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PRZEDMOWA
“Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy gdy musi władać.

Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek 
naprawdę wielki, nawet gdy włada jest sługą.”

-Kardynał Wyszyński

 Co pewien czas dochodzą do Redakcji 
niepokojące słuchy o harcerkach, czy nawet młodych 
instruktorkach, które skarżą się na niezbyt miłe 
przejścia u boku instruktorek na funkcji. Należy od 
razu zaznaczyć, że są to na ogół sporadyczne wypadki. 
Jednak wszystkie wiemy, że wystarczy nam jeden 
przypadek, aby stał się poważnym zagrożeniem wobec 
naszej metody harcerskiej. Dalsze niebezpieczeństwo 
polega na tym, że takie zachowanie ze strony 
osoby pełniącej funkcję może zagrozić nam utratą 
wartościowych i jakże potrzebnych nam do pracy 
młodych druhen. Szczególnie, gdy przymykamy oczy, 
nie ingerujemy, lub swoją postawą zezwalamy na 
nieprzykładne a zarazem nieharcerskie zachowanie ze 
strony osób, które na prawdę powinny wiedzieć lepiej!

 Zawsze, w każdej organizacji, znajdą się osoby, 
dla których stopień jak i funkcja to droga do władzy, a 
ta raz osiągnięta, staje się szczytem życiowego sukcesu. 
Takie osoby, nie potrafią pogodzić powierzonej im w 
danym momencie władzy z całym plecakiem nabytych 
doświadczeń, które je do tej władzy doprowadziły.

 Duże znaczenie ma to, jak i kogo mianujemy 
czy wybieramy na funkcje. Często mianuje się osoby, 
bo nie ma nikogo innego, lub taka osoba będzie łatwa 
do sterowania, wykręcamy z niej wszelkie objawy 
indywidualności i osobistego talentu. Zdarza się też, 
że nie potrafi mi pokazać swojego zdania na sali, 
gdy przysługuje nam prawo głosu, za to za kulisami 
będziemy narzekać, pokazywać swoje niezadowolenie 
z dokonanego wyboru. Pytanie „dlaczego?” jest 
podłożem do osobnego artykułu!

 Już słyszę, że posuwam się do negatywnego 
wizerunku, że kraczę, jak mogę! Od razu odpowiem, 
że to nie ja wprowadzam tą negatywność do naszej 
codzienności harcerskiej, ja tylko nie potrafię 
patrzeć, jak swoją apa  ą zezwalamy na jej rozkwit w 
naszych szeregach. Gdybyśmy wszystkie były bardziej 
pozytywnie nastawione i wykazywały odwagę cywilną, 
te kilka słów byłoby niepotrzebne.

 Symptomy tej pychej władzy, to przekonanie, że 
wszystko ma być „po mojemu, nawet nie tak jak ja chcę 
czy pragnę, ale jak żądam”! Szalona różnica pomiędzy 
delegowaniem odpowiedzialności a nakazującym 
wysługiwaniem się innymi.

 Instruktorka jest nie tylko przykładem dla 

swych podwładnych, ale i dla swoich sióstr instruktorek. 
Wiek tutaj nie wchodzi w rachubę. Nie powinny 
też liczyć się przejścia życiowe, przykrości osobiste, 
choroba czy nawet malkontentny stosunek do własnego 
życia. Nikt inny nie jest temu winień. Powinnyśmy się 
wzajemnie wspierać a nawet upominać, by nie zgubić 
się na harcerskiej drodze.

 Dużą rolę w tym zagadnieniu odgrywa poczucie 
własnego „ja”. Czy ja jestem naprawdę tylko małym 
węzłem w naszym szerokim i długim łańcuszku, czy po 
cichu uważam siebie za kogoś lepszego, mądrzejszego? 
To właśnie naświetla nasz stosunek wobec drugiej 
harcerki, jak ją widzę, czy ją szanuję? Pamiętajmy przy 
tym, że szacunek to coś na co trzeba sobie zasłużyć i nie 
pomogą funkcje, sznury, nomenklatury.

 Masz wizję, pasję, posiadasz zryw - wspaniała 
rzecz, ale jak zamierzasz się tym wykazać? Będziesz 
żądać czy zainteresujesz swe podwładne i koleżanki 
pozytywnością, uśmiechem i wesołą zachętą do czynu. 
Jeśli okaże się, że masz rację, to przyjmą twoją wizję 
same z siebie, będą czuły tak jak ty!

 Pamiętajmy tu o wyrażaniu się zawsze z 
szacunkiem do swoich podwładnych. Nie obrażajmy, nie 
wyzywajmy a jeśli jesteśmy świadkiem takiej sytuacji to 
reagujmy, nawet jeśli padają z ust naszej przełożonej. 
Po prostu nie dopuszczajmy do takiej sytuacji, przecież 
nie ma nikogo w naszych szeregach, kto ma prawo się 
tak zachowywać i byłby nietykalny.

 W chwili, kiedy przyjmujemy 
odpowiedzialność, czy za legię harcerek, czy za skromną 
garstkę, powinnyśmy umieć się zachować, stosować 
dobre maniery i służyć przykładem. Nie możemy kazać 
harcerkom samym stawiać obozu a same robić coś 
łatwiejszego. Stawiamy z nimi namioty, aby wiedziały, 
że każda z nas przykłada się do naszego wspólnego 
wakacyjnego domu. Oczywiście zdarzają się chwile, 
kiedy nie mogę programowo być z moimi harcerkami. 
Są i takie, kiedy nawet muszę odpocząć. Harcerki to 
bardzo dobrze wiedzą, rozumieją i szanują. 

 Za dużo panuje u nas krzyku czy 
dramatycznego spuszczania głosu. Czerwona podkładka 
na pewno nam na to nie pozwala. Jeśli spostrzegamy 
coś takiego w przypadku zielonej czy granatowej, od 
razu musimy – my - te czerwone, reagować. Krzyczenie 
na podwładnych czy to w pracy, czy w szkole czy nawet 
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w domu jest w obecnych czasach nie akceptowane 
społecznie, więc dlaczego jest tolerowane na naszych 
obozach, w naszych szeregach? 

 Czas zabrać się za siebie. Przestańmy 
krytykować, zacznijmy działać. Działanie może nabrać 
wielu kolorów, ale jest ono czymś pozytywnym, 
szczególnie, gdy dążymy do prawdziwej poprawy a nie 
podkopywania. Miejmy na względzie dobre maniery 
i wzajemny szacunek. Może nam potrzeba trochę 
pomocy w zmniejszaniu stresu i przypomnieniu sobie 
dobrych manier? Może, po prostu, osoba na funkcji 
winna mieć swego, z własnego wyboru, mentora, 
któremu może się śmiało zwierzać i radzić, a który ją 
powstrzyma w pewnych sytuacjach od wybuchu czy 
zatracenia się na drodze harcerskiej metody?

 Pamiętajmy, że funkcje pełnimy raczej krótko. 
Są one tymczasowym uwidocznieniem naszej stałej 
i nieprzerwanej służby instruktorskiej. Funkcja jest 
zaszczytem i winna być tak pojęta. Ona się nikomu 
nie należy. Jest powierzona komuś, kto ją szanuje 
a zarazem ma coś do dania z siebie. Ani krzyk ani 
opryskliwość, a co dopiero narzucanie własnej woli, 

realizowanie swoich ambicji, a przy tym niemiłe słowa 
nie cechują zaszczytnej funkcji. Instruktorka, która 
doprowadza kogoś do płaczu, winna się tylko wstydzić i 
szybko pojechać na urlop by się wyciszyć.

 A my ? Przestańmy powtarzać puste 
słowa, zacznijmy odważnie działać na rzecz dobra i 
przykładnego szacunku w naszych szeregach.

Zygmunt

SŁOWO WSTĘPNE
“Nie wspinaj się na szczyt, żeby wysoko było, wspinaj się,

żeby zobaczyć wszystko z innej perspektywy”.

 Często podkreślamy, że droga instruktorska nie 
ma być łatwą.

 Instruktorka czuwa! Czuwa nie tylko nad 
młodzieżą i nad swoją organizacją, lecz zarazem chroni 
na każdym kroku nasze walory ojczyste, walczy o 
naszą polskość, przekazuje wartości naszych przodków 
(czy rodzinne czy historyczne), odnosi się do języka 
polskiego z pietyzmem, kultywuje go i polepsza. 
Podłożem tej całej drogi jest nasza ODWAGA, 
indywidualna i wspólna! Otóż właśnie w niej 
odnajdujemy tą Conradowską rycerskość, w dźwiękach 
Balladyny i Konrada Wallenroda, natchnienie i zryw, 
które łączą pokolenia, i nigdy, ale to nigdy o ważnych 
sprawach nie zapominamy!

 Każda z nas posiada szczyptę odwagi jak i lęku 
- rzecz zupełnie naturalna. Mądrze ukierunkowana 
droga harcerska dodaje naszej odwadze przewagi. 
Młoda osoba, która rozwija swój potencjał może się 
zachwiać, zagubić, ale jedynie na krótko. Instruktorka 
natomiast musi być pozytywnie nastawiona, gotowa 

na wszelkie próby życiowe zbiorowe, harcerskie, czy 
prywatne. Nawet gdyby ją ten ciężar przyduszał, winna 
odnaleźć w sobie siłę do czynu. Stałym przypomnieniem 
o obowiązku, który dobrowolnie, na siebie przyjęłyśmy 
są dla nas podkładki pod krzyżem i krajki. Przy tym 
samym, gdy idziemy w świat, w tej swojej skromnej 
szarej szacie, przekazujemy otoczeniu znak swej 
gotowości czuwania, osobistej oraz zbiorowej odwagi.

 Trudno jest nam w dzisiejszych czasach pojąć 
dokładnie czego spodziewamy się od losu i na czym 
polega nasza próba życiowa. Świat pełen niepokoju, a 
my niby żyjemy w pokoju. Zagrożenia sporadyczne, ale 
czy akurat nam grożą? Niby dobrobyt, wolność słowa, 
warunki dobre dla pracy harcerskiej. Jak możemy 
dorównać tym, którzy walczyli o wolność, narażali się 
czy oddali życie w imię tych ideałów? Tylko czynem, 
przykładem i ODWAGĄ na co dzień możemy podkreślić 
to co w naszym życiu najważniejsze.

 Instruktorka musi być otwarta na 
niesprawiedliwość lub zagrożenia i mieć odwagę z 
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tymi zjawiskami walczyć. Wiadomo, że łatwiej się 
nie odezwać, nie widzieć jak ktoś ma trudne warunki 
bytowe, nie działać dla dobra ogólnego, a potem 
narzekać, uszy tulić po sobie, a wszystko ładnie 
owijać w bawełnę, że to się inaczej załatwi, że mamy 
być pokorne na zewnątrz, że ze wszystkim sobie 
jakoś z czasem poradzimy. Trudniej jest po prostu w 
odpowiednim momencie wielu osobom powiedzieć: 
”NIE!” Wydarzenia wymagające od nas odwagi, są 
różne i tak naprawdę niezależne od wieku ani nawet 
doświadczenia. Rok 2017 ogarnął nas smutkiem, ale 
też narzucił wielką próbę na harcerstwo. Nasi bracia 
i siostry w Argentynie i Francji bardzo cierpią z racji 
tragedii, które ich dotknęły. Chyba każdy z naszych 
terenów połączył się z nimi w miesiącu Zaduszek, czy 
myślą, czy czynem. Zanurzając się dalej w swej pracy 
harcerskiej, pomimo wielkiego ciosu, służą te tereny 
nam wszystkim wybitnym przykładem odwagi. Z kolei 
tragedia nawałnicy w Suszu, stała się olbrzymią próbą 
instruktorów, ale też i tych najmłodszych harcerek. 
Tego dnia, cały obóz wykazał jak największą odwagę 
psychiczną i fizyczną. Dla każdej z nas, wydarzenia w 
Suszu, gdzie niewinne harcerki straciły życie i narażony 
był cały obóz, stanowią największy koszmar w pracy 
harcerskiej.

 Łączymy się z naszymi rówieśnikami z ZHR-u, 
chyląc czoło wobec dzielnego obozu, rodziców oraz 
mieszkańców, którzy pomimo swoich problemów ruszyli 
w ciężkich i niebezpiecznych warunkach dzieciom na 
pomóc. Chylimy też czoło przed kadrą harcerską, która 
pomimo tak strasznego ciosu, potrafiła ruszyć z pomocą 
lokalnej ludności przez tyle dalszych dni.

 Zagrożenia są różne. Niektóre mogą się 
wydawać mało istotne na pierwszy rzut oka, ale może 
czasem są one jak najbardziej szkodliwe dla sprawy 
na dłuższą metę. Otóż wydarzenia, które uderzyły w 
harcerstwo polskie (nie ważne, w którą organizację 
harcerstwa polskiego) w trakcie obchodów jednej z 
naszych najboleśniejszych rocznic, czyli 1 września br. 
na Westerpla  e, wywołały burzę i konsternację, ale na 
krótko jak to niestety ostatnio bywa. Każda z nas winna 
była obejrzeć na You Tube, fi lm pokazujący zachowanie 
osób, które będąc urzędnikami państwowymi, 
pobierającymi pensję z pieniędzy podatnika, mając 

święty obowiązek służyć społeczeństwu, a nie 
zachowywać się jak nadludzie, nadużywając swej 
władzy w danym momencie reagowali w niewłaściwy 
sposób na zaistniałą sytuację. Nasza Redakcja dyskutuje 
nad wieloma sprawami i omawia różne tematy. Czasem 
zdania są podzielone, więc nic dziwnego, że i w tym 
przypadku osoby odebrały różnorodnie dany incydent. 
Jako Redaktor Naczelny winna jestem wziąć wszelkie 
poglądy pod uwagę. Owszem przyjmuję, że nasza 
służba powinna być cicha i skromna, bez poszukiwania 
oklasków i wymagania, aby na nas zwracano szczególną 
uwagę. Na Westerpla  e młodego instruktora odsunięto 
od czytania Apelu Poległych w ostatniej chwili, zrobiono 
to w bardzo niegrzeczny sposób. Nie znaczy, że i my 
mamy prezentować taką niewłaściwą wobec innych 
postawę. Nasza służba, to nie tylko jednorazowe 
wystąpienie publiczne w konkretnej sytuacji, ale stała 
praca dla Polski, której nikt nam nie odbierze.

 Zgoda! Lecz nie możemy przymknąć oczu 
na fakt, że w wolnym państwie urzędnik państwowy 
uderzył tak widocznie w honor polskiego harcerstwa,bo 
do tego nie miał żadnego prawa. W historii naszej 
Ojczyzny, nasz ruch jest święty. Zasłużył sobie na 
szacunek stałą niezłomną służbą dla Ojczyzny, 
wylewając za nią krew, bo taką rolę w historii los 
nam wyznaczył. Wiele razy harcerze musieli godzić 
się na upokorzenia, ale jako członkowie wyjątkowej 
organizacji mamy prawo mówić “NIE” w sytuacjach, 
które kwes  onują nasze dokonania dla dobra Polski.

 W swoim programie harcerskim odwołujemy 
się często do odwagi naszych przodków, czy to z 
czasów walki o niepodległość 100 lat temu, Obrony 
Lwowa, zesłańców na Sybir i więźniów katowanych 
przez okupantów, działań AK, czy nawet walki z 
reżimem powojennym. Niestety nie możemy się tylko 
ograniczać do gier, zajęć wewnętrznych itp. Musimy 
też być gotowe bronić Sprawy! Nasza odwaga polega 
na tym, aby słowa Prezydenta miasta Gdańska pana 
Adamowicza, nie stały się normą:

 “To jest coś niebywałego, smutnego, 
wręcz skandalicznego, że młodzież harcerską 
odrzuca się, odsuwa, traktuje jako rekwizyt, 
albo ozdobę. To fatalny przykład, który idzie z 
góry na dół.”

 Czy jako instruktorki zgadzamy się na taki 
precedens, czy stajemy razem, poprzez szeregi 
wszystkich naszych harcerskich organizacji, wykazując 
się pełną osobistą odwagą i mówimy “NIE”.

 A jeżeli ktoś ma dalej z tym zagadnieniem 
jakiś problem zakończmy dzisiejsze Słowo Wstępne 
przypominając malutką garstkę poświęcenia i cichej 
służby naszych harcerek sprzed laty:
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Ewa Urbanowiczówna
lat 18 zginęła w Auschwitz 12 luty 1944r.

Aurelia Szostak
lat 23 Radom-łączniczka ZWZ-powieszona 12 
października 1942r.

Maria Eugenia Jasińska
lat 37- pomagała jeńcom w obozach i ludności 
żydowskiej w getcie. 28 kwietnia 1942r. Przeprowadziła 
uciekinierów, jeńców Anglików przez granicę 
-aresztowana-powieszona na dziedzińcu więzienia przy 
ul. Kopernika 20, w Łodzi 20 kwietnia 1943r.

Elżbieta Masłowska
lat 15-harcerka z Grajewa, (chorągiew Białostocka) 
zginęła w zbiorowej egzekucji 20 stycznia 1945r.

Olga Prokopowa
lat 20-przyboczna drużyny katowickiej, działająca w 
konspiracji polsko - jugosłowiańskiej, zabita w Berlinie 9 
marca 1942r.
Izabela Jaworska lat 40- rozstrzelana z synem we 
Lwowie
 
(patrz strona internetowa; „Harcerki Polskie w walce z 
okupantem/ źródło Harcerki 1939-1945/praca
zbiorowa -Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 
-Państwowe Wydawnictwo naukowe Warszawa 1983r)

Czuwaj!
Redakcja

Aberdeen, Edynburg, Londyn, Nowy Jork, Toronto

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ
Obecna Redaktor naczelna „Węzełka” dotarła do 
pracy naukowej Pani Jolanty Chawastyk- Kowalczyk 
zatytułowanej „Polskie Czasopisma Pedagogiczne 
XX i XXI wieku” i chciała się z Wami podzielić swym 
odkryciem.

 [...] Do dnia dzisiejszego, czyli już 56 
lat ukazuje się pismo instruktorek „Węzełek”, 
wydawane od 1960 r. przez Główną Kwaterę 
Harcerek z siedzibą w Londynie pod redakcją 
Heleny Śledziewskiej. Dzisiaj, w skład redakcji 
tego 16-stronicowego dwumiesięcznika wchodzą: 
redaktor naczelna Danuta Pniewska, Elżbieta 
Andrzejowska, Dana Bogdanowicz, Barbara 
Kowalewska, Esia Łakomy, Małgorzata Niwczyk i 
Wanda Sokołowska.

 Jednak pismo powstaje dzięki materiałom i 
zdjęciom nadesłanym z całego świata.

 Czasopismo jest trybuną historyczno- 
organizacyjną oraz kroniką bieżącej działalności 
światowego skau  ngu. Odnotowuje 
międzynarodowe zjazdy, wszelkie rocznice 
różnych Okręgów Związku Harcerstwa Polskiego 
na Obczyźnie i od 1989 r. w Polsce, dorobek 
pracy pedagogiczno-oświatowej ludzi oddanych 
harcerstwu, wybory nowych władz Komend 
Chorągwi.

 W „Węzełku” znajdujemy również nuty 
z tekstami harcerskich piosenek, wspomnienia z 
odbytych obozów harcerskich w czasie II wojny 
światowej i po jej zakończeniu, sprawozdania z 
pielgrzymek do Rzymu i do Sanktuarium Maryjnego 
i opactwa angielskich ojców Karmelitów w 
Aylesford w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii, 
ogłoszenia o różnorodnych kursach instruktorskich, 
sylwetki zmarłych pisane przez przyjaciół, wiersze 
okolicznościowe ilustrujące polską tradycję i święta 
religijne, konkursy ogłaszane przez Redakcję.

 Rubryka „Z Teczki Wydziału Kształcenia” 
zawiera gawędy, wspiera pracę wychowawczą w 
duchu chrześcijańskim, a rubryka „Warto przeczytać”, 
zamieszcza wartościowe publikacje, które pomagają 
zrozumieć zawiłe losy Polaków.

 Redakcja zapewnia w każdym numerze, 
że rubryka „Czytelnicy piszą” jest wolną trybuną, 
gdzie należy i można się swobodnie wypowiadać, 
choć drukowane opinie nie zawsze pokrywają się ze 
zdaniem Redakcji. Rubryka „Supełki” jest imienną 
listą ofi arodawców zapewniających zachowanie 
ciągłości edycji pisma[...]

wezelek_october_329_01.15.18_A4.indd   5 2/18/2018   9:35:50 AM



strona 6
WĘZEŁEK|NUMER 329|CZERWIEC/PAŹDZIERNIK 2017

REDAKCJA

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

National Westminster 
Bank

Sort code: 55-70-13
Account: 71633324

“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.

hm. Monika Skowrońska

Londyn, WB

REDAKTOR NACZELNY

hm. Teresa Ciecierska

Londyn, WB

pwd. Katarzyna Steć

Aberdeen, Szkocja

phm. Agnieszka 
Wojtkowiak

Edynburg, Szkocja

phm. Agnieszka Nowicz

Toronto, Kanada

hm. Danuta Pniewska

Londyn, UK

CZŁONEK HONOROWY

phm. Anna Sawicka

Nowy Jork, USA

SZATA GRAFICZNA

wezelek_october_329_01.15.18_A4.indd   6 2/18/2018   9:35:50 AM



strona 7
WĘZEŁEK|NUMER 329|CZERWIEC/PAŹDZIERNIK 2017

ZDJĘCIE: Łukasz Karbanowicz, Urszula Daniels, Pauline Sinclair, Tomek Karbonowicz - ŹRÓDŁO: 
ZHP Chorągiew Harcerek, Australia (Facebook)

Australia

 Na początku lipca na spotkaniu, które 
odbyło się w Mt Grava  , QLD, gościliśmy liderów 
skautów australijskich- RTM. Poprosili nas, abyśmy 
przygotowali prezentację na temat polskiego 
harcerstwa i harcerstwa w Australii. Na spotkaniu 
naszą organizację reprezentowali: Komendant 
Chorągwi Harcerzy, phm Robert Myszkowski, 
Komendantka Chorągwi Harcerek, hm Urszula 
Daniels, Przewodniczący Obwodu ZHP „Pomorze, 
phm Tomek Karbanowicz oraz Hufcowy Hufca 
Harcerzy „Pomorze”- pwd Łukasz Karbanowicz. 
Spotkanie było bardzo udane i na pewno nie ostatnie. 
Co sprawiło nam bardzo dużą przyjemność to fakt, 
że w gronie liderów skautów australijskich była 
znajoma twarz. Paulina Sinclair i ja byłyśmy razem w 
drużynie wędrowniczek w Sydney, a teraz Paulina jest 
drużynową zuchów w Skautach Australijskich.

ZDJĘCIE: Drużyna San – hufi ec Bałtyk, Londyn źródło Facebook

ZDJĘCIE: Drużyna Bzura – hufi ec Bałtyk, Londyn, źródło Facebook

ZDJĘCIA: harcerki z Hufca Bałtyk i harcerze z Hufca Warszawa
specjalna grupa muzyczna - źródło Facebook

Londyn

 Stara-nowa tradycja – już po raz drugi 
drużyna Odra z londyńskiego hufca Bałtyk 
zorganizowała fes  wal piosenki harcerskiej. 
Właściwie każda jednostka biorąca udział w tym 
wydarzeniu została nagrodzona w jakiejś kategorii. 
Zadaniem specjalnym dla mieszanej grupy było w 
ciągu 10 minut wybrać, opracować i zaprezentować 
dowolną piosenkę. Zadanie wykonane w 100%. 
Mamy wspaniałe harcerki i harcerzy muzycznie 
uzdolnionych. Uroku całej imprezie dodawały 
obchody sobótkowe i szukanie kwiatu paproci.

Australia

 W czerwcu wędrowniczki z  11 Drużyny 
Harcerek „Warszawa” z Hufca Harcerek „Pomorze”, 
miały pielgrzymkę do Marian Valley - Shrine of 
Our Lady Help of Chris  ans. Marian Valley jest 
położone w Canungra, na południe od Brisbane 
i jest przepięknym centrum Maryjnym, które 
zostało otworzone i poświęcone w grudniu 1995 
roku. Największa kaplica jest poświęcona Czarnej 
Madonnie- Matce Boskiej Częstochowskiej. W czasie 
pielgrzymki wędrowniczki miały okazję porozmawiać 
z oj. Albertem, największe wrażenie zrobiła na nich 
przepiękna Droga Krzyżowa. 

WIEŚCI Z TERENÓWWIEŚCI Z TERENÓW
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ZDJĘCIE: Wędrowniczki – Zakończenie Roku Harcerskiego w Mississaga, Kanada

ZDJĘCIE: Akcja letnia Przed Zlotowa, Kanada, “Kaszuby”
FOTOGRAF: Druhna Gosia Sobolewski - Pasterski 

AKCJE LETNIE U HARCEREK

ZDJĘCIE: A w Podhalu

ZDJĘCIE: Gromada “Muszle”, Ramsgate, WB
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ZDJĘCIE: W Argentynie

Kalifornia

 Z notatek Konsulatu RP w Los Angeles:

 Dzisiejsza rocznica jest okazją, aby przybliżyć 
Państwu niektórych Powstańców Warszawskich 
z Kalifornii. Na pierwszym zdjęciu zobaczą 
Państwo Krystynę Chciuk, łączniczkę w Powstaniu 
Warszawskim, czołową postać Polonii z San Francisco. 
Pani Krystyna Chciuk założyła polskie harcerstwo w 
San Francisco, zespół „Łowiczanie” i Polską Szkołę w 
Walnut. Krystyna Chciuk podczas Fes  walu Polskiego 
w Belmont, CA, w czerwcu 2017 r. Pani Krystyna 
zawsze była aktywną uczestniczka i inicjatorką 
wydarzeń polonijnych i pozostaje nią do dziś.

 Zdjęcie z osobna strona facebook LA polski 
konsulat patrz wywiad z 2015r You Tube: 

h  ps://www.youtube.com/watch?v=y-KMjIiNogI

POWSTANIE - GODZINA “W”

ZDJĘCIE: Druhna hm Krystyna Chciuk Z Panem Konsulem RP - Los Angeles

ZDJĘCIE: Uczczenie pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego w Edynburgu. FOTOGRAF: Zuzanna Feliszek

Szkocja

Uczczenie pamięci bohaterów Powstania 
Warszawskiego
w Edynburgu.

 1 sierpnia br. o godz. 16:00 (17:00 czasu 
polskiego) polscy harcerze upamiętnili minutą ciszy 
bohaterów Powstania Warszawskiego. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, harcerze zaprosili mieszkańców 
Edynburga do wspólnego uczczenia pamięci 
bohaterów Powstania Warszawskiego. O godzinie 
„W” zebrani przy pomniku polskiego żołnierza i 
Niedźwiedzia Wojtka harcerze, oddali Powstańcom 
hołd i cześć minutą ciszy.
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ZDJĘCIE: W Australii obchodzimy Dzień Ojca - FOTOGRAF:

W Australii obchodzimy Dzień Ojca!

 W Australii obchodzimy Dzień Ojca!
W piątek 8-go września Obwód ZHP „Pomorze” 
obchodził Dzień Ojca, na uroczystym kominku 
harcerskim. Program był przepełniony wesołymi 
występami i piosenkami. Skrzaty wystąpiły z 
teatrzykiem i piosenkami. Zuchy natomiast 
przedstawiły pokaz pt. „gotowanie z tatą”. 
Harcerki zaśpiewały wesołą piosenkę i tylko 
szkoda, że tak krótką.

 Harcerze i wędrownicy zabawiali nas 
wesołymi pokazami oraz zaśpiewali piosenkę 
ze zlotu w Kanadzie. A na końcu ojcowie 
zgadywali sceny z filmów i seriali filmowych. 
Po kominku wyświetlone były nagrania i 
zdjęcia z IX Światowego Zlotu w Kanadzie, a 
uczestnicy wyprawy podzielili się ciekawymi 
wspomnieniami. Wieczór zakończył się 
poczęstunkiem przygotowanym przez nasze 
kochane KPH – dziękujemy!

Francja

 „Dziś rozpoczął się pierwszy dzień 
programu naszego obozu Śladami Kościuszki. 
Pierwsze ognisko w strojach zakończyło się 
jednak pod dachem przy świecach gdyż złapał 
nas silny deszcz. Pogoda jest zmienna- raz 
piękne słońce, raz deszczyk. Humory za to 
znakomite.

 Po południu gra historyczna o Tadeuszu 
Kościuszce. Mieszane patrole spotykają postaci 
z życia naszego bohatera: Izabelę Czartoryską, 
Annę Kościuszko, gen Hora  o Gates, gen 
Antoniego Madalińskiego, panią Marguerite 
(francuską rewolucjonistkę), generała Henryka 
Dąbrowskiego i samego Tadeusza Kościuszkę i 
dowiadują się od nich ciekawostek z jego życia 
naszego bohatera. Przy okazji pracujemy z 
mapą, busolą i poznajemy się wzajemnie!

ZDJĘCIE: “Pod Polskim Niebiem”, Chicago

ZDJĘCIE: “Pod Polskim Niebiem”, Chicago

KOLONIE

ZDJĘCIE: “Pod Polskim Niebem”, Chicago

ZDJĘCIE: 
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ZDJĘCIE: Montreal Kanada Kolonia Hufca Ogniwo - FOTOGRAF: Teresa Domsza Wierzchoń

ZDJĘCIE: Dzien Rejestracji na Kolonii Hufca “Podhale”, Pensylwania, USA

ZDJĘCIE: Dzień Rejestracji na Kolonii Hufca “Podhale”, Pensylwania, USA ZDJĘCIE: Zuchy na Kolonii Hufca “Podhale”, 
Pensylwania, USA 

ZDJĘCIE: Dzień Rejestracji na Kolonii Hufca “Podhale”, Pensylwania, USA

ZDJĘCIE: Sprawność “Marynarz” w Hufcu “Warmia”, USA

ZDJĘCIE: Białowieża, Detroit

ZDJĘCIE: Białowieża, Detroit

ZDJĘCIE: Drużyna Wierchy Hufi ec Tatry Chicago - FOTOGRAF: 
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Australia

 27-go sierpnia 2017 reprezentacja 
Obwodu ZHP „Pomorze” w Brisbane, wzięła 
udział w All Na  ons Mass - Mszy Św. Wszystkich 
Narodów, w kościele Star of the Sea w 
Cleveland. Była to uroczysta Msza Św, w czasie 
której dziękujemy za to, że przybyliśmy do 
Australii z różnych krajów. Przywieźliśmy ze 
sobą nasze interesujące zwyczaje i tradycje. 
Wspólnie tworzymy Australię, która jest 
pięknym krajem. Msza Św. była poprowadzona 
w różnych językach. Po polsku był zaśpiewany 
psalm i jedna pieśń. Do modlitwy Ojcze Nasz 
reprezentanci różnych narodów stanęli przed 
ołtarzem, aby w swoim języku odmówić 
wspólnie tę modlitwę. Po Mszy Św. odbył 
się piknik, na którym można było spróbować 
smakołyki z różnych kultur, posłuchać śpiewy 
i obejrzeć tańce. Ciekawie przygotowana 
była wystawa przedstawiająca każdy kraj. 
Była także okazja nauczyć się tradycyjnych 
tańców australijskich tzw. Bush Dancing, 
tańców amerykańskich tzw. Line Dancing, oraz 
starodawnych angielskich tańców salonowych 
poprowadzonych przez grupę „Dance 
Kaleidoscope”, której członkami są druhny Ania i 
Ula wraz z mężami.

ZDJĘCIE: FOTOGRAF: Zuzanna Feliszek ZDJĘCIE: Argentyna-wspólne obchody 102 lecia argentyńskich skautów marynarskich

ZDJĘCIE: Święto żołnierza Melbourne - FOTOGRAF: Irena Kutypa phm

ZDJĘCIE: Białowieża ZDJĘCIE: Witamy jesień wędrówką, Crawley WB.
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ZDJĘCIE: Nowe Harcerki do kręgu -USA

ROK 2017/2018 JUŻ ZA NAMI!
VIVAT HARCERSTWO!

Irlandia

 Pomaganie innym jest nieodłączną 
częścią harcerstwa. Jako Szczep „CHABRY” w Cork 
angażujemy się w wiele akcji charytatywnych, 
a pomagać można na wiele sposobów i to w 
pojedynkę! Idealnym przykładem jest jedna z 
naszych harcerek, która od 6 lat zapuszczała włosy, 
by móc je przekazać polskiej fundacji zajmującej się 
tworzeniem peruk dla chorych dzieci.

Brawo druhno!

Londyn

 Jak co roku, w 3 niedzielę września 
uroczystą pielgrzymką do sanktuarium w 
Aylesford, londyńskie hufce rozpoczynają 
kolejny rok pracy. To wspaniała tradycja nie tylko 
jednocząca wszystkie jednostki harcerskie na 
naszym terenie, to okazja do powakacyjnego 
spotkania i wspomnień. Uroczystość długo 
wyczekiwana przez najstarsze zuchy w naszych 
gromadach. Dla nich to dzień gdy zostają 
przeniesione do drużyny harcerek, to otwarcie 
nowych drzwi harcerskiej przygody. Gratulujemy 
wszystkim i życzymy owocnej pracy oraz wielu 
radosnych przeżyć. 

ZDJĘCIE: Przeniesienie zuchow z gromady Szarotki do drużyny San, ŹRÓDŁO: Facebook
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ZDJĘCIE: Jesienna Rada Hufca Podhale NY

 W tym roku dodatkowym wydarzeniem 
była zmiana na funkcjach w żeńskim hufcu 
„Bałtyk”. Dziękujemy odchodzącej komendzie 
a nowej hufcowej i jej funkcyjnym życzymy 
powodzenia!

ZDJĘCIE:  nowa komenda hufca Bałtyk – źródło Facebook 
Hufcowa, Druhna phm. Ola Kucharska ze swoją nową komendą
od lewej – pwd. Marta Szczęsna, phm. Dorot Tańska, pwd. Ta  ana de Berg, phm. Ola 
Kucharska, phm. Krysia Krasoń-Barry, pwd. Weronika Kucharska.

ZDJĘCIE: Wiedeń.

Wiedeń, Austria
 
 W niedzielę 3-go września, Naczelnik 
Harcerzy spotkał się w domu Emaus, niedaleko 
Polskiego kościoła przy Rennwegu w Wiedniu, 
z kadrą która zajmuje się tworzeniem nowej 
jednostki harcerskiej właśnie na tym terenie.

 Na spotkanie przybyli również Druh i 
Druhna Czyżak, założyciele Szczepu „Polanie”, 
który działał w Wiedniu od 1983 roku przez 20 
lat. ZDJĘCIE: Organizacja Harcerzy, Świat - ŹRÓDŁO: Facebook
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ZDJĘCIE: Na zdjęciu Druh aspirant Max Steinhoff  prezentuje proporzec
FOTOGRAF: Jakub Jabłoński

Lipsk, Niemcy

 Szanowni Państwo, Przyjaciele, obchodzimy 
dziś 78 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 
Znamy historię i wiemy jakie były przyczyny oraz 
konsekwencje tego brunatnego okresu pod znakiem 
swastyki dla Europy i dla całego świata. Dziś 
wymierają ostatni świadkowie tego czasu nienawiści i 
barbarzyństwa. W obecnych czasach, dwa pokolenia 
później, młodzi ludzie inaczej już patrzą na świat. 
Wrogość do innego narodu i innego człowieka jest 
czymś niezrozumiałym i nie do przyjęcia. Dziś w 
sławnym lipskim kościele Św. Mikołaja modlimy się 
wspólnie – Polacy i Niemcy – o pokój. My polscy 
harcerze, lipszczanie, dajemy świadectwo przyjaźni, 
optymizmu, pokoju i pojednania. Nasz proporzec, 
który będziemy dumnie nosić, będzie znakiem tego 
szacunku dla różnorodności i tego, że można dziś być 
równocześnie Polakiem i Niemcem, Saksończykiem 
i Ślązakiem, Lipszczaninem i Krakowianinem w takim 
samym stopniu. Tak rozumiemy nasze harcerskie 
braterstwo, i takie jest nasze skautowe zadanie. 

 Zostało ono wyrażone na zakończenie 
Jamboree – światowego spotkania skautów, 9 
sierpnia 1937 roku w holenderskim Vogelenzang, 
kiedy Naczelny Skaut Świata, nasz założyciel, Lord 
Robert Baden-Powell pozostawił nam przesłanie: 
mamy szukać przyjaciół. Powiedział nam wtedy:

 „Nadszedł teraz dla mnie czas, abym 
powiedział „Żegnajcie!” Mam 81 lat i zbliżam 
się do kresu życia. Większość z Was dopiero 
je zaczyna i bardzo pragnę, aby Wasze życie 
było pracowite I pomyślne. Będzie takie dzięki 
wiernemu wypełnianiu Prawa Skautowego na 
każdym stanowisku, gdziekolwiek będziecie... 
Posłannictwo nasze to rozprzestrzenianie 
przyjaźni i braterstwa na całym świecie. 
Żegnajcie i niech Was wszystkich Bóg 
błogosławi.” 

 Polski skau  ng w Lipsku i ogólnie Saksonii 
nie jest zjawiskiem nieznanym. Pierwsze drużyny 
harcerskie powstały tutaj już w roku 1932, a dwa lata 
później w Lipsku w harcerskich polskich mundurach 
można było zobaczyć ok. 40 dzieci. Drużyna 
działała w ramach Związku Harcerstwa Polskiego w 
Niemczech (ZHPwN). Od przełomowego 1934 roku 
lipscy harcerze i harcerki bardzo aktywnie udzielali 
się harcersko: wzięli udział w zlocie młodzieży 
polskiej z zagranicy w Warszawie (1934 rok), na 
polskim Śląsku obozowali z polskimi harcerzami 
(1934 i 1935 rok), uczestniczyli w szkoleniach i 
kursach instruktorskich. W 1935 roku w Lipsku 
działało tutaj już 50 harcerzy, którzy powołali 4 

drużyny: 3 męskie i 1 żeńską. Dodatkowo nowa grupa 
powstała na południe od miasta w Meuselwitz, koło 
Altenburga. Pracą harcerską kierował na miejscu 
nauczyciel, Druh Ryszard Knosała, a od roku 1934 
pracownik Konsulatu RP w Lipsku Druh Nowaczyk 
(źródła nie podają imienia).

 Dzisiejsza 1 Lipska Drużyna Harcerka im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego liczy około 20 dzieci 
mieszkających w Lipsku. Formalnie przynależymy 
do Związku Harcerstwa Polskiego działającego 
poza graniami Kraju (ZHP). Od roku 2014 grupa 
regularnie spotyka się na wspólnych zbiórkach, 
grach, wycieczkach, rajdach rowerowych i pieszych, 
okolicznościowych spotkaniach - również z rodzicami 
i przyjaciółmi, Niemcami. Zdobywamy harcerskie 
sprawności i stopnie. Grupę od początku tworzy 
i prowadzi harcmistrz Rafał Ryszka. Od kilku lat 
uczestniczymy w letnich obozach harcerskich w 
Polsce: ostatnio w roku 2016 byliśmy w Podgajach 
na Pojezierzu Drawskim, a w tym roku nasz obóz 
zorganizowaliśmy koło Leszna w Wielkopolsce. 
Jeździmy także od kilku lat, do Arnhem/Driel w 
Holandii na obchody rocznicowe operacji Market 
Garten związanej z polskimi spadochroniarzami 
i przeprawą przez Ren w roku 1944. Często z 
naszymi rodzinami i naszymi przyjaciółmi z Drezna, 
Magdeburga, Berlina czy dalekiego Bonn poznajemy 
nowych rówieśników – przyjaciół z Polski i Niemiec, 
poznajemy harcerskie ideały, polskie tradycje i 
język, poznajemy naszą saksońską ziemię. Jako 
patrona naszego środowiska obraliśmy księcia Józefa 
Poniatowskiego, narodowego bohatera, który poprzez 
swoją śmierć u boku Napoleona podczas lipskiej 
Bitwy Narodów w 1813 roku na zawsze związał się z 
naszym miastem.
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ZDJĘCIE: Komendantką nadal jest hm. Beata Pawlikowska z Chicago, Komendantem: Hm. Marcin Czabański z Detroit, Przewodniczącym Okręgu, ponownie Hm. Adam Janczuk, z NJ. 
Załączone jest zdjęcia Zarządu Okręgu, oraz zdjęcie Sądu Harcerskiego. Z naszych instruktorek Hufca do zarządu weszło 5: Jola Nowacka, Danusia Dzierzbińska, Ilona Zakrzewska, 
Marta Biesaga i Asia Bis. Tym razem dhna Danusia jest na zdjęciu. Do sądu weszły dwie instruktorki: Dzidka Bielska, i jako przewodnicząca Sądu, Gabriela Backiel 

ZDJĘCIE: Spotkanie z dhną sam. Barbarą Byrtus z Wiednia. 

 Na ich 2giej zbiórce która odbyła się 
wczoraj we Wiedniu- przy pomocy druhostwa 
Czyżak - było 51! Życzę Sanowi i wszystkim gościom 
bardzo miłego i pamiętnego dnia. Na Sobieradku 
jest 65!

ZDJĘCIE: Rydwan Harcerski, Małkowskich, Parada Pułaskiego, Nowy Jork, USA
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ZDJĘCIE: Muzeum Forda przed Zjazdem Okręgu, Chicago.

ZDJĘCIE: Filadelfi a, Pensylwania, USA

ZDJĘCIE: 20 lecie ZHP w Colorado, USA. ŹRÓDŁO: Nieznane.
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WYWIAD
Z PREZESEM INSTYTUTU J ZEFA PI SUDSKIEGO

W NOWYM JORKU
Dhna. Anna Sawicka rozmawia z panią Iwoną Korga, 
Prezesem Instytutu w Nowym Jorku:

AS: Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że mogłyśmy się 
dziś spotkać, aby móc porozmawiać o działalności 
wspanialej organizacji, jaką jest Instytut Piłsudskiego. 
Serdecznie dziękuję za zgodę na udzielenie nam 
wywiadu. Na początek, chciałabym zapytać, czy 
mogłaby nam Pani powiedzieć o sobie kilka słów?

IK: Oczywiście. Nazywam się Iwona Korga, jestem 
doktorem historii, doktorem nauk humanistycznych, 
w Stanach Zjednoczonych. Skończyłam również 
studia magisterskie z informacji naukowej na 
Queens College. Pracuję w Instytucie od 1998 roku, a 
wcześniej przez kilka lat byłam także wolontariuszem. 
Instytut jest częścią mojego zawodowego życia, gdzie 
przez wiele lat wzbogacałam swoje kwalifi kacje, to 
tutaj poznałam wielu wspaniałych ludzi. Mieszkam 
w Nowym Jorku od ponad 25 lat, tutaj mam rodzinę: 
męża, córkę Aleksandrę - nastolatkę, działam w 
społeczności polonijnej na Queen’sie.

AS: Czy mogłaby nam Pani opowiedzieć troszkę 
więcej o początkach Instytutu?

IK: Instytut powstał ofi cjalnie 4 lipca 1943 roku, w 
okresie II Wojny Światowej, dzięki działaniom przyjaciół 
Józefa Piłsudskiego, ministrom II Rzeczypospolitej, 
którzy w wyniku wojny znaleźli się tutaj, w Nowym 
Jorku, ochraniali oni polskie dziedzictwo narodowe. 

Dzięki działaniom tych grup powstał Instytut 
Piłsudskiego jako instytucja naukowo-badawcza oraz 
archiwalna, która wcześniej istniała w Polsce, w czasie 
20-lecia międzywojennego. Taki Instytut powstał w 
Polsce 1923 roku jako Instytut do badania najnowszej 
historii Polski, a po śmierci Józefa Piłsudskiego przyjął 
jego imię i w takiej postaci odrodził się tutaj na 
emigracji.

AS: To wspaniała historia. Ciekawi mnie także jakie w 
Instytucie istnieją możliwości dla naszej harcerskiej 
młodzieży, w jaki sposób mogliby wspomagać 
Instytut, albo też jak mogliby czerpać z niego wiedzę?

IK: Instytut ma wiele programów otwartych na które 
zapraszamy młodzież i dorosłych. Mamy też specjalne 
programy związane z lekcjami historii dla dzieci i 
młodzieży, w zależności od tego w jakim są wieku; 
czy to są to zuchy czy starsza młodzież. Te lekcje z 
reguły odbywają się w soboty tak, aby dostosować 
się do możliwości wolnego czasu młodzieży, dzieci 
i ich opiekunów. Można oczywiście spotkać się 
również wieczorem w wybrany dzień. Lekcje historii 
dotyczą historii Polonii, Józefa Piłsudskiego, Ignacego 
Paderewskiego, historii Armii Andersa, Legionów jak 
i Błękitnej Armii Generała Hallera. Tych materiałów 
jest wiele. Mamy do tego przygotowane ciekawe 
prezentacje, filmy i treści, które możemy tutaj 
przekazywać. W czasie naszej działalności gościliśmy 
już kilka razy harcerzy. W ubiegłym roku przyjechały 
tutaj zuchy z gromady Krokusy ze Staten Island, były 

ZDJĘCIE: Medal “Biegu Tropem Wilczym”, który znajduje się wśród wielu innych odznaczeń w Instytucie.
fot. Anna Sawicka

to bardzo małe dzieciaki, które bardzo 
polubiły lekcje o Józefie Piłsudskim, 
ponieważ opowiadałam im o Marszałku 
i jednocześnie o zwierzętach, które Józef 
Piłsudski bardzo lubił. Tak jak swojego 
konia „Kasztankę”, czy też jak bardzo 
opiekował się swym psem, który miał na 
imię po prostu „Pies”. Przez te historie i 
obrazki z życia Józefa Piłsudskiego uczymy 
wtedy o epoce i o wydarzeniach tamtego 
czasu. Mamy programy otwarte, lekcje 
historii, ciekawe filmy dokumentalne, na 
które mogą przychodzić starsi harcerze. 
Te wydarzenia przeważnie odbywają się 
we wtorki - należy śledzić nasz kalendarz, 
lub zapisać się na listę e-mailową, aby 
otrzymywać powiadomienia. Mamy 
też coraz to ciekawsze spotkania, które 
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ZDJĘCIE: Wędrowniczki z Drużyny “Skaliste Orły” wzięły udział w “Biegu Tropem Wilczym” w 2016 roku. - fot. Anna Sawicka 

związane są z propagowaniem 
działań sportowych. Od dwóch lat 
organizujemy „Bieg Tropem Wilczym, 
„Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 
Kolejna edycja, już trzecia, odbędzie 
się w lutym 2018 roku. I w związku z 
tym mam bardzo dobrą wiadomość 
do przekazania. Będzie z nami 
profesor Szwagrzyk, który zajmuje się 
w Polsce poszukiwaniami Żołnierzy 
Wyklętych i będzie mógł z pewnością 
przekazać nam ciekawe informacje 
oraz opowiedzieć o tym jak trwają 
poszukiwania, jakie są wyniki i jakie 
są plany na przyszłość. Od czasu do 
czasu w Instytucie odbywają się też 
ciekawe spotkania otwarte, mini-
sesje naukowe, czy też sympozja 
popularnonaukowe, otwarte dla 
wszystkich, które mają miejsce w 
Konsulacie Generalnym i innych 
miejscach, a o których też zawsze 
informujemy całą społeczność. Jest też 
oczywiście możliwość wolontariatu, 
który jest najbardziej popularny 
w wakacje. Muszę powiedzieć, że 
chcieli byśmy mieć tutaj młodych 
ludzi, takich koło 16-tego roku życia, 
trochę młodszych też, ale oczywiście, 
za zgoda rodziców - którzy mogą do 
nas przyjeżdżać na bieżąco i pomagać 
nam w skanowaniu dokumentów w 
projekcie, nad którym pracujemy już 
od wielu lat. 

AS: Wiem osobiście, że nasze 
wędrowniczki miały okazje wziąć 
udział w biegu. Były bardzo tą akcją 
zafascynowane i nauczyły się wiele. 
Bieg pozwolił im na ćwiczenie tężyzny 
fizycznej, ale ta akcja też pozwoliła 
na to, aby dużo się nauczyły historii, 
np. koszulki na których widniały 
wizerunki „Wyklętych” zapadły im w 
pamięć i sprawiły, że identyfi kowały 
się z tymi osobami. Było to 
wspaniałe wydarzenie i wydaje 
mi się, że jeżeli istnieje Instytut, i 
istnieją takie możliwości młodzież, 
i nie tylko młodzież, ale także te 
starsze instruktorki powinny z tego 
korzystać. I tutaj mam pytanie: Z 
jakich elementów i źródeł składa się 
instytut?

IK: Ja może tutaj opowiem najpierw o misji Instytutu i przejdziemy 
do materiałów które mamy. Misją Instytutu od samego początku, 
aż do dzisiaj, było zabezpieczanie, przechowywanie i udostępnianie 
materiałów archiwalnych. Jako archiwum, rozumiemy dokumenty, 
które zostały albo uratowane w czasie drugiej wojny światowej, 
które przetrwały, przypłynęły tutaj do Stanów Zjednoczonych i zostały 
tutaj w Instytucie, lub też materiały, które tworzyła Polonia, czy też 
działacze polonijni, lub organizacje polonijne i z czasem przekazały je 
do archiwum Instytutu. W instytucie jest archiwum, na które składa się 
z około 1.5 mln dokumentów, ponad 200 metrów bieżących zbiorów, 
jest też biblioteka, która z czasem również się rozrosła do rozmiarów 
kolekcji zawierającej ponad 20 tys. książek, kolekcja map, kolekcja 
fotografi i, następnie galeria sztuki, ponad 250 wspaniałych prac, z 
których najlepsze są dekoracyjne umieszczone w galerii instytutu. Mamy 
tutaj takie zbiory jak prace rodziny Kossaków, Matejki, Wyspiańskiego, 
Wyczółkowskiego, Bacciarellego, Chełmońskiego, Styki i wielu innych 
wspaniałych artystów. Mamy kolekcję medali, odznaczeń, pamiątek 
historycznych, kart pocztowych znaczków pocztowych, są mundury. Z 
tych zasobów można korzystać i dokształcać się. Opiekujemy się tymi 
zbiorami, zabezpieczamy je i udostępniamy.

Kolejnym działaniem Instytutu wynikającym z tej misji jest edukacja 
historyczna - edukacja młodego pokolenia Polonii, ale jednocześnie 
Amerykanów, którzy trafią do Instytutu, a którzy nie znają historii 
i zechcą się czegoś nowego nauczyć, lub też Amerykanów, którzy 
szukają swoich korzeni, często są to pokolenia polsko-amerykańskie, 
które nie do końca są pewne skąd pochodzą oni lub ich dziadkowie. 
Przychodzą, pytają i poszukują tych wiadomości. Edukujemy właśnie 
przez te wszystkie materiały, które posiadamy, ale jednocześnie przez 
te programy, które są otwarte dla publiczności, które są nieodpłatne 
i odbywają się tutaj przez wiele dni w ciągu roku. Takich programów 
mamy około 25. To jest ta misja i to są te zbiory, które są najważniejsze, 
z których korzystają zarówno sympatycy poszukujący informacji, 
genealodzy, ale także i historycy. Trzeba podkreślić, że przyjeżdżają tutaj 
badacze z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, studenci, uczniowie szkół 
średnich, którzy piszą prace, którzy piszą artykuły, książki, doktoraty, 
a nawet filmowcy, którzy szukają zdjęć do swoich najnowszych filmów 
i oczywiście także sympatycy historii, którzy chcą czegoś więcej się 
dowiedzieć.
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AS: To jest wspaniałe, bo nauka przecież nie musi być nudna, nie 
trzeba siedzieć w domu, znaleźć podręcznik historii i żmudnie 
wertować strony. Tu można przyjść i zobaczyć te wspaniałe medale, 
odznaczenia, pamiątki i obrazy na własne oczy. Jednym słowem 
przeżyć to.

IK: Zgadza się, ale chcę też powiedzieć, że oprócz tych, którzy mają 
szanse i możliwości być tutaj na miejscu, również ci którzy mieszkają 
daleko lub bardzo daleko, mogą korzystać ze zbiorów, które są 
zdigitalizowane i dzięki naszym staraniom oraz pomocy zarówno z 
Polski jak i z organizacji polonijnych i indywidualnych członków Instytutu 
udało się zeskanować, opisać i umieścić na stronach internetowych 
wiele ciekawych kolekcji. Jest to już 10 tys. dokumentów, które można 
przeglądać wchodząc na nasza stronę www.pilsudski.org. Można tam 
bezpłatnie korzystać z tych materiałów, drukować je, powiększać i 
czytać szukając informacji.

Jest tam całe archiwum Piłsudskiego i większość materiałów, które 
zostały uratowane z Polski w okresie kampanii wrześniowej, które 
przetrwały i zostały przywiezione tutaj, do Stanów Zjednoczonych i 
znajdują się w Instytucie, a które dotyczą kształtowania się granic Polski 
od 1918 roku. Akurat za rok mamy 100-lecie odzyskania Niepodległości 
i mam nadzieję, że te wszystkie dokumenty uratowane wtedy w Polsce, 
a znajdujące się w Instytucie uda się udostępnić, szerokiej publiczności 
na czas na jubileuszu.

AS: Właśnie jedną z części naszego poprzedniego numeru, był artykuł 
„Sprawności 100-lecia”, które weszły w życie i które nasze harcerski 
będą mogły zdobywać. Zachęcamy harcerki, harcerzy, aby zrobili te 
kilka kroków, bo nie mają daleko, żeby przyszli do Instytutu i mogli 
zobaczyć na własne oczy o czym mowa. Wracając do codziennej 
działalności placówki nasuwa się pytanie w jaki sposób Instytut 
podtrzymuje wizerunek postaci Piłsudskiego we wszelkich swoich 
zagadnieniach. I jeszcze ta ważniejsza cześć tego pytania - co z jego 
charakteru powinno być najbardziej podkreślane i zapamiętane?

IK: To jest bardzo dobre pytanie. Instytut Piłsudskiego ma wyjątkowego 
patrona, marszałka Polski, człowieka  niezłomnego. Gdy w Stanach 
Zjednoczonych rozmawiam z Amerykanami, to porównuję Piłsudskiego 
do George’a Washingtona i wtedy wszystko jest jasne. Amerykanie 

wtedy od razu wiedzą jaka jest 
ranga Piłsudskiego. Instytut przede 
wszystkim posiada kolekcje archiwalne 
związane z Marszałkiem, mamy listy 
pisane przez Józefa Piłsudskiego, 
a także korespondencje z różnymi 
osobami i jednocześnie materiały, 
które podpisywał Józef Piłsudski jako 
naczelnik, Marszałek Polski i obrońca 
granic, które kształtowały się w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Te materiały 
znajdują się tutaj w Instytucie 
Piłsudskiego i te materiały są właśnie 
bardzo ważne dla badaczy i innych 
osób korzystających z nich.

Znajduje się tutaj też wiele ciekawych 
obrazów związanych z Józefem 
Piłsudskim, jak na przykład bardzo 
znany obraz Wojciecha Kossaka 
„Józef Piłsudski na Kasztance”. Mamy 
kilka portretów Józefa Piłsudskiego 
namalowanych lub narysowanych 
przez 14-letniego legionistę Zdzisława 
Czermańskiego. Józef Piłsudski szybko 
się poznał na jego talencie i pozwolił 
mu po prostu rysować i wspierać w ten 
sposób działalność Legionów.
Józef Piłsudski szczególnie teraz jest 
osobą, o której powinno się wiele 
mówić, gdyż dzięki uchwale senatu 
RP rok 2017 to „Rok Piłsudskiego”, bo 
w tym roku obchodzimy 150 rocznicę 
urodzin Józefa Piłsudskiego, który 
przyszedł na świat 5 grudnia 1867r.w 
Zułowie, na obecnej Litwie, a dawniej 
były to ziemie polskie pod zaborem 
rosyjskim.

To co jest najważniejsze ze spuścizny 
życia i osiągnięć Józefa Piłsudskiego, 
jeśli popatrzymy na to oczami 
współczesnego człowieka, to odwaga, 
którą przez całe życie wykazywał 
Marszałek, a także konsekwencja, 
nie poddawanie się w dążeniu 
do celu, realizacja wszystkich 
etapów wytyczonych sobie planów. 
Marszałka charakteryzowała 
umiejętność rozmowy nawet ze 
swoimi przeciwnikami, wielki 
szacunek do wszystkich z którymi 
pracował, uczciwość, nie zabieganie 
o wyjątkowe przyjemności życia 
codziennego, ale poświęcenie się 

ZDJĘCIE: Specjalnie przystosowana Komora Archiwalna Instytutu. - fot. Jolanta Szczepkowska
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sprawom najważniejszym jakimi były 
sprawy kraju. Był człowiekiem bardzo 
skromnym, jego rodzina również, córki 
i żona prowadziły bardzo skromny 
tryb życia. Trzeba pamiętać o tym, że 
pensję Naczelnika Państwa, gdy już nie 
sprawował tej funkcji, a wraz z rodziną 
mieszkał w Sulejówku, przeznaczał 
na ukochany Uniwersytet Wileński 
Stefana Batorego. Był bardzo pracowity, 
wieczorami pracował ze swoją żoną 
Aleksandrą. Była to również wyjątkowa 
kobieta. Jako nieliczna z kobiet została 
odznaczona krzyżem Virtu   Militari. 
Przez całe życie bardzo wspierała swojego 
męża. Wieczorami Piłsudski dyktował, 
a Aleksandra pisała na maszynie teksty, 
z których powstawały książki, dzięki 
którym rodzina się utrzymywała w 
okresie, gdy nie sprawował władzy w 
państwie.

Należy pamiętać o tym, że Piłsudski to 
wielki patriota i od niego możemy się 
nauczyć wielu zachowań, jak należy 
kochać swoją ojczyznę i jakie są zadania 
dla każdego z nas na dzień dzisiejszy, czyli 
konsekwencja, wytrwałość, pracowitość, 
w każdej dziedzinie. Wykonując te 
codzienne zadania możemy stać się 
lepszymi profesjonalistami, patriotami i 
ludźmi.

AS: To piękne słowa. Patrząc na 
popiersie Marszałka, widać, że 
spogląda on poważnym wzrokiem w 
dal. Chciałabym się zapytać i myślę, 
że nie będzie to zbyt śmiałe, czy jest 
jakiś fakt z jego życia, który jest trochę 
bardziej zabawny, a który przypadłby 
do gustu naszym młodym harcerkom i 
harcerzom.

IK: Z pewnością. Józef Piłsudski to nie 
tylko wyjątkowy żołnierz, szef sztabu, 
zarządzający, naczelnik, minister, ale też 
ojciec i mąż. Ze wspomnień i opowieści 
wyłania się postać bardzo ciepłego 
człowieka, uśmiechniętego, z poczuciem 
humoru, który kochał ludzi, ale też miał 
szczególną miłość do zwierząt. Uwielbiał 
swojego konia, „Kasztankę” z którym 
spędził wiele lat w Legionach i później 
otoczył ją opieką w jej już podeszłym 
wieku. Rodzina zawsze posiadała psa, 

ZDJĘCIE: Gabloty, plansze i ramy prezentujące część zbiorów Instytutu. - fot. Anna Sawicka

ZDJĘCIE: Biblioteka Instytutu. - fot. Anna Sawicka
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który był szkolony by pilnować dokumentów, ale 
czasami był zbyt łagodny, albo działał w ten sposób, 
że wpuszczał do domu nie tych co trzeba, ale mimo to 
Piłsudski pobłażliwie do tego podchodził.

Mało znaną historią są obchody imienin Józefa 
Piłsudskiego, które przypadają na 19 marca. W Polsce 
imieniny, a nie urodziny, były zawsze celebrowane i 
tak jest do tej pory. Na Świętego Józefa, który z reguły 
przypada w okresie Wielkiego Postu można było 
nawet otrzymać dyspensę na organizację uroczystego 
przyjęcia. Gdy Józef Piłsudski mieszkał w Sulejówku po 
1922r. i do 1926r., w ten dzień, od samego rana do 
jego skromnego dworku, który legioniści wybudowali 
dla Józefa Piłsudskiego i jego rodziny, przybywali 
goście. Przychodziły orkiestry wojskowe, przychodzili, 
często wędrując całą noc prości legioniści, którzy 
byli chłopami i przynosili lub przywozili to co mogli 
przywieźć, czyli żywe ptactwo, jajka, jedzenie, które 
wyprodukowali w swoich gospodarstwach. Później 
przyjeżdżali dygnitarze, odbywały się spotkania, 
przemowy. Józef Piłsudski wszystkich serdecznie witał, 
ściskał dłonie swych gości rozmawiał z nimi, z kolei 
żona Aleksandra przygotowywała poczęstunek.
Gdy czytałam wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej 
to opisywała właśnie jedno z takich spotkań, po 
którym to została cała grupa żywych zwierząt, które 
przekazano jako prezent, między innymi był tam: 
lis, kaczki, kury, owieczki. Aleksandra Piłsudska 
bardzo pragnęła jakoś „zagospodarować” te dary, 
ale Piłsudski się absolutnie sprzeciwił, aby pozbawić 
życia którekolwiek ze zwierząt, więc były one albo 
rozdawane znajomym, przyjaciołom, albo pozostały w 

dworku. Aleksandra pisze też o tym jak na przykład 
koza zjadła wszystkie zasiane plony, które dopiero 
miały wschodzić na wiosnę, natomiast najbardziej 
zwróciła jej uwagę przyjaźń owieczki, gęsi i kaczki, 
które razem się trzymały i spędzały razem czas.

Także myślę, że to też jest takim przykładem jakim 
człowiekiem był Józef Piłsudski. Dodam tu też, że 
bardzo lubił dzieci i młodzież. Uważał, iż historia jest 
bardzo ważnym przedmiotem, który powinien być 
bardzo poważnie wykładany i nauczany, ponieważ 
młodzież może z niego czerpać wiele ciekawych 
informacji.

AS: Wspaniale. Widzimy wyraźnie, że Marszałek 
po prostu był silnym człowiekiem, który posiadał 
mocne zasady życiowe, a mimo wszystko miał jednak 
miękkie serce. Czyli wspaniały przykład dla harcerza/
harcerki. Idealna postawa.

IK: Zgadza się.

AS: Czy czasami odnosi się może wrażenie, że nie 
pamięta się o Piłsudskim tak bardzo jak się powinno?

IK: Myślę, że to jest tak. Jest wiele wspaniałych 
postaci szczególnie tutaj, gdy mieszka się w Nowym 
Jorku, ponieważ myślimy o Amerykanach, o 
przedstawicielach innych nacji, mając tutaj możliwości 
poznawania innych kultur. Jeśli chodzi o historię 20-
tego wieku i historię Polski, to mamy tak naprawdę 
dwóch wielkich Polaków: Józefa Piłsudskiego i papieża 
Jana Pawła II.

ZDJĘCIE: Gablota zawierająca odznaki “Strzelca” oraz Kartę Legitymacyjną i Legitymację.
fot. Anna Sawicka

ZDJĘCIE: Spoglądające na mnie poważnym wzrokiem popiersie Józefa Piłsudskiego, z cytatem 
“Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska, być zwyciężonym, a nie ulec, to zwycięstwo.” – JP
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ZDJĘCIE: Kolekcja Obrazów Instytutu. - fot. Anna Sawicka 

Wydaje mi się, że te postaci zawsze 
powinny być w czołówce naszej 
pamięci. Jest to wręcz obowiązkiem 
każdego, kto ma jakiekolwiek 
poczucie swoich korzeni polskich, 
aby te postaci znać i znać ich 
biografi e i umieć nich opowiedzieć 
innym. To my powinniśmy zapoznać 
swoich amerykańskich kolegów z 
tymi wyjątkowymi ludźmi, których 
oni może nie znają lub gubią się 
w natłoku informacji, które daje 
nam współczesny świat. Dziś z 
pewnością nie uczymy się tyle 
ile powinniśmy, a każda okazja, 
rocznica, wydarzenie związane z 
życiem np. Józefa Piłsudskiego jest 
ważna, żeby podkreślić zasługi, 
wyjątkowe życie, charakter, a także 
historię Polski. Takich sytuacji, gdy 
możemy poznawać ludzi i wydarzenia 
wyjątkowe dla naszej ojczyzny 
powinno być na pewno więcej, jestem 
jak najbardziej za tym, aby ta wiedza 
była bardziej propagowana.

AS: Chciałam na zakończenie 
spytać, czy chciałaby Pani przekazać 
jakąś wiadomość instruktorkom i 
instruktorom. Co powinni wiedzieć, 
gdzie powinny się oczytać, co 
powinni podkreślać na co dzień dla 
harcerzy i harcerek?

IK: Myślę, że ważną rzeczą jest to że 
mieszkamy w Nowym Jorku, w Stanach 
Zjednoczonych. Większość młodych 
ludzi, którymi się opiekujemy, bo ja 
sama jestem również nauczycielem 
polonijnym, urodziło się w Stanach 
Zjednoczonych. Polska jest dla nich 
krajem ich rodziców i dziadków, a 
często ci młodzi ludzie, dzieci znają 
język polski, mniej lub bardziej.

 Wydaje mi się, że 
najważniejsze jest to by nauczyć 
ich historii Polski, podstawowych 
elementów, pokazać Polskę, czyli 
bardzo ważny jest wyjazd do Polski, 
aby na własne oczy pewne rzeczy 
zobaczyć, edukacja czyli oglądanie 
fi lmów które są związane z historią 
Polski, czy ze sprawami bieżącymi i 

wtedy gdy ta wiedza jest już na jakimkolwiek poziomie, nauczyć ich 
aby przekazywali ją w rozmowach swoim rówieśnikom amerykańskim 
i budowali pozytywny obraz Polski, ponieważ to przede wszystkim 
świadczy dobrze o nas, ale też i o naszych korzeniach. Polska jest bardzo 
pięknym krajem, gospodarczo zaawansowanym z wyjątkową historią 
i mamy wspaniałych przodków, wielkich ludzi o których z pewnością 
możemy mówić i chwalić się nimi.

AS: Dziękuję bardzo za wspaniały wywiad i za wszystkie informacje, 
oczywiście będziemy starać się nadal motywować nasze harcerki, 
aby inspirowały się historią i oczywiście tak jak mówiłam wcześniej, 
aby postawiły te kilka kroków i odwiedziły Instytut.

IK: Wydaje mi się, inaczej się patrzy na pewne instytucje programy 
z zewnątrz, dopóki się nie przyjdzie i poczuje się tej atmosfery, nie 
będzie się tutaj na miejscu, nie zada się może pytania, nie spotka się 
znajomych. Ja bardzo bym chciała, żeby harcerze zaprosili swoich 
rodziców, którzy niekoniecznie byli u nas, bo życie imigrantów nie jest 
łatwe. Może nie mieli czasu, może musieli ciężko pracować, może się 
obawiali, czy to jest miejsce dla nich.

AS: Dziękuje bardzo.

IK: Proszę bardzo.

ZDJĘCIE: Zdjęcie z Panią Iwoną Korga przed portretem Józefa Piłsudskiego na Kasztance. - fot. Jolanta Szczepkowska
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WSP PRACA CZY KOEDUKACJA?
KOEDUKACJA CZY WSP PRACA?

DYSKUSJA
 „Nasza harcerska kobiecość to pogoda 
ducha i zaradność życiowa”

 „Dzieje harcerstwa polskiego, jego 
wzloty i upadki, wiązały się jak najściślej 
z dziejami Kraju. Kiedy się tym dziejom 
przyglądamy, nie możemy nie zauważyć, że 
przez długie lata, prawie od samego początku 
istnienia polskiego harcerstwa, istniało odrębne 
harcerstwo żeńskie, że wniosło ono do polskiego 
ruchu skautowego swoje ogromne wartości”.

Wiceprzewodnicząca ZHP (1990-1993) 
Dhna hm Hanka Zawadzka

ZDJĘCIA: ZHP Wexford - Gromada Strażnicy Głębi Oceanu

Zdjęcie z terenu zlotu Harcerek „Nieprzetarte Ścieżki”, Kanada 2017

 „Harcerstwo żeńskie usamodzielniające 
dziewczynę przyłączyło się tym samym do ruchu 
emancypacyjnego kobiet”

Dhna hm Jadwiga Fałkowska 

 Koedukacja czy współpraca? Współpraca 
czy koedukacja? Co lepsze? Co wygodniejsze? A co 
stosowniejsze i mądrzejsze w wychowaniu dzieci i 
młodzieży?

Koedukacja - po łacinie znaczy razem kształcić i 
wychowywać dzieci i młodzież obojga płci.
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Współpraca - to natomiast coś jeszcze piękniejszego 
(moim zdaniem), ponieważ to zdolność do 
tworzenia więzi i współpracy z innymi, umiejętność 
pracy w grupach, na rzecz osiągania wspólnych 
celów, ideałów oraz nabywania umiejętności w 
wykonywaniu zadań i zespołowym rozwiązywaniu 
problemów.

 Tak naprawdę to nie jestem przekonana w 
stu procentach, co do koedukacji w harcerstwie. W 
związku z tym postaram się przedstawić moje myśli 
za i przeciw, a na pewno znajdą się czytelniczki, 
które uznają wiele walorów po jednej i drugiej 
stronie.

 Po pierwsze mam świadomość tego, że 
ZHP w Polsce pracuje w drużynach koedukacyjnych 
czyli dwupłciowych. Natomiast ZHP poza granicami 
Kraju jest bardziej przychylne współpracy, która jest 
podyktowana głównie zbiórkami w jednostkach 
jednopłciowych. Zbiórki są dostosowywane do 
indywidualnych potrzeb wiekowych i płciowych, 
gdzie umiejętności indywidualne służą do wspólnej 
współpracy (to jest troska nie tylko o rozwój 
umysłowy, ale też fizyczny i emocjonalny).

 Harcerstwo to nie szkoła, lub przedszkole, 
a więc zasadniczo powinno się różnić od sposobu 
wychowania i kierowania dziećmi i młodzieżą w 
szkolnictwie. Każdy młody człowiek musi chodzić 
do szkoły, natomiast zajęcia pozaszkolne są różne i 
często szczepy przegrywają z komercyjnymi firmami, 
które proponują dzieciom rozrywki pozaszkolne, 
wakacje, i kolorowe place zabaw oraz mul  medialne 
możliwości spędzania czasu. Wychowanie harcerskie 
nie polega na plakatach, szyldach, i komercji, lecz 
chodzi o wychowanie młodzieży na ideałach Prawa i 
Przyrzeczenia Harcerskiego.

 Więc jak wychowywać? Czy jest to błędne, 
jeśli są drużyny męsko-żeńskie? Nie wiem. Raczej 
nie. Natomiast wydaję mi się, że dorastająca 
dzisiejsza młodzież rozprasza się podczas zajęć, 
skupiając w tym samym czasie swoją uwagę 
na płci przeciwnej, po drugie nie każde zajęcia 
mogą być podporządkowane i podobają się płci 
przeciwnej: jest mniejsze skupienie podczas zajęć 
np. majsterkowania, musztry, sportu, a po trzecie 
żyjemy w czasach mediów socjalnych, kiedy 
młodzież ma dużo innych możliwości na innym 
forum, aby się bliżej zapoznać, lub po prostu ze 
sobą pogadać. Harcerstwo z kolei ma być wspólną 
przygodą, wielką grą, która ma za zadanie młodych 
łączyć. Gromady skrzatowe były zawsze prowadzone 
w składzie dziewcząt i chłopców ze względu na to, że 

dzieci w wieku od 4-7 lat dobrze współpracują razem, 
bo jest to naturalnie, ponieważ współpraca polega 
bardziej na zabawie.

 W późniejszym wieku, czyli chodzi o 
zuchy i harcerki, chłopcy i dziewczynki mają inne 
zainteresowania i jest to również naturalny proces 
dorastania kiedy, dziewczynki krępują się chłopców i 
wice-wersa, mają swój sekretny język i zachowanie, 
które żenuje i peszy przeciwną grupę.

 Wydaję mi się że w jednopłciowych 
drużynach zbiórki są lepiej zorganizowane, ponieważ 
są dostosowywane do zainteresowań, potrzeb 
i możliwości członków oraz jednostek w danym 
terenie.

 Zuchy i harcerki nie rozpraszają swojej 
uwagi na zbędne sprawy przeciwnej płci (rywalizacji, 
zazdrości, fizycznych i intelektualnych możliwości), 
psychicznie są bardziej zrównoważone,rozumiejąc 
bardziej swoje zajęcia harcerskie, przy czym 
egzystencja i działalność drużyny zuchowej lub 
harcerskiej w dużej mierze zależy od drużynowej 
i przybocznej, które powinny oddziaływać na 
swoje dziewczęta, pobudzając ich uczucia, wolę, 
samodzielność, samokrytykę oraz wiarę w samą 
siebie, a przy tym wszczepiać ducha harcerskiego.

 Jak jest udowodnione przez wielu 
terapeutów, lekarzy, i samo życie, dziewczęta różnią 
się od chłopców szczególnie swoimi czynami, 
myślami, pracami ręcznymi, śpiewem, sportem, 
zamiłowaniem do przyrody, czasem bardziej 
emocjonalnymi przeżyciami. Dla harcerki okres 
dorastania jest szalenie ważny przede wszystkim 
dlatego że harcerka w tym wieku próbuje 
zrozumieć samą siebie. Coś co niewiele znaczy dla 
harcerza, może zaważyć na prowadzeniu zbiórki, 
wspólnego ogniska, przebiegu akcji letniej ze strony 
niezrozumianej harcerki.

 Nie możemy również zapominać o 
potrzebach emocjonalnych dwóch stron. I tu właśnie 
jest sztuką zachować balans, aby współpracować z 
inną płcią na zasadzie mądrej, zdrowej rywalizacji 
typu sportu, pionierki, stawiania namiotów, 
gotowania, śpiewu itp. czyli dziewczęta dopingują 
chłopców do konkretnych czynów lub akcji i wice-
wersa. Aczkolwiek biwaki powinny się odbywać 
oddzielnie, nie dlatego że nie widzimy równości 
w pracy harcerskiej, ale dlatego, aby zachować 
naturalny balans, który i tak jest odzwierciedleniem 
każdego społeczeństwa i aby zachować naturalną 
zgodę między płciami, a pogodzić etap rozwoju 
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psychofi zycznego. Ten etap z biegiem lat zmienia się, czyli u 
młodzieży w wieku wędrowniczym można ewentualnie utworzyć 
drużyny męsko-żeńskie, albo więcej współpracować z odmienną 
płcią, a przy tym wzbogacając i uzupełniając się.

 Kontrastowo podaję atuty dlaczego współpraca mogłaby 
istnieć w koedukacji harcerskiej. Po pierwsze jest łatwiej dla 
rodziców/opiekunów dzieci zawieść tego samego dnia w to samo 
miejsce (bo jak wiadomo nie wszystkie szczepy mają zbiórki tego 
samego dnia). Po drugie możliwość rozwinięcia przyjaźni z osobą 
płci przeciwnej jest o wiele większa, młodzież przestaje się wstydzić 
kiedy razem współpracuje, wzajemna pomoc staje się widoczna, nie 
wspomnę tu o fizycznych możliwościach które z reguły są bardziej 
opanowane u chłopców (przenoszenie ciężkich rzeczy, stawianie 
namiotów), ale tu się nie wyklucza. Udzielanie pierwszej pomocy, 
umiejętności pionierskie oraz niekonwencjonalne rozwiązanie 
problemów są przewodnimi myślami w koedukacji, gdy wszystkie 
czynności młodzież wykonuje, razem bez względu na umiejętności i 
fizyczne, talenty, upodobania itp.

 Niestety, już widzę kłopot z punktu widzenia drużynowej 
ponieważ dla niej przygotowanie zbiórki wydaje mi się 
problematyczne, wymagające dużo poświęcenia i wysiłku, aby 
zbalansować wspólne zajęcia i zainteresowania szczególnie w 

wieku zuchowym lub harcerskim. 
Później kiedy przychodzą pierwsze 
zauroczenia płcią przeciwną i złamane 
serca, wydaję mi się, że drużynowa 
oraz zastępy poświęcałyby zbyt dużo 
czasu na sprawy sercowe zamiast 
metodzie harcerskiej.

 Są podzielone zdania co 
do fizycznej sprawności męskiej, a 
żeńskiej, gdzie dziewczyny wydają się 
tą niby słabszą płcią. Natomiast przez 
zdrową rywalizację i umiejętności 
można wyrobić harcerzy na bardziej 
czułych mężczyzn, a harcerki na 
zaradne, twarde i fizycznie sprawne, 
przez pracę i programy w jednostkach 
jednopłciowych. Obie płcie oddzielnie 
muszą wykonywać czynności, które 
należą do jednych i drugich i ten 
sposób można wychować zaradnych 
ludzi.

 Z tego względu nie jestem 
za koedukacją, lecz bardziej za 
współpracą dwóch płci w jednej, 
wspólnej organizacji. Widzę 
koedukację tylko w wieku skrzatowym 
lub wędrowniczym, ale w tym 
wypadku tylko wtedy jeśli zachodzi 
konieczność organizacyjna, ze względu 
na małą liczebność drużyny jednej płci.

 Założyciel ruchu skautowego 
nie wspominał o koedukacji, 
przeciwnie ruch kierowany był 
do chłopców, dopiero później w 
roku 1909 ruch skautek został 
wprowadzony przez siostrę Baden-
Powella - Agnes, która założyła zuchy 
dziewczynki, a później pomagała 
jej rozwinąć jednostki żeńskie żona 
Baden-Powella - Olive.

 Natomiast polskie szeregi 
harcerskie tworzyły się z czasem 
konieczności i potrzeby walki o 
niepodległość Polski, która dotyczyła 
obu płci i do której pragnęli się 
przyłączyć chłopcy i dziewczęta.

 Temat koedukacji i oceniania 
czy jest lepsza czy gorsza od jednostek 
podzielonych na męskie i żeńskie 
nie jest nowym zagadnieniem. Przez 
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wiele lat opisywano go i omawiano, ale niestety nikt 
dotychczas nie dał jednoznacznej odpowiedzi, co 
jest lepsze, a co gorsze. Uważam, że nie można do 
tego tematu podchodzić w sposób kategorycznie 
jednoznaczny. Każda z opcji ma swoje plusy i 
minusy w zależności od tego w jakich środowiskach 
zostałyśmy wychowane, jakie mamy najczęściej 
przyzwyczajenia i upodobania. Warto pamiętać o 
różnicach psycho - rozwojowych dzieci i młodzieży, 
o ich potrzebach emocjonalnych, także o kontaktach 
chłopak – dziewczyna już od najmłodszych lat. Jeśli 
miałoby to ode mnie zależeć, jestem za koedukacją, 
ale z zaznaczeniem, że drużyny pracują systemem 
zastępowym, w których absolutnie koedukacji 
być nie powinno. Jednocześnie należałoby tak 
przydzielać funkcje, aby drużynową była dziewczyna, 
a przybocznym chłopak, lub odwrotnie kiedy 
chłopak byłby drużynowym, to dziewczyna powinna 
być przyboczną.

 Temat koedukacji i oceniania tego czy 
jest lepsza czy gorsza od pracy w jednostkach 
podzielonych na męskie i żeńskie nie jest nowym 
zagadnieniem. Przez wiele lat opisywano go i 
omawiano, ale niestety nikt dotychczas nie dał 
jednoznacznej odpowiedzi, co jest lepsze, a co 
gorsze.

 Uważam, że nie można do tego tematu 
podchodzić w sposób kategorycznie jednoznaczny. 
Każda z opcji ma swoje plusy i minusy. W zależności 
w jakich środowiskach zostałyśmy wychowane, 
takie mamy najczęściej przyzwyczajenia i 
upodobania. Warto pamiętać o różnicach psycho–
rozwojowych dzieci i młodzieży, o ich potrzebach 
emocjonalnych, także o kontaktach chłopak – 
dziewczyna już od najmłodszych lat. Jeśli miałoby 
to ode mnie zależeć, jestem za koedukacją, ale 
z zaznaczeniem, że drużyny pracują systemem 
zastępowym, w których absolutnie koedukacji być 
nie powinno.

 Jednocześnie należałoby tak przydzielać 
funkcje, aby drużynową była dziewczyna, a 
przybocznym chłopak lub odwrotnie kiedy chłopak 
byłby drużynowym, to dziewczyna powinna być 
przyboczną.

 Jako podsumowanie mogę stwierdzić, że 
zbiórki, biwaki i obozy są krótkie, a metoda harcerska 
dla dziewcząt jest inaczej prowadzona ze względu na 
odmienność psychiki. Młodzież w wieku 12-15 lat jest 
dość trudna, a harcerstwo ma za zadanie wychować 
młodego człowieka, dbając z troską o jego rozwój, a 
zarazem dawać mu siłę ducha i ciała. 
 Nikt nie jest idealnym, ale dążąc do ideałów 
jesteśmy w stanie wymagać więcej od siebie, przede 
wszystkim kształtując samych siebie. Czy stwarzamy 
w harcerstwie dobrego ducha bez względu na płeć 
i koedukację? Czy chcemy iść za modą i zmieniać 
harcerskie szeregi w imię nowości, bo tak wygodniej 
czy niby nowocześniej? Uważam, że nie powinno 
się kłaść nacisku na koedukację, lecz na godziwą 
współpracę.

Agnieszka Nowicz phm.
Kanada

 W koedukacji zauważam następujące zalety:

• integracja obojga płci
• wzajemna pomóc w wykonywaniu zadań 
uważanych za typowo męskie i żeńskie
• przyzwyczajanie się do płci przeciwnych i ich 
problemów
• poznawanie zachowań płci przeciwnych
• możliwość rozwinięcia pozytywnych relacji i 
wzajemnej tolerancji
• nauka o wzajemnej roli w społeczeństwie, rodzinie, 
organizacji, poznawanie różnic i podobieństw w 
wykonywaniu pełnionych funkcji w życiu codziennym, 
nie tylko jako dziecko, młodzież, ale jako osoba 
dorosła – przyszła instruktorka/ instruktor
• uczenie się od najmłodszych lat wzajemnych relacji 
jak w rodzinie miedzy siostrą i bratem.

 Osobiście jestem za tym, żeby drużyny 
były koedukacyjne. Taka sytuacja wymaga więcej 
wysiłku od drużynowej/drużynowego, ale dzięki 
temu chłopcy i dziewczyny uczą się wzajemnego 
szacunku i akceptacji. Młodzi ludzie  zauważą, że 
chłopcy mogą ładnie śpiewać, a z dziewczynami 
da się porywalizować, widzą, że nie należy nikogo 
szufl adkować.

 Do koedukacji trzeba przygotować nie tylko 
członków drużyn, ale szczególnie kadrę, która dotąd 
pracowała w zupełnie innym systemie.
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Wstęp

 Od razu pragnę otwarcie zadeklarować swoją 
przychylność w tej debacie do tak zwanej współpracy 
pomiędzy płciami jak i raczej ostre nastawienie 
wobec koedukacji.

 Rozumiem i przyjmuję, że są sytuacje, kiedy 
nie mamy wystarczająco dużo kadry instruktorskiej, 
lub wystarczającej ilości młodzieży czy dzieci, aby 
móc prowadzić osobne zajęcia. W takich nielicznych 
sytuacjach szukamy kompromisów i działamy według  
najbardziej pomocnej i skutecznej metody.

 Dążymy jednak do osobnych zajęć, struktur 
jak i czasem do modelu naszego organizacyjnego, 
czyli dwóch osobnych Głównych Kwater -  żeńskiej i 
męskiej, o podobnej tematyce i metodzie harcerskiej, 
lecz o samodzielnie dostosowywanym potrzebom 
płciowym osobnym programem. 
 
 Mam ku takiemu nastawieniu wiele 
powodów, lecz zanim ktokolwiek zacznie oskarżać 
żem oślepiona, żem starej daty, że nie rozumiem, żem 
nie giętka, pozwolę sobie podkreślić, że często na 
swej drodze harcersko - instruktorskiej zastanawiałam 
się i głowiłam nad tym tematem, zadając sobie do 
dziś istotne pytania. Ciekawa jestem czy zwolenniczki 
tak zwanej koedukacji kiedykolwiek  przystanęły 
i przeanalizowały konkretne rozstrzygnięcie. Czy 
właśnie wiele z nich „idzie po rzemyku”, bo tak 

zostały wychowane i taki system im jest znany, a 
czują się w nim bardziej wygodnie.

 Na moje ustosunkowanie do zagadnienia 
składa się wiele przyczyn. Lecz może to co mnie 
najbardziej uderza to fakt, że ta przyjęta przez wielu 
koedukacja w polskim harcerstwie jest oparta na 
wydarzeniach smutnych i tragicznych dla naszego 
kraju, a przy tym jej sposób stosowania jest 
nielogiczny.  Mam taki problem, że jeżeli coś mi się 
nie układa w tej mojej łepetynie, nęka mnie i nęka 
w nieskończoność. Temat staje się coraz bardziej 
istotny. 

 Przypływ kochanych i dobrych instruktorek 
z kraju do naszych szeregów jest pozytywnym, lecz 
i bardzo ciekawym zjawiskiem. Nie można i nie 
należy ignorować dążeń, pomysłów, podejścia do 
sprawy naszych koleżanek druhen, które w wielu 
przypadkach się dwoją i troją, aby tworzyć nowe 
jednostki w naszych szeregach, przy niełatwym życiu 
poza krajem. Ruch harcerski winien się rozwijać, 
co nie znaczy, że winien z reguły się regularnie 
przemieniać. Ponownie spotykamy się z tą naszą 
przyjaciółką -  refleksją i z coraz bardziej wzrastającą 
potrzebą myślenia, dyskusji i wzajemnego 
zrozumienia się jak i wyczucia sprawy.

 Należę do pokolenia kobiet, które nie 
odczuło dyskryminacji w szkole, w rozwoju kariery i 
nawet na płaszczyźnie życia rodzinnego.
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 Z wielkim smutkiem widzę co się dziś dzieje 
w świecie zawodowo ekonomicznym. Chociażby 
tylko w polityce, na salach plenarnych dalej w 
większości są mężczyźni, a kobiety najwyżej w 
tle jak rodzynki. Kobiety w polityce są nieliczne, 
zauważa się czasem wrogie ustosunkowanie do 
wielu kandydatek kobiet, dwulicowość i tradycyjne 
podejście do roli kobiety w społeczeństwie.

 Wartości, które my potrafi my przekazywać 
metodą harcerską w drużynie żeńskiej są 
dziewczętom, tym przyszłym młodym kobietom, 
coraz bardziej potrzebne. Nasz cel dziś niewiele 
różni się  od celów istniejących w świecie ongiś. 
Dziś zauważamy wiele przeszkód narzucanych przez 
obyczaje panujące w społeczeństwie, podobnie 
jak  w pierwszej dekadzie XX wieku, kiedy to nasze 
poprzedniczki garnęły się do zastępów i drużyn 
skautowych. Szukały one jak i my wychowania 
w duchu samodzielności osobistej, inicjatywy, 
obudzenia własnego potencjału, a może przede 
wszystkim pogody ducha. Nastroje panujące wokół 
nas się może zmieniły, lecz byt młodej kobiety, 
która pragnie pogodzić karierę z ewentualnym 
macierzyństwem, pozostał tak samo narażony na 
przeszkody.

Defi nicja

 Po pierwsze należy się od razu skupić nad 
samą terminologią, którą się posługujemy w tej 
debacie na co dzień, często nie zwracając uwagi na 
słownictwo. Czy my rozumiemy na czym polega i 
czego wymaga koedukacja, a tak naprawdę jak jest z 
tą współpracą?

Współpraca

W słowniku czytamy, że współpraca to:

a) zdolność tworzenia więzi i współdziałanie z 
innymi

b) umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągnięcia 
wspólnych celów

c) działalność prowadzona wspólnie, z celem 
umocnienia tego na czym nam zależy w danym   
momencie.

 Współpraca to praca wykonywana wspólnie 
z kimś, z innymi, to działalność prowadzona 
wspólnie. Wymaga ona porozumienia się w tym celu 
z kimś innym.

 Warto się przypatrzeć synonimom tego 
słowa: współdziałanie, kooperacja, kolaboracja, 
koprodukcja, zaangażowanie, zaufanie.

 H. Czerniawski w „Współdziałanie potrzebą 
czasu” twierdzi, że współpraca „...dotyczy wszystkich 
obszarów życia człowieka, stanowi istotny warunek 
egzystencji i rozwoju...”

Współdziałanie -  nie należy mieszać tego słowa ze 
współpracą. Współdziałanie jest po prostu procesem, 
którym się posługujemy, aby wyjaśnić sytuację 
i poszukać rozwiązania. Współdziałanie jest to 
działanie pracą wspólną z kimś, pomaganie komuś 
w jakieś działalności, szczególnie,  gdy chodzi o 
osiągnięcie, które wymaga większych sił, lub które by 
nie było osiągalne innym sposobem.

Koedukacja - Tu wchodzi w rachubę pierwotne 
wymaganie, czyli sam element edukacji, kształcenia 
do której zalicza się kwes  a wychowania. Jest to 
system wspólnego kształcenia dziewcząt i chłopców, 
który wymaga odpowiedniego przygotowania 
pedagogicznego.

 Czyli  „na papierze” program harcerski, 
jak i szkolny, mógłby podlegać systemowi 
koedukacyjnemu.
Nie roszczę sobie prawa do wydawania opinii co do 
pracy, czy założeń Fundacji Sternik (Kraków), lecz 
warto się przypatrzeć ich wypowiedziom i celom na 
których opiera się ich działalność.

 Fundacja Sternik podaje że :model 
koedukacyjny sam w sobie nie niweluje trudności 
związanych z relacjami osób różnych płci. 
Rozdzielenie osób różnych płci, we wszystkich, bądź 
tylko w niektórych klasach, staje się powoli jednym 
z najskuteczniejszych środków zmniejszających 
przemoc oraz sprzyjającą  przekazywaniu wiedzy i 
pozytywnych nawyków społecznych. 

 Jeżeli podążamy ku równości płci, nie 
możemy ignorować różnic. Dziewczęta i chłopcy uczą 
się w różniące się od siebie sposoby, mają odmienne 
zainteresowania i reagują inaczej. Właściwie 
przygotowany nauczyciel, potrafi pogodzić potrzeby 
swoich uczniów w klasie, ma na to dużo czasu, wie co 
robi, działa w systemie wspierającym i nastawionym 
na potrzeby ucznia.

 Badania wskazują na to, że dziewczęta 
inaczej odbierają informacje, słuchają i przyjmują 
je, inaczej się je motywuje, bo  niekoniecznie 
odpowiada im rywalizacja tego  typu, który panuje 
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u harcerzy. Harcerki rozwijają się przez  kontakt ze 
sobą i współdziałanie. Posiadają szybciej od chłopców 
umiejętność koncentracji i koordynacji.

 Pożyczając sobie słowa Fundacji i 
przekształcając je na pożytek naszych potrzeb, 
pozwalam sobie przepisać że: harcerki muszą 
mieć takie warunki wychowawcze, aby mogły być 
pełnowartościowymi ludźmi wznoszącymi swój wkład 
do rodziny i społeczeństwa”.

Personalizacja procesów edukacyjnych

 System ten wywodzi się  z Hiszpanii -  
Ins  tucio Familiar d’Educacio-Barcelona.

 Ten system polega na rozpoznaniu i pełnym 
wykorzystaniu potencjału rozwojowego młodych 
ludzi. Należy dostosować metodę do odmiennych 
potrzeb obu płci.

 W tym przypadku Sternik wskazuje nam 
wymagania, z którymi się od przeszło stu lat 
spotykamy w harcerstwie. Otóż między innymi 
Sternik kładzie nacisk na współpracę z rodzicami. 
Co dla nas ciekawsze to wymaganie, że ”nauczyciel 
ma obowiązek pracować nad swoim charakterem”.  
Przy tym cel personalizacji w edukacji jest pojęty 
jako „kształtowanie silnej woli jak i rozumu”. Sternik 
posługuje się i innymi nam dobrze znanymi hasłami 
typu: „dziewczyna i chłopiec są równi lecz różni”, 
lub  „koedukacja pogłębia stereotypy”. Lecz przede 
wszystkim to najważniejsze stwierdzenie, że „dziecko 
jest osobą”.

Nasze wychowanie

 Dzisiejszy temat jest wyjątkowo ważnym 
zagadnieniem, opiera się na wielu różniących się 
opiniach, warto więc zastanowić się nad elementami 
z naszej drogi harcerskiej które nas, a właściwie  w 
tym przypadku mnie, ukształtowały.

 Każdy z nas jest produktem swojego 
świata w którym się wychował. Od tego się 
nigdy nie odpędzimy, gdy pragniemy się jakby 
na nowo narodzić, czy nie wyczuwamy potrzeby 
zdystansowania się od swych lat dzieciństwa i 
młodości. Nie kryję, że rodzice moi są żywym 
produktem Polski międzywojennej,a wartości 
głęboko zakorzenione w ich sercach (którymi się w 
pełni w swym życiu wykazali) to przede wszystkim 
honor, Ojczyzna, kręgosłup moralny i poczucie 
dumy ze swej historii rodzinnej jak i polskości, w 
świecie, który nie jest  przychylny sprawom polskim. 

Oparcie się w wychowaniu dziecka na takich 
podstawach, szukanie  takich korzeni, wpływa na 
psychikę dziecka jego otoczenie. Panujący klimat 
społeczno-socjologiczny w kraju urodzenia i 
zamieszkania ma także istotne znaczenie. Ameryka 
w połowie XX wieku żyje obsesyjnie Zimną Wojną 
(nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności  za swoje 
działania w świecie -ale to też inny temat). Panujący 
antykomunizm, lęk przed wojną atomową, ostatnie 
drgawki tak zwanego „McCarthyism”, rejs ku 
księżycowi (siłami naukowców, którzy jeżeli nimi nie 
byli to współpracowali z hitlerowcami jeszcze do nie 
dawna) kryzys na Kubie (ledwie opanowany) początki 
wojny w Wietnamie i pierwsze widoczne podziały 
społeczne, rewolucja społeczna pod banderą 
hipisów i pacyfi stów, brutalny mord prezydenta, 
to wszystko wywiera na młodej duszy bardzo duże 
i nieodwracalne piętno. Jak może dziecko ufać 
komuś kto zabił  mu dziadka, odebrał miejsce 
przynależności, a teraz w każdej chwili grozi rodzinie 
dalszym zniszczeniem ludzkości bombą atomową, lub 
światową destabilizacją, budując np. mur w Berlinie i 
nękając naszych rodaków i rodziny w Kraju.

 Polska w kajdanach nam się może na 
Zachodzie nie przelewa, ale na każdym kroku 
przypomina się nam, że nasi bracia i siostry 
cioteczne nie korzystają z tej samej wolności, 
szkoły czy dobrobytu co my. A w naszym rodzinnym 
przypadku Lwów, Wilno i Grodno w sowieckich 
kajdanach, skazane na świat represji i  gułagów. To 
mój świat zły -  dobry, w wielu przypadkach jak się 
dziś dowiadujemy też  mocno zakłamany, ale mój. 
Czy mam go sobie zasuszyć i  żyć wspomnieniami, 
niczego nie kwes  onować i być otwartą na tak 
zwany postęp, który ktoś inny z kolei pragnie mi 
narzucić? Wiadomo, że nie o to mi chodzi. Lecz 
nie mogę wykluczyć lub nagle poddać się zanikowi 
pamięci, bo mi tak dziś wygodnie, lub pogodzić się z 
tym, co przekształciło i zraniło mój ukochany polski 
ruch harcerski. Od razu wspomnę, że warto tutaj 
przystanąć i przekartkować ten numer Węzełka ku 
rozdziałowi o  ochronie środowiska. Otóż w tym 
rozdziale widnieje malutki wgląd do klimatu, w 
którym starsi instruktorzy podążali ku ratowaniu 
polskiej młodzieży przed reżimem i sowietyzacją, tak 
jak to robili ich poprzednicy za czasów konspiracji 
podczas zaborów. Kompromisy na które niektórzy 
z nich się zgodzili, lub z czasem do których zostali 
zmuszeni, nie muszą i nie powinny dalej nami 
kierować lub nas do dziś kształtować. A jednak 
właśnie to ma dalej miejsce. Pierwszy kompromis 
głosił że koedukacja nastąpi na poziomie funkcji 
od hufcowych wzwyż. Zagadnienie w jaki sposób 
doszło do koedukacji na niższych szczeblach wymaga 
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dalszej, bardziej ścisłej analizy. Nie wątpliwie 
ze strony reżimowej władzy, pionierzy stanowili 
organizację koedukacyjną. System komunistyczny 
otwierał kobiecie np. drogę do pracy w kopalni 
czy stalowni. Równouprawnienie – kobiety nie 
szanowano, nie liczono się z nią jako matką, nie 
szanowano jej zdrowia,  a w otoczeniu nędza i 
jeszcze bardziej nędza. (Wiadomo, że nie mówi się 
tutaj o sługach politrukach, którym żyło się dobrze). 

 Niewątpliwie polskie harcerstwo było 
zawsze oparte w swej działalności na polskiej 
oświacie i posługiwało się siłami i rękoma 
nauczycielskimi w dużej mierze, szczególnie na 
oddalonych terenach. Skoro w 1956r. szkolnictwo 
w PRL-u było koedukacyjne, następny kompromis 
podejrzewam nastąpił łatwiej. A dla systemu 
totalitarnego, który pilnuje i kontroluje swojego 
obywatela na każdym kroku, po co i do czego 
odrębne organizacje? Warto przypomnieć że służba 
Bogu została też wykreślona, lecz do niej powrócono 
ofi cjalnie po 1989r. Podobnie ze stopniami. Więc 
jeden kompromis obalony, a drugi nie? Wspaniały 
przykład angielskiego określenia „cherry picking!”.
Wydawać się może, że  odzywa się ktoś kto, nie 
rozumie psychiki dziecięcej. Przecież co złego, że 
dzieci chcą się razem bawić skoro harcerstwo to 
jedna wielka gra, wesoła przygoda, która przy tym 
ma się stać wielkim przeżyciem. Te same godła, 
te same cele i ideały tyczą harcerzy i harcerek, 
więc w czym problem? Naszym obowiązkiem jako 
instruktorki jest szerzyć prawdę, otwierać oczy 
sobie jak i naszym podwładnym na świat, takim 
jakim on jest. Bo tylko tym sposobem możemy 
odnaleźć drogę ku Dobru i tam starać się prowadzić 
naszą harcerską brać. Winniśmy znać historię, 
a dla przypomnienia pozwolę sobie przytoczyć 
informację, która dotyczy harcerstwa polskiego na 
uchodźstwie:

 W styczniu 1949r. Pelagia Lewińska 
wygłosiła referat: „ Problemy przebudowy 
harcerstwa” opublikowany później jako broszura 
pt. „Walka o nowe harcerstwo”, w którym ideologię 
skau  ngu i harcerstwa poddawała miażdżącej 
krytyce, a dotychczasowe ZHP oskarżała o „służbę 
na korzyść imperializmu” i porównywała z 
organizacjami hitlerowskimi:

 „Twórca skautingu (Baden-Powell) 
i polscy uczniowie „mistrza” opierali – 
jak twierdzą dziś jeszcze – wychowanie 
dobrego obywatela na założeniach systemu 
„puszczaństwa”. Trudno zrozumieć nam, ludziom 
okresu budowy ustroju socjalistycznego jak 
można mówić o wykształceniu w młodzieży, 

przebywającej w puszczy, cech dobrego 
obywatela. Jak można myśleć, że człowieka 
postępu społecznego, nowoczesnej techniki, 
człowieka cywilizacji, który własnymi rękami 
buduje nowy ustrój, można wychowywać 
w ostępach leśnych, z dala od życia i 
jego spraw, z dala od jego walki? (...)                                                                       
Jakimi cechami miał odznaczać się „dobry 
obywatel”, wychowany metodą skautową? 
Zajęcia skautowe zaprawiały młodzież do 
życia w warunkach kolonialnych, w terenie 
nietkniętym ręką cywilizacji. Ukrywanie się 
przed okiem innych, śledzenie i ściganie – to są 
metody białego policjanta w krajach kolorowych 
„tubylców”. Program stopni harcerskich, według 
których wychowywała się młodzież, obejmuje 
przede wszystkim elementy zaradności, rozmaite 
umiejętności i wszystkie właściwości potrzebne 
człowiekowi, który musi śledzić, który jest 
nastawiony na akcję szpiegowską, policyjną. 
Weźmy dla przykładu sprawność tzw. trzech 
piór. Polegała ona na tym, że dziecko przez 24 
godziny pozostawało bez jedzenia, w milczeniu, 
gdzieś w ostępach leśnych. Jasne jest, jakie to 
miało wyrobić cechy w człowieku. (...)

 Stosunek skautingu do szkoły jest 
pełen pogardy. (...) Skauting zachwala 
przede wszystkim ślepy „czyn”, nieskrępowany 
refl eksją, neguje znaczenie wiedzy. (...) 
Wiemy, że pedagogika faszystowska postawiła 
tę samą zasadę na czele swego systemu 
wychowania przez ślepy czyn, dla „wyżycia się”, 
dla wyładowania swej energii biologicznej. Tak 
jest w skautingu, tak było w przedwojennych 
organizacjach hitlerowców: „przede wszystkim 
działaj, a myślenie nie jest ci konieczne”. (...) 
Tak wychowywano niemieckich ludobójców, 
usiłuje się w ten sposób przygotować masy 
obywateli amerykańskich na ślepe narzędzie w 
rękach podżegaczy do nowej wojny.

 Tenże ciasny pragmatyzm, właściwy 
programowi działania skautowego i harcerstwa, 
wykluczający i negujący wartość nauki szkolnej, 
zaniedbujący wszelką lekturę i dyskusję, 
spowodował, że można było wychować tysiące 
młodzieży na ślepe narzędzia w ręku obcych 
agentur. (...)”

Pelagia Lewińska,
„Walka o nowe harcerstwo”

 I dlatego ja do dziś mam z tą, nam coraz 
bardziej narzucaną charakterystyką, wielki problem. 
Gdyby nasz Kraj powrócił do wolności po wojnie 
i koedukacja stała się naturalną ewolucją naszej 
pracy, mocno i żywo dyskutowana, obmyślana i 
opisana, nie miałabym z tym zagadnieniem żadnego 
problemu. Lecz to nie  nastąpiło i jakkolwiek nie 
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wątpię przez sekundę, że dzisiejsza koedukacja w 
harcerstwie jest właściwie opracowywana i szkolenie 
odpowiednie, nie mogę się odpędzić od myśli, że 
komuś w mundurze  odpowiadało by działać dalej, 
kiedy już pójście na kompromisy nie jest potrzebne, 
nie jest systemem narzuconym przez wroga. Widzicie 
kochane moje Druhny mam taką dziwną łepetynę. 

 Pragnę od razu zaznaczyć, że w żaden 
sposób nie obniżam harcerskości osób działających 
w systemie koedukacyjnym, lecz w moim świecie, 
w tej mojej organizacji, mam prawo powiedzieć, że 
mi to nie odpowiada, że pragnę żyć interpretacją 
harcerskich ideałów jaką mi przekazano, w tym niby 
wolnym świecie. Mamy możność współpracowania 
w swych szeregach. Jest to, bardzo zdrowym 
wizerunkiem i węzłem pomiędzy płciami, co należy 
też uwidaczniać w naszych dorocznych programach 
harcerskich. Współpraca -  rozbija namioty chłopięce 
na drugim polu, a nie pomiędzy harcerkami(co to ma 
komu dać?) i nadzór nad harcerzami ma instruktor 
lub rodzic, który pomaga przy młodej jednostce.

 Niestety odczuwam w wielu przypadkach, że 
koedukacją się posługują osoby ze zwykłej wygody 
lub przyzwyczajenia. I niestety nie wierzę, że na wielu 
akcjach koedukacyjnych, program kładzie nacisk 
na potrzeby harcerek w izolacji do harcerzy przez 
ułamek sekundy. Bo nawet jeżeli przyjmiemy zasady 
powyższej personalizacji, jeżeli skupiamy się nad 
dzieckiem, winniśmy od razu z góry programowo 
rozumieć, że harcerka w pewnych sytuacjach 
potrzebuje czegoś innego, nawet jeżeli ona w tej 
chwili tego sama nie rozumie.

 Każda z naszych harcerskich polskich 
organizacji ma swoją specyfi kę, która ma korzenie 
w swym położeniu geograficzno-historycznym. 
Organizacje harcerskie w Kraju posiadają wiele 
wartości, świeży światopogląd na tle szerszego, 
bardziej różnorodnego społeczeństwa, wiele 
specjalizacji, wspaniałe działy wydawnicze.

 Tak jak my powinnyśmy się z tym „skarbcem” 
zaznajamiać i go wykorzystywać do naszych zajęć 
czy potrzeb, tak i może te organizacje winny sięgnąć 
do nas i nabrać wyczucia do tej naszej harcerskości 
na codziennej płaszczyźnie, Zapraszam każdą 
druhnę wychowaną w koedukacji, aby szczerze 
i otwarcie zapoznawała się z naszym system 
współpracy, a z czasem, posiadając doświadczenie 
obydwu systemów, jak i wyczucie do życia za 
granicą i dylematów utrzymywania polskości 
poza krajem, rozpoczęła z nami dialog, oparty na 
wiedzy, doświadczeniu i otwartości. Jeżeli  system 

koedukacyjny winien być  zdrowy i postępowy,  
dojdziemy do niego ewolucją a nie narzucaniem, 
czy stosowaniem go po swojemu na oddalonych 
terenach po cichu, jak to niestety zaczyna się 
rozpowszechniać.

Nasza organizacja harcerek

 Nasza organizacja sięga swymi korzeniami 
historycznie do l909r. nieprzerwanie, a w słowach 
„Wielka Gra” odbiera coś głębszego niż tylko 
zabawne zajęcia na sobotnim spotkaniu, aby było 
fajnie. Cieszy mnie inteligentne i otwarte podejście 
wielu druhen, które są tym może pierwotnie 
zaskoczone, ale z zaciekawieniem starają się wejść 
w nasz świat i go poznać. Nie zawsze się zgadzamy 
choć staramy się słyszeć. Smucą mnie jednak takie 
druhny, które od razu osądzają, odrzucają, ale 
pozornie podporządkowują się (bo trzeba choć nie 
zawsze mundurowo np.), nie wyrażając na żadnym 
kroku jakiegokolwiek osobistego zainteresowania. 
Mieszkając i żyjąc za granicą tyle lat, zawsze starałam 
się wejść w dane społeczeństwo, zrozumieć jego 
zagadnienia i dopiero potem się czymkolwiek 
wykazać. Ustosunkowanie, że ja wiem lepiej  i tak 
postawię na swoim nie jest niestety dowodem 
inteligentnej i mądrej instruktorki.

 Nie zaprzeczam, że nam dziś, w naszych 
szeregach czasem też i potrzeba tego większego 
dystansu, że czasem warto być wielkodusznym i się 
po prostu śmiać, że nie trzeba ciągle nam powracać 
do historii naszej Ojczyzny. Aby być dobrą i fajną 
harcerką. Nie mamy też  powodu zaprzepaszczać 
swojej tożsamości, o której utrzymanie walczymy 
w bardzo trudnych warunkach od prawie 80 lat! 
Nie możemy zezwalać na ignorancję i robić ze swej 
młodzieży „Jasia muzykanta”, który pojmuje swoją 
polskość –jak mi to kiedyś zasugerował bardzo 
mądry Konsul Generalny RP- jako doroczny piknik z 
pierogami i osobami w stroju krakowskim w dodatku 
ledwie mówiącymi po polsku. Każda instruktorka w 
naszym ZHP jest opiekunką wielkiego skarbu i winna 
to pojmować.

 Kochane Druhny jak wiemy nie możemy 
posuwać się naprzód, nie znając historii.

Nasza historia nasze dziedzictwo
czyli geneza naszej organizacji.

 Myślę, że warto zapoznać (mam nadzieję 
tylko przypomnieć) nasze druhny, bez względu na 
szerzone  opinie, poglądy i nawet sposoby działania, 
z genezą organizacji harcerek ZHP. Łączy się ona  z 
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naszą sprawnością 100-lecia, więc na pewno się  
przyda naszym druhnom. Warto od razu zaznaczyć, 
że temat jest obszerny, więc na pewno może tu 
brakować  różnych faktów czy danych, o które 
naturalnie prosimy druhny, by drogą listowną do 
Węzełka, lub z nadsyłanymi artykułami je przekazały.

 Wszystko zaczyna się od dwóch rzeczy: 
Ojczyzna w kajdanach a na świecie niepokój 
wzrasta,. Przy tym dla kobiet i dziewcząt nie ma, 
u schyłku 19 wieku i początku XX wieku, miejsca 
w życiu publicznym. Potrzeby wołającej Ojczyzny 
odznaczają  się tym, że kobiety są przyjmowane do 
organizacji niepodległościowych. W tym artykule 
ograniczamy się do podawania wielu nazwisk. 
Powrócimy do nich podczas naszej wspólnej drogi 
do sprawności 100-lecia. W czerwcu 1909r. Polski 
Związek Wojskowy (PZW) organizuje pomocnicze 
oddziały kobiece, czerpie członkinie z Zarzewia. Na 
ich czele staje Maria Gabriela (Ela) Kwiatkowska, a 
Leokadia Błońska staje się pierwszą komendantką 
kursu żeńskiego w Kongresówce. PZW szybko 
przemienia się w Armię Polską pod komendą Marii 
Barthel de Weydenthal, a w kursach spotykamy  
Olgę Drahonowską, Stanisławę Rajewską 
(instruktorka tajnej drużyny skautek w Radomiu). 
Już latem 1910r. Eleusis organizuje Sejm Filarecki w 
którym Olga bierze udział. W marcu 1911r. Sokoli 
organizują kurs w którym biorą udział studentki 
i 22 maja 1911r. Naczelna Komenda Skautowa 
tworzy pierwszą drużynę skautek, właśnie z tych 
studentek: III Lwowska Drużyna im płk. Emilii 
Plater, jej drużynowa- Olga Drahonowska. Czytamy 
w jej prywatnych zapiskach gdzie opisuje ten 
początkujący okres działania w następujący sposób: 
„... skau  ng nie był czymś co się robiło na kursie 
lub na zbiórkach tylko, to był nowy sposób życia.....
rozumiałyśmy, że skautką trzeba się stać, a więc 
ćwiczyłyśmy wolę -w każdej pracy wybierając rzeczy 
najtrudniejsze.... Szukałyśmy słabych i biednych by 
im przyjść z pomocą”.

 Nasz byt, nasza możność działania jest 
o wiele łatwiejsza, choć mocno skrępowana 
przepisami BHP lub innymi wymaganiami prawnymi 
nowoczesnego świata, do których musimy się 
dostosowywać, utrzymując zarazem poczucie 
samodzielności, wolności i jedności z przyrodą. 
Nasze poprzedniczki musiały walczyć o wycieczki, 
biwaki, nocowanie pod namiotem: wszystkie te 
elementy programowo kształcące ducha i siłę 
uderzały w panujące wówczas obyczaje. Instruktorki 
wiedziały, że muszą przełamać  uprzedzenia, choć 
zadanie nie było łatwe: „instruktorki rozumiały, 
że programy żeńskie pracy skautowej powinny 
się różnić od męskich”.

 Jesienią 1911r Jadwiga Łapińska zakłada 
pierwszą drużynę skautek w Warszawie. W tym 
samym roku w Łodzi powstaje jednostka skautek 
pod komendą Eugenii Jabłońskiej, a wkrótce po niej 
Marii Wocalewskiej. Niestety walka nie odgrywała 
się tylko ze społeczeństwem ale i z naszymi braćmi 
skautami. Jakkolwiek ich bardzo kochamy i chętnie 
współpracujemy, nie łudźmy się, że nasi druhowie, w 
koedukacyjnej jednej wspólnej Głównej Kwaterze, by 
się tak bardzo  liczyli z naszym zdaniem.

 Czyli  wtedy „męskie” Naczelnictwo, jak nam 
donosi historia, nie chciało brać odpowiedzialności 
za skau  ng żeński, ignorując całkowicie pracę 
skautek, nie wydawano rozkazów dziewczętom, 
nie przyjmowano ich raportów, nie mianowano 
drużynowych, nie utrzymywano kontaktów.

 Naszym największym zwolennikiem był 
i pozostał w legendzie do dziś właśnie Andrzej 
Małkowski, człowiek mocno ukształtowany przez 
kobiety w swojej rodzinie. Małkowski się nie zgadzał 
z takim podejściem i od razu w Numerze nr 1 Skauta 
pisze: „Wszystko co tyczy chłopców skautów można 
zastosować i do dziewcząt skautów, które mogą 
w harcach ćwiczyć się z takim samym pożytkiem”. 
Ignacy Kozielewski (Sokół) przyłącza się do tej samej 
opinii.

 W listopadzie 1912r Janina Łakińska zostaje 
pierwszą drużynową w zaborze pruskim. Harcerki 
uczą się poza zajęciami harcerskimi języka polskiego, 
literatury i historii i geografi i Polski.

 Na terenie Zagłębia Dąbrowego zastępy 
skautek działają współpracując z drużynami męskimi.

 Pod koniec 1912r. Kazimierz Wyrzykowski 
powołuje Komisję do sformułowania celów, zadań i 
metod ruchu żeńskiego, jej  członkowie to: Jadwiga 
Fałkowska, Emilia Czechowiczówna i Andrzej 
Małkowski. Komisja wydaje „Polskie Skautki. Zarys 
Organizacyjny”. Tu znajdziemy najróżniejsze tematy 
od opisu umundurowania, po wymagania do trzech 
stopni i warunek że skautka musi mieć ukończonych 
13 lat i posiadać zgodę rodziców. Tu też czytamy 
że: „Organizacja polskich skautek ma wychowywać 
dzielną kobietę jako Polkę, kobietę ,matkę i 
wychowawczynię przyszłych pokoleń. Polska skautka 
składa ślubowanie (oryginalna terminologia ) na 
wierność Bogu i Ojczyźnie”.              

 Sprawy się posuwają teraz bardzo szybko. 
Jest powołana Sekcja Żeńska w Naczelnictwie : 
przewodnicząca Maria Czarnecka, a jej sekretarka 
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-  Jadwiga Fałkowska. Wiosną 1913r. Ela Kwiatkowska 
jest mianowana Komendantką Skau  ngu Żeńskiego 
na cały zabór rosyjski.

 W kwietniu 1914r. Fałkowska przeprowadza 
kurs instruktorski, którego głównym celem jest 
podkreślenie uczestniczkom, że w swej pracy nie 
mają korzystać z pomocy skautów, tylko z ogólnie 
nabytej wiedzy na kursie ,z  pisma „Skaut” i z 
podręczników harcerskich.

 We wrześniu 1914r. (czyli już po wybuchu 
I Wojny Światowej) Antonina Świdzińska zakłada 
w Wilnie drużynę żeńską im. Tadeusza Kościuszki. 
Przypominamy również postać Ewy Makowskiej 
Gulbinowej. Przed 1915r. już działają drużyny 
skautek w Lublinie, Białymstoku, Kielcach, Radomiu. 
Na terenach Poznania  drużyny skautek w 1915r., 
działają w konspiracji: urządzają wycieczki i 
narodowe uroczystości polskie poza miastem 
wczesnym rankiem lub nocą i pomagają dzieciom w 
schroniskach. (Do 1918r. tereny się poszerzą, aż po 
Inowrocław, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski). Gdy 
Niemcy rozwiązują skau  ng 31 maja 1918r., drużyny 
żeńskie dalej pracują skrycie.  W styczniu 1915r. 
powstaje w Warszawie Związek Skautek Polskich, na 
jego czele staje Antonina Walicka. Skautki pracują na 
korzyść legionów, szyją żołnierzom bieliznę, robią na 
drutach swetry, rękawiczki i szaliki, dostarczają listy i 
wysyłają paczki na front. Starsze skautki skupiają się 
nad kursami sanitarnymi i wojskowymi, współpracują 
z POW. Na 3go maja 1916r. biorą udział z własnym 
sztandarem w pochodzie i prowadzą swoje stoisko w 
pawilonie skautowym.

 17 maja 1916r. odbywa się uroczystość, 
gdzie na ręce Ks. Mauersberga 200 skautek składa 
przyrzeczenie. W grudniu 1915r. na terenach 
tak zwanej Ukrainy, druh Sedlaczek staje na 
czele polskiego ruchu skautowego. Do pracy z 
dziewczętami są wybrane Zofia Smolikówna, 
Maria Skokowska, Natalia Majewska i Helena 
Sakowiczówna. Na III Zjeździe w Kijowie w grudniu 
1917r., praca dziewcząt jest uwzględniona jako 
przygotowanie gospodarcze, zawierająca kobiece 
sprawności.  W Moskwie Fałkowska pracuje z trzema 
drużynami żeńskimi i z zastępem instruktorek 
składającym się ze studentek uniwersyteckich. 
W 1917r. powstaje też i drużyna „Sarenek” dla 
młodszych dziewcząt. Akcja harcerska rozwija się 
też  w Petersburgu. Zofia Olszamowska, skautka 
krakowska, uczestniczka kursu instruktorskiego 
w Skolem w 1914r.) opiekuje się z harcerkami 
wygnańcami i ofiarami wojny, żołnierzami, jeńcami, 
dziećmi w sierocińcach. Skautki uczą  się historii i 

geografi i, wykonują ćwiczenia polowe, prowadzą 
wycieczki, kolonie i obozy, szczególnie na terenach 
Finlandii :5 drużyn żeńskich wchodzi w ich skład. 
Powstają drużyny skautek w Płocku, Włocławku. 
Siedlcach i Końskim. W 1916r. Naczelna Komenda 
Skautowa we Lwowie mianuje na czele referatu 
drużyn żeńskich Henrykę Czechowiczówną (zastąpi 
ją w 1918r Maria Opieńska). W listopadzie 1917r., 
NKS zwołuje Zjazd Informacyjny w którym biorą 
udział drużynowe ze Lwowa, Snopkowa, Drohobycza, 
Borysławia, Nowego Sącza i Oświęcimia. W 1918r. 
w samym Lwowie istnieje 7 żeńskich drużyn i jedna 
gromada. Maria Cesznak pełni funkcję Naczelniczki 
Głównej Kwatery Żeńskiej. W listopadzie 1916r. 
następuje Akt Połączenia organizacji młodzieżowych 
w Kongresówce. Przewodniczący Ks. Mauersberg, 
dwie osobne Główne Kwatery -żeńska i męska. 
Warto zauważyć, że do numeracji drużyn jest 
dopisana litera”A” w przypadku męskim i „B” w 
przypadku żeńskim. Wiosną 1918r. Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tworzy 
Naczelny Inspektorat Harcerstwa, mianując Tadeusza 
Strumiłło i Marię Wocalewską. Wocalewska od razu 
zakłada kursy instruktorskie żeńskie. 1-2 listopada 
1918r. w Lublinie następuje uchwała powołująca 
jeden Związek Harcerstwa Polskiego. W listopadzie 
1918r., skautki biorą czynny udział w obronie Lwowa 
jako sanitariuszki, łączniczki, przechodząc często 
linię frontu. Podobnie jest w przypadku Powstania 
Wielkopolskiego i w walkach o Wilno. Po uwolnieniu 
Lwowa, w grudniu 1918r. 10 wagonowy pociąg 
sanitarny wywoził rannych ze Lwowa do Warszawy, 
obsługiwany był przez harcerki. 10 lipca 1919r. Maria 
Wocalewska jest mianowana Kierowniczką do pracy 
żeńskiej z udziałem Fałkowskiej i M. Uklejskiej. 
Rozpoczyna się okres kursów instruktorskich. Skoro 
organizacja żeńska cierpi na brak instruktorek, 
Wocalewska przeprowadza kursy dla nauczycielek, 
aby mogły pełnić funkcje drużynowych lub 
opiekunek drużyny. Wyciągi podają, że w okresie 
1918/1919r. ZHP liczy 300 drużyn harcerek (około 11 
000 dziewcząt). Do tych liczb należy dodać harcerki 
na środkowej Litwie, w Gdańsku, na Górnym Śląsku i 
w Rosji. 15 grudnia 1920r. zostