytaczamy kilka wartościowych 
migawek informacyjnych, które mogą nadać pomysły 
do dalszej osobistej pracy jak i dosypać szczypkę 
wiedzy do naszego rozeznania w sprawie.

Posługiwanie się symboliką w przyrodzie

 W naszym lokalnym parku, Chiswick Park, w 
którym mieści się dawny dworek Duke of Devonshire 
(patrz fi lm „Georgianna”), powstała altanka, przez 

którą wije się malutka ścieżka wokół kwiecistych 
klombów.

 Altanka ta, jest pod opieką organizacji 
„Missing People” (www.missingpeople.org.uk/
child; Fbook Missing People #fi ndeverychild), 
która postanowiła wraz z naszą gminą i władzami 
zarządzającymi parkiem, stworzyć miejsce refl eksji i 
wyciszenia, miejsce upamiętnienia zaginionych i na 
okrągło zapomnianych dzieci. (W UK co 5 minut ginie 
dziecko).

Znajdziemy tutaj kwiaty o różnej symbolice:

Różowy Goździk - symbol miłości matczynej;
Biały Goździk - czysta miłość, niewinność, szczęście; 

Śnieżyczkę - nadzieja;
Rumianek - cierpliwość;

Powojnik - pamięć utkwiona w sercu;
Biała Róża - wieczna miłość;

Purpurowa szałwia - myślę o Tobie;
Tulipan - troska;

Ostrokrzew - życie;
Biała Hortensja - wytrwałość;

Irysy - nieśmiertelność;
Szarotka - odwaga;

Margaretka - nadzieja;
Biała Piwonia - wspomnienia.

 Wzruszające przypomnienie, upamiętnienie 
a za razem łatwy pomysł. Ale jak łatwy pomysł do 
wykonania przez wszystkie jednostki. Jednocześnie 
zaszczepiamy u swoich podwładnych wiedzę o 
kwiatach, ich symbolikę jak i opiekę nad nimi oraz 
rożnymi innymi roślinami, które po zasadzeniu 
należy pielęgnować. Tutaj wyrabiamy poczucie 
odpowiedzialności, pielęgnowania jak i cierpliwości u 
swojej młodzieży czy dzieci. 

London Tree Week

 Wspaniała inicjatywa. Skoro, że Londyn jest 
najbardziej zielonym, czyli “zadrzewionym “ miastem 
na świecie, nic dziwnego, że władze miejskie pragną 
celebrować ten fakt jak i zachęcać swoją ludność do 
szanowania i korzystania z tej zieleni. Stąd inicjatywa 
pod tytułem: ”London Tree Week”. 

 Tegoroczny program odbył się pomiędzy 27 
maja, a 4 czerwca i cieszył się jak zwykle ogromnym 
powodzeniem i wsparciem. Mieszkańcy mogli 
korzystać z przeszło 60 wydarzeń programowych 
(większość z darmowym wstępem): odczyty, spacery 
po lasach i parkach, wycieczki do lasów, najróżniejsze 
warsztaty, poezja i sztuka na temat, wystawy zdjęć, 
konkursy dla dzieci jak i wiele zajęć skierowane ku 
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dzieciom. London Tree Week jest też i okazją do 
wyróżniania osób czy organizacji troszczących się o 
nasze drzewa, lasy i parki. 

 Bogaty program charakteryzuje się 
wyobraźnią i ciekawym podejściem. Otóż 
pozwalamy sobie wyłonić jeden przykład:

“Forest Bathing

...even if you are not in a forest, you can 
always take a sensory dip in nature...encourage 

you to draw upon all of your fi ve senses, 
helping you identify local wildlife, nature, trees 
and shrubs so that you leave feeling refreshed 

and relaxed” 

 Zachęcamy londyńskie drużyny do 
zainteresowania się programem na 2018r., a inne 
tereny do zainicjowania takich programów u siebie, 
które nawet harcerstwo może samo poprowadzić 
dla swojego środowiska. 

ZDJĘCIE: Pozostałości po oświęcimskim lesie. Niestety wiele takich drzew padło z ludzkiej ręki. - UDOSTĘPNIŁA: Aneta Macheta
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NASZE SKRZATY
GUZICZEK “PTASZEK”

 Nowym guziczkiem dla Skrzatów Podhala na 
rozpoczęcie tego roku był “Ptaszek”. Podczas zbiórek 
skrzaty dowiedziały się o orle białym, o podróżach 
jaskółki, o mądrości sowy, o ptaszku szczęścia, o 
kurczaczkach Wielkanocnych i tajemniczej KoKo. 
Ostrożnie i z wielkim przejęciem porównywaliśmy jajka 
różnych ptaków. 
 
 Wybieraliśmy najśliczniejsze piórka do 
majsterkownia i fajnie zabawiliśmy się z naszymi 
kolegami i koleżankami z ubiegłego roku i nowymi 
kolegami i koleżankami, którzy dołączyli do nas na 
przygody skrzatowe w tym roku. Na ostatniej zbiórce 
tego cyklu zabaw wróciliśmy do bajki Marii Konopnickiej 
“O Krasnoludkach i o Sierotce Marysi” i nasze czułe 
skrzaty szukały gąsek dla sierotki Marysi i wielkim 
obrzędem otrzymały śliczny upragniony guziczek. 

Tak powiedziały skrzaty:

Kubuś powiedział, że zostanie mu w pamięci 
pierwsza zbiórka o Orle Białym.

Kalinka i Echo najbardziej będą pamiętały 
malowanie pisanek.

Maksik, Adaś i Estera powiedzieli że 
najbardziej będą pamiętali szukanie gąsek na 
zbiórce.

Hannah również bardzo lubiała szukać gąski 
sierotki Marysi i zbieranie ptaszków do 
gniazdka.

Olek powiedział, że bardzo lubił zbiórkę 
Wielkanocną o kurczaczku, a po krótkim 
namyśle powiedział, że wszystkie zbiórki mu się 
podobały.
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 Urodziłam się w Australii; moi 
dziadkowie instruktorzy, rodzice też. Jedną 
z pierwszych piosenek którą się nauczyłam 
jako zuch, „Rosną sobie kwiatki”, śpiewałam 
z moją prababcią (lecz ona znała o wiele 
więcej zwrotek). Od kiedy miałam pięć lat, 
harcerstwo jest częścią mojego życia. 

 Od 2013r., jestem związana z 
gromadką „Skrzatów Podhala” w South 
Melbourne. Moje skrzaty były zaskoczone 
gdy dowiedziały się że są inne gromadki 
skrzatowe na świecie. Mój najnowszy 
projekt to połączenie skrzatów po świecie i 
planowanie trasy turystycznej dla maskotki 
naszej gromadki Koszałka Opałka. 

 Gram na pianinie i klarnecie, 
zbieram śpiewniki z nutami polskich piosenek, 
a resztę czasu pracuję jako lekarz. Julia Buras pwd.

Australia
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NASZE ZUCHY
ZUCHY DETEKTYWI Z BRISTOLU

 Zaczęło się niewinnie podczas zwyczajnej 
zbiórki. W czasie szukania ukrytych rzeczy, do sali 
weszły trzy postacie ubrane w osobliwy sposób i 
w ciemnych okularach. Wyraźnie czegoś szukały. 
Wodzowie zachęcali, żeby dzieci znalazły zagubione 
rzeczy tak szybko jak to tylko możliwe, bo inaczej te 
nieznajome postacie mogą wszystko co schowane 
zabrać. W pewnym momencie rzeczywiście coś 
znaleźli, wzięli i uciekli!

 W końcu zuchom udało się znaleźć schowane 
literki. Oczywiście wszystkie prócz tych skradzionych. 
Co to za zagadka? Mimo brakujących liter, zuchy 
ułożyły wyraz DETEKTYW. Siadły przy druhnie 
posłuchać opowieści, a tu wchodzi zatroskany pan, 
ubrany w płaszcz przeciwdeszczowy, czarny kapelusz i 
okulary przeciwsłoneczne. Zmęczony, usiadł na ławce 
i przedstawił się jako Detektyw Myszka. Powiedział, 
że ma dla nas złe wieści - otóż złodzieje napadli na 
urząd pocztowy. Wśród skradzionych przedmiotów 
były nasze sprawności „Mały Warszawiak / Mała 
Warszawianka” i odznaki syrenki. I do tego co równie 
niepokojące zniknęło kilka eksponatów z muzeum! 
Kapitan Śmietanka słyszał, że w tej gromadzie są 
zuchy detektywi i z pewnością chętnie pomogą, 
dlatego przysłał Detektywa Myszkę. Jeden z zuchów 
zapytał, dlaczego muzeum wysyła eksponaty pocztą? 
Detektyw Myszka odpowiedział, że muzeum nie stać 
na kuriera, bo fi nanse są niewystarczające i trzeba 
było oszczędzać.

 W tak trudnej sytuacji zuchy rozpoczęły 
trudną pracę detektywów, trzeba było rozszyfrować 
wiadomość, iść zgodnie z instrukcjami i szukać 
ukrytych przedmiotów stosując metody 
detektywistyczne. Gdy te przedmioty: lupa, notesik, 
peruki, aparat fotografi czny zostały znalezione, 

były zbadane, aby zdecydować dlaczego były tak 
ważne dla detektywa. Każdy detektyw musi się 
też zidentyfi kować, więc nasi praktykanci zaczęli 
pracę nad legitymacją detektywa. Wszystkie zuchy 
patrzyły na obrazki przy legitymacji i używając swoich 
umiejętności detektywistycznych rozpoznały z 
powodzeniem właściciela.

 Na następnych zbiorkach zuchy rozwijały 
swoje umiejętności i wiedzę przez różne zajęcia. 
Detektyw Myszka często do nas przychodził i 
informował o postępach w sprawie śledztwa.
 Detektyw musi być cały czas uważny i 
musi mieć wyostrzone zmysły, więc zuchy ćwiczyły 
różne metody tajnej komunikacji. Wtedy zjawił się 
podekscytowany Detektyw Myszka, mówi zuchom, 
że złodzieje zostawili zakodowaną informację co do 
miejsca ukrycia niektórych skradzionych przedmiotów. 
Udało mu się rozszyfrować kod, ale potrzebuje 
pomocy w rozszyfrowaniu wiadomości i znalezieniu 
skradzionych rzeczy. Detektyw podał zuchom klucz do 
szyfru i informację jak z niego korzystać. Zuchy szukały 
skradzionych rzeczy, ale niestety okazało się że było 
za późno, torebki były puste! Rozczarowane zuchy 
musiały wracać do domów.

 Nie musieli jednak zbyt długo czekać na dobrą 
nowinę, którą dostarczyli dwaj policjanci. Policjant 
Tomasz powiedział zuchom że złodziej „Rudy” został 
aresztowany i że znaleziono nasze syrenki. Policjant 
Lee też do nas dołączył i razem opowiadali nam o 
pracy policjanta. Pokazywali różne elementy munduru 
i sprzętu, które zuchy próbowały w tym bardzo 
ciężką kamizelkę ochronną. Policjanci zaproponowali 
zwiedzanie dużego wozu policyjnego i trochę 
mniejszego samochodu z wysoce specjalistycznym 
aparatem fotografi cznym. Każdy mógł założyć kajdanki 
i wejść do klatki, ale najbardziej wszystkich rozbawiła 
syrena i niebieskie światła!

 Detektyw Myszka wspominał swego 
pradziadka, który też był detektywem i dobrze 
znał Sherlocka Holmesa. Opowiadał w jaki sposób 
Sherlock Holmes pracował nad jakąś sprawą, o jego 
sprycie i wykorzystywaniu technik naukowych do 
rozwiązywania zagadek. Ważny był też jego sposób 
na relaks - grał na skrzypcach, a kondycję utrzymywał 
poprzez boks. 

ZDJĘCIE: Zuchy Detektywi rozwiązują układanke, Bristol - FOTOGRAF: Grażyna Kowalewska
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 Detektywi muszą też umieć rysować plany 
i posługiwać się mapą, dlatego zuchy otrzymały 
podstawowy rysunek obszaru wokół naszej szkoły i 
musiały napisać nazwy ulic, zaznaczyć znaki drogowe 
w tym zakaz parkowania, szkołę muzyczną, miejsce 
parkingowe i znaki drogowe. Po wykonaniu zadania 
z powodzeniem znajdowały różnice pomiędzy 
obrazkami i rozwiązały zagadki.

 Nadszedł czas na wielką przygodę i wyjazd 
do muzeum, gdzie zebraliśmy się w przytulnym 
kąciku w dziale geologicznym, i wtedy dołączył do 
nas Detektyw Myszka. Przekazał wiadomość, że 
złodziej „Maruda” został aresztowany i że nieznany 
złodziej „Chichotek” jest w muzeum i planuje kolejną 
kradzież. Powiedział zuchom, że w muzeum krąży 
kilku policjantów, ale są przebrani po cywilnemu.

 W muzeum było kilka wskazówek o tym 
gdzie trzeba odnaleźć skradzione rzeczy. Szóstki 
dostały instrukcje i mapę, żeby mogły znaleźć 
wskazówki do rozszyfrowania wiadomości. Po tak 
trudnym zadaniu wróciliśmy na miejsce spotkania. 
Zuchy wtedy musiały złożyć wszystkie zdobyte 
wskazówki i odszyfrować wspólną wiadomość. Trzeba 
też było poszukać Detektywa Myszkę. Wiedzieliśmy 
gdzie się znajduje, bo rozszyfrowaliśmy wiadomość.

ZDJĘCIE: Plakaty poszukiwanych, Bristol - NADESŁAŁA: Grażyna Kowalewska

 Detektyw Myszka, powiedział że złodziej 
“Chichotek” został złapany, i że miał przy sobie 
klucz. Ale jaki to klucz i do czego pasuje? Zuchy 
szybko znalazły sza  i w szatni i wyjątkowo szybko 
zidentyfi kowały tę właściwą. No i klucz pasował!! 
Detektyw Myszka otworzył sza  ę, a tu wielka, ciężka 
teczka. Otworzyliśmy ją – a tam nasze sprawności!!! 
Zuchy były zachwycone, zainteresowały się co jeszcze 
się w niej chowa? Wyjęliśmy z torby różne piękne 
minerały, w tym wielki diament. Znaleźliśmy pięknie 
udekorowane Jajko Fabergé, złoty egipski kompakt 
do makijażu i pudełko herbatników. Tak, pudełko 
herbatników!

 Oddaliśmy muzeum te cenne eksponaty. 
Zadanie dobrze wykonane! Zuchy otrzymały 
sprawności: „Mały Warszawiak / Mała Warszawianka” 
i „Detektyw”. 

 A co z herbatnikami – Detektyw Myszka 
powiedział, że „Chichotek” już ich nie potrzebuje, 
więc powinniśmy skorzystać! 

Naprawdę jesteśmy detektywami!

Detektyw Druhna Grażyna Kowalewska
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 Mama dwóch synów, 25 letniego 
Kamila, absolwenta „United States Naval 
Academy” i 18 letniego Szymona, który 
właśnie ukończył szkołę.

 Ponownie drużynowa 
reaktywowanej drużyny harcerek 
„Pustynny Krąg” im. Marie Skłodowskeij 
Curie przy Polskim Ośrodku w 
Phoenix , Arizona i opiekunka patrolu 
wędrowniczek. Drużyna podlega Hufcowi 
Mazowsze w Kalifornii. Już w 2008r 
stałam się opiekunką drużyny harcerek i 
harcerzy (z braku wówczas kadry męskiej 
na terenie). Wkrótce zostałam drużynową 
próbnej drużyny harcerek, jak i pełniłam 
funkcje przy Komendzie Hufca Mazowsze. 

 Urodziłam się w Kraju, w 
Błaszkach, powiat Kalisz, woj. poznańskie, 
gdzie chodziłam do szkoły i mając 15 

Czuwaj!

 Mam na imię Natalia. Pochodzę z hufca 
“Podhale” na Wschodnim Wybrzeżu Stanów 
Zjednoczonych. Obecnie jestem szczepową szczepu 
“Pieniny”, który obejmuje jednostki w Nowym 
Jorku, i także prowadzę gromadę zuchów “Szarotki”. 
Uwielbiam wędrować po lesie, śpiewać, i grać na 
gitarze, więc harcerstwo bardzo mi pasuje. W tym 
roku kończyłam magistra z pracy socjalnej, kierując 

MA GOSIA
KRUPCZY SKA

NATALIA
POPKO

WITAMY W KR GU INSTRUKTORSKIM!
lat wstąpiłam do ZHP. W 1984r zdobyłam w Hufcu 
stopień przewodniczki (nadany przez Komendanta/ 
Hufcowego hm Antoniego Mikite) i do dziś posiadam 
z wielka dumą swoją książeczkę instruktorską z 
tamtych czasów. Działałam jako instruktorka na 
funkcji przybocznej a potem drużynowej 1DH „Rój” 
w Błaszkach. 

  Posiadam dwukierunkowe wykształcanie. 
Ukończony wydział położniczy (z wyróżnieniem) 
w Zawodowym Studium Medycznym w 
Ostrowie Wielkopolskim  i studia magisterskie 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu -wydział Prawo i Administracja -Magister 
Administracji (po ewaluacji w USA BA Public 
Administra  on).

 Po przyjeździe do Stanów rozpoczęłam 
pracę zawodową w Chicago ale od 10 lat mieszkam 
i pracuje w Arizonie -obecnie jako Trauma Center 
Technician i Pa  ent Care Technician II -Honor Health 
Pool. 
Jestem członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej na 
rejon Phoenix.

wezelek_june_328_07.26.17_A4_popr.indd   108 12/13/2017   4:16:32 PM



strona 109
WĘZEŁEK|NUMER 328|MAJ/CZERWIEC 2017

 Życie jest wędrówką, jak nas uczono w 
Harcerstwie. Wędrówka to gruntowna część naszego 
życia, przez którą od wieków ludzie przechodzą a 
zarazem starają się pokonać .

 Widzimy to w greckiej mitologii oraz w 
innych kulturach świata. Ale gdy się przechodzi 
przez własne życie, nie zawsze się to od razu 
odczuwa. Dopiero jest nam potrzebna perspektywa 
czasu. Teraz, patrząc wstecz, widzę że moje 
życie dotychczas to ciekawa, nieprzewidzialna 
wędrówka. To nie znaczy, że nie miałam planów ani, 
że nie przykładałam się do swojego rozwoju. Ale 
jednocześnie czułam jakieś głębsze wezwanie, które 
mnie prowadziło wzdłuż tej drogi. Zawdzięczam 
swoim korzeniom i polskiemu wychowaniu moją 
przyszłość. To ta nadzieja mną kierowała, często w 

ELA
BIA EK

trudnych chwilach. Dobiegam pół wieku i stąd może 
takie bardziej fi lozofi czne re  lesje.

 Urodziłam się w Nowym Jorku a gdy miałam 
dwa latka, przenieśliśmy się do Kaliforni, do małej 
miejscowości Walnut Creek, niedaleko San Francisco. 
Tam chodziłam do szkoły. Ale, mimo że mieszkaliśmy 
w Ameryce, czułam się jak by mój dom był innym 
światem. W domu mówiliśmy innym językiem, 
utrzymywaliśmy inne tradycje i tryb naszego życia był 
jakoś inny. Nie mogłam tego wtedy dokłdnie wyczuć, 
czy zrozumiec. 

 Kiedy zaczełam chodzić do Polskiej Szkoly w 
San Francisco, moje życie bardzo się wzbogaciło. W 
szkole polskiej znalałam wreszcie grono dzieci, wśród  
których czułam się swobodnie. Mieliśmy wspólną 
kulturę a może ważniejsze, wspólny pogląd na życie 
kierowany wiarą Chrześcijańską.

 Najweselszą częścią było Harcerstwo. Dziś 
widzę że było ono najważniejszą częścią mojego 
rozwoju. W San Francisco, Druhna Krystyna Chciuk i 
Druhna Beata Mazur prowadziły harcerską drużynę 
“Watra.” Pamiętam, że wówczas nie miałam wcale 
pojęcia co to jest “watra.” Nie byłam świadoma 
wtedy jak ważna jest “watra”, czyli ognisko, w życiu 
harcerskim. “Watra” nas wiąże jako siostry harcerki 
na całym świecie. 

 Nasza mała drużyna była nietypową grupą. 
W polskiej szkole nie było chłopców , czyli nie było 
harcerzy. A u nas , każda harcerka była inna, ale jakoś 
razem potrafi łyśmy ze sobą pracować. Jestem bardzo 
wdzięczna naszym druhnom za ich wielki wkład,jak 
i pełna podziwu co do ich poświęcenia,cierpliwości 
i energi. Organizoławy biwaki, zbiórki oraz 
wyjazdy, praktycznie same. Polonia Zachodniego 
Wybrzeża USA była, i nadal jest nie tak liczna jak w 
innych miejscach świata, stąd zawsze było trudno 
utrzymywać tradycje oraz wspólne zajęcia. Udzielam 
się i wyraźnie widzę jaki wkład pracy jest potrzebny 
od wielu osób żeby czegoś dokonać dla wszystkich.

 Harcerstwo było ważną częścią mojego 
rozwoju. Punkty prawa, łącznie z 10 przykazaniami, 
uformowały podstawy, do których próbowałam 
dążyć. Dla mnie, i dla moich sióstr harcerek, to jest 
ewidentne. Teraz patrząc, widze jaki to był skarb mi 
nadany. Bez pracy nad sobą i osobistym rozwojem, 
człowiek jest zgubiony. W tym świecie jest tyle dróg, 
i wiele prowadzi do Zła. Dużo ludzi „ginie” w swojej 
wędrówce życiowej, i może najwięcej z tych którzy 
nigdy nie mieli szansy. Może się urodzili w trudnych 
warunkach, bez modeli czy wzorców życiowcy.

się do pracy z dziećmi. Zuchy były moją największą 
motywacją i inspiracją jak się zastanawiałam w jakim 
kierunku kończyć szkolę i ewentualnie pracować. 
Chcę przygotować młode, nowe przewodniczki do 
większych ról na szczeblu szczepu i nawet hufca. 
Chciałabym zainspirować innych, żeby wiedziały że 
wszystko jest dla nich możliwe i dostępne jeżeli tylko 
sięgną troszeczkę dalej niż myślą że potrafi ą.
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IZABELA
SOWULA

 Harcerstwo jest takim ważnym 
elementem kształcenia młodzierzy, co raz 
bardziej potrzebne w naszym świecie. To 
jest główna myśl, która mnie prowadzi 
do pracy harcerskiej. Zawdzięcam 
wiele harcerstwu. Nadało mi solidne 
fundamenty w moim życiu czy na studiach 
czy dziś w pracy.

 I nadszedł moment “powrotu.” 
Mój powrót nastapił gdy moi synowie 
mieli około 5-6 lat. Wiedziałam, że mam 
wychować obywateli świata. Wysłaliśmy 
naszych synów do tej samej polskiej 
szkoły gdzie ja chodziłam – teraz noszącą 
imię Św. Jana Pawła II. Zostali zuchami i 
rozpoczęli swoją wędrówkę, swoje życie 
harcerskie, wychowując się w duchu 
harcerskim. 

 Z czasem zaistniała potrzeba 
znalezienia drużynowej dla tej mojej 
Drużyny “Watra. Może trochę nie chętnie 
poszłam za tym wezwaniem, bo wydawało 
mi się trudne. W niektórych chwilach 
rzeczywiście było trudno ale uczyłam się 
po drodzę, pokonywałam i faktycznie 
czułam, że ten nasz “duch harcerski” mnie 
prowadzi. Widziałam, że nasza praca 
harcerska jest bardzo potrzebna. To ja 
(i każda instruktorka) ma być teraz tym 
przykładem dla młodzieży. To ja mam 
być tym głosem, który zachęca do życia 
według Prawa Harcerskiego a nie atrakcji 
pustego świata. 

 Moja wędrówkę zyciowa trwa 
dalej. To już nie jest tylko moja osobista 
wędrówka. Mam być przewodnikiem dla 
innych, niosąc im pomóc w ich wędrówce 
życiowej.

 Jestem bardzo wdzięczna 
komendantce i sekretarce kursu 
podharcmistrzowskiego pod tytułem : 
„Kolumnada, Nasze Dzieje, Nasze Czyny 
1900-1922”, mojej Mentorce, Druhnie 
Hufcowej i wszystkim, którzy mnie 
wspierali w tym ksztalceniu się! Dalsza 
wędrówka mnie czeka! 

 Nazywam się Izabela Sowula ( z domu 
Krawczyńska). Od trzech lat pełnię funkcję Hufcowej 
Hufca Harcerek Pomorze w Brisbane w Australii. Do 
harcerstwa wstąpiłam w wieku 12 lat. Staram się być 
dobrym wzorcem dla moich harcerek, tak jak i moje 
drużynowe służyły mi przykładem.

 Gdy emigrowałam do Australii z Polski, 
Malbork, w wieku 8 lat, słabo mówiłam po angielsku i 
nie znałam nikogo. Na szczęście przy polskim kościele 
istniała polska szkoła, grupa tańców narodowych i 
harcerstwo. Ja się bardzo wstydziłam. Jedna druhna 
podeszła do mnie po Mszy Świętej i zaprosiła mnie na 
zbiórkę. Czułam się jak w rodzinie od pierwszej zbiórki, 
cieszyłam się, że mogę poznać dziewczęta w moim 
wieku. Stały się one moimi najlepszymi koleżankami 
do dziś.

 Uzyskałam dyplom “Bachelor of Business” 
w 2007r a w 2010r dostałam wspaniałą pracę jako 
Liasion off cier w szpitalu Princess Alexandra. Zajmuję 
się udostępnianiem informacji ze szpitala dotyczących 
pacjentów i samego szpitala. To jest bardzo 
interesująca praca, która pozwala mi na interakcje z 
pacjentami i innymi szpitalami w naszym stanie.

 Zainteresowania: malowanie, podróżowanie 
i sport. Przez kilka lat grałam w siatkówkę (plażową)
a przez ostatnie dwa lata gram w piłkę nożną. W 
Kwietniu 2016r wyszłam za mąż. Mój mąż też uwielbia 
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sport i nawet gramy razem w piłkę nożną. Tego lipca 
lecimy, po raz drugi razem do Polski gdzie zamierzamy 
wędrować do Krakowa, Malborka, Gdańska, 
Częstochowy, Zakopanego oraz do Warszawy. 
Głównym punktem naszej podróży jest odwiedzenie 
naszej rodziny i świętowanie ślubu mojej kuzynki 
i kiedy tylko będziemy mieli wolny czas, będziemy 
zwiedzać.

 Harcerstwo dla mnie to najpiękniejsze 
lata mojej młodości. Mam nadzieję, że kiedyś w 
przyszłości będę mogła zapoznać swoje dzieci z 
naszym życiem zbiórki, biwaków, obozów i połączą 
nas wspólne wspomnienia.

 Nauczycielka, instruktorka.

 Urodziłam się i wychowałam w Polsce 
w Krośnie na Podkarpaciu. Moja przygoda z 
harcerstwem rozpoczęła sie jeszcze w Polsce w 
ostatniej klasie podstawówki, niestety. Niestety 
dlatego, że bardzo pokochałam harcerstwo a w szkole 
średniej, do której później uczęszczałam nie działała 
już żadna harcerska drużyna. Tak więc moja krótka 
przynależność do ZHP zakończyła sie dość szybko. 

MONIKA
KOWARA

REDAKCJA “W ZE KA”
SERDECZNIE GRATULUJE

NOWOMIANOWANYM DRUHNOM!!!

NA ICH CZE :
“CZUJ-,CZUJ-, CZUWAJ!”

GRATULACJE!

 W 1997 roku ukończyłam trzyletnie studia 
w Sandomierzu w Wyższej Szkole Humanistyczno 
-Przyrodniczej na wydziale fi lologia polska. Tytuł 
magistra fi lologii polskiej uzyskałam na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej -fi lia w Sandomierzu w 2000 
roku. W tym samym roku przyjechałam do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie mieszkam do dziś. Poznałam 
tutaj swojego męża. W USA urodziły się również moje 
dzieci, córka i syn.

 To dzięki nim moja przygoda z harcerstwem 
rozpoczęła się na nowo. W 2009 roku rozpoczęłam 
prace w szkole języka polskiego im. Św. Jana 
Kantego w Filadelfi i. Rok później moje dzieci zasiliły 
gromadę zuchów Polskie kolorowe ptaszki, która 
działa przy tej samej parafi i co szkoła. Oboje do dnia 
dzisiejszego przynależą do drużyn: córka do drużyny 
Wędrowne Ptaki a syn do 41 MDH Wilki. W 2010 
roku zostałam członkiem zarządu KPH, gdzie kolejno 
pełniłam funkcje sekretarza i skarbnika. W 2014 roku 
postanowiłam zaangażować się w pracy z młodzieżą 
i złożyłam przyrzeczenie, którego nigdy nie udało mi 
się złożyć w Polsce. Później już wszystko szło bardzo 
szybko. Zrobiłam stopień aspirantki i pracowałam przy 
drużynie harcerek. Najpierw jako opiekunka, później 
przyboczna a obecnie jako drużynowa. W 2016 roku 
rozpoczęłam korespondencyjny kurs druzynowych-
harcerska ścieżka, który ukończyłam w roku 2017. 
Uwieńczeniem mojej pracy był stopień Przewodniczki, 
który otrzymałam w maju tego samego roku.
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WIADOMOŚCI
REDAKCYJNE

W ZE EKW ZE EK
TO NASZE WCZORAJ,TO NASZE WCZORAJ,
DZI , ALE NA PEWNODZI , ALE NA PEWNO
TO NASZE JUTROTO NASZE JUTRO

W NAST PNYM NUMERZEW NAST PNYM NUMERZE
-DROGI DZIENNICZKU--DROGI DZIENNICZKU-
UWAGA! TU M J BLOG!UWAGA! TU M J BLOG!

 Czy piszesz swój dzienniczek i czy mu się 
zwierzasz? A może pragniesz się ze światem dzielić 
swoimi uczuciami i przeżyciami blogując. Dlaczego? 
Dzienniczek jako źródło naszej historii i naszej 
ludzkości!

W ZE EK NA ZLOCIE!!!!W ZE EK NA ZLOCIE!!!!

KONKURS W ZE KOWYKONKURS W ZE KOWY

  Druhna hm 
Aneta Macheta (obóz 
instruktorek) przyjęła 
wezwanie Redaktora by 
nas reprezentować na 
zlocie! Zaproście ją do 
siebie.

 Pragnie was 
wszystkie poznać i z wami 
rozmawiać na wszystkie 
tematy. Będzie bardzo 
widoczna na zlocie a 

4 kategorie: czyli skrzaty, zuchy, harcerki, 
wędrowniczki

 Kryteria, która kronika w danej kategorii 
najbardziej przemówi do czytelnika i pozwoli 
czytelnikowi wczuć się w życie danej jednostki.
Instruktorka nie pisze, nie układa, nie nadzoruje tylko 
zachęca i tylko zgłasza daną kronikę do Redakcji. 

Termin 31 styczeń 2018r

JAK PRZYSY A  MATERIA ?JAK PRZYSY A  MATERIA ?

DROGA DRUHNO DO CZ DO NAS!
CZEKAMY NA CIEBIE!

PAMI TAJ TO JEST TW J W ZE EK!
TW J WK AD SI  LICZY!

ZANIM WE MIESZ ZA APARAT -
POMY L O W ZE KU!

ZANIM NANIESIESZ WIE CI NA FACEBOOKU - 
POMY L O W ZE KU!

 Na pewno chciałabyś poznać lub może i 
powrócić do twórczego świata redakcyjnego. Masz 
orle oko, które spostrzega błąd ortografi czny na 
kilometr? Potrafi sz koordynować ludźmi i projektem? 
Jesteś uzdolnionym fotografem, a może i ilustratorem 
lub karykaturzystą? Może kochasz komputery? 
A może po prostu masz jakieś znajomości, które 
mogłabyś wykorzystać dla Węzełka. Może chcesz 
stać się stałym korespondentem lub reprezentantem 
Węzełka na swoim terenie. Czekamy na Ciebie! Apel 
rzucony! Czy go przyjmiesz? Skoro instruktorka nie 
odmawia!

 Na wezelek@zhp.org naturalnie-
potwierdzimy odbiór!

 Materiał pisany polską czcionką! Już po 
wstepnej korekcie (poproś kogoś o pomoc) 

 Do mateirału musi być załączone osobiste 
zdjęcie (dowolne) i krótki opis o sobie - teren, 
funkcja, zawód, zamiłowania, zamiary na drodze 
instruktorksiej itp.

 Wszelkie załączone zdjęcia czy ilustracje 
muszą podać fotografa lub źródło jak i legendę co, 
kto i gdzie .....

Węzełek wśród was, szczególnie, choć nie wyłącznie, 
podczas kiermaszu zlotowego! Musi Redaktorowi zdać 
wszelkie relacje więc pomóżcie jej, bo Redakcja będzie 
ją dusić po powrocie!
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KONKURS!!!KONKURS!!!

1 SIERPNIA PAMIĘTAJMY!1 SIERPNIA PAMIĘTAJMY!
„WOLNOŚĆ ŁĄCZY”„WOLNOŚĆ ŁĄCZY”

15 15 
SIERPIEŃSIERPIEŃ

 “Kosciuszko Heritage (Australia) podaje 
informacje o nastepującym konkursie:

 Konkurs ogłoszony 4 lutego tego roku 
potrwa do 31 lipca. Wyniki ogłoszone będą w dniu 
3 października tego roku podczas uroczystej gali w 
Sydney. Udział w konkursie mogą brać dorośli oraz 
młodzież szkół średnich w wieku od 12 do 18 lat. Każdy 
uczestnik konkursu może przysłać maximum 3 prace 
(każda z osobną Kartą Zgłoszenia), pod warunkiem, 
że prace te dotyczą trzech różnych epizodów z życia 
Kościuszki.

 Konkursowe ściągi, zalecana bibliografi a, 
ikonografi a i użyteczne linki znajdują się na stronie 
internetowej:
www.kosciuszkoheritage.com/200/pl_konkurs.

html”

Zapraszamy!

Zachęcamy do obejrzenia 2 krótkich fi lmów dodanych przez Muzeum 
Powstania Warszawskiego, pt.: “Wolność Łączy”

“Kamienica”
h  ps://www.youtube.com/

watch?v=nf1b7NQ89Kk

“Szpital”
h  ps://www.youtube.com/

watch?v=eS0JurPr95s

 Pamiętajmy 
czyny legionów i 
Błękitnej Armii, harcerzy 
i harcerek, polskich 
dzieci jak i całego 
narodu polskiego w 
pierwszej jak i w drugiej 
wojnie światowej w Dniu 
Żołnierza, chwilą ciszy 
i skromnym pacierzem 
za ich dusze, z myślą o 
tych nam znanych jak 
i o tych zaginionych 
w nieoznaczonych 
mogiłach.

Za naszą wolność.

ADRES WĘZEŁKA:
80 Sutton Court,

Sutton Court Road,
London W4 3JF, UK

E-MAIL REDAKCJI:
(artykuły, załączniki, 

zdjęcia, osobiste)
wezelek@zhp.org

E-MAIL SKRZYNKI 
POCZTOWEJ:

wezeleklisty@zhp.org

WYDAWCA:
Główna Kwatera

Harcerek,
23-31 Beavor Lane, 
London W6 9AR, UK

KONTO:
Polish Girl Guides

Association

“Węzełek”

pismo instruktorek
wychodzi już 57 lat

zawsze był i jest wolną 
trybuną na łamach której 

każda z nas może i 
powinna swobodnie się 

wypowiadać. 

***

Drukowane w Węzełku 
wypowiedzi nie zawsze 
zgadzają się z opinią 

Redakcji.
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SPIS TREŚCI

2 “NACZELNICZKA JEST W R D NAS...”

4 S OWO WST PNE

5 „BAJKA O CZTERECH”

6 REDAKCJA

7 LISTY DO REDAKCJI

10 70 LETNI WK AD POLAK W DO   
 MIASTA BIRMINGHAM

13 KS. FRANCISZEK K CKI

14 WYSTAWY
 „POLISH PAST IN CHICAGO”

16 WIE CI Z TEREN W

24 BRUTALNO
 „DLACZEGO CORAZ CZ CIEJ S YSZY SI   
 O BRUTALNO CI NA WIECIE”

34 WSPOMNIENIA ZE ZLOT W

41 HALO TU TARAMACOUTA!
 KOMENDANTKA ZLOTU CA O CI PISZE DO  
 NAS...

44 LOKOMOTYWA

46 METODYKA I PRAKTYKA
 7. ZMIANA WARTY CZYLI KSZTA CENIE   
 STARSZYZNY

48 DALEKO OD DOMU

50 PRZYGOTOWANIA NA ZLOT

NA OKŁADCE: (PRZÓD) Londyn - FOTOGRAF: Aneta Macheta; (TYŁ) Argentyna - ŹRÓDŁO: Facebook

52 SPRAWNO  100-LECIA POWSTANIA RP
 1918-1920 2018-2020

54 B KITNA ARMIA
 ZMIENNO  SYTUACJI PIERWSZEJ WOJNY  
 ŚWIATOWEJ I JEJ WYKORZYSTANIE

64 HALLER
 DO CIEBIE POLSKO I DO TWEJ CHWA Y

76 POLKI EMIGRANTKI

77 100TH ANNIVERSARY OF THE POLISH  
 ARMY TRAINING CAMP 1917-2017

78 NA WIECZN  WART

84 SZTAFETA POKOLE

92 „MOJA PODR  DO AMERYKI   
 PO UDNIOWEJ”

98 DRU YNOWE PISZ
 PUNKTACJA

100 OCHRONA ŚRODOWISKA

104 NASZE SKRZATY
 GUZICZEK „PTASZEK”, SKRZATOWY AIR B&B

106 NASZE ZUCHY
 ZUCHY DETEKTYWI Z BRISTOLU

108 MIANOWANIA 

112 WIADOMO CI REDAKCYJNE
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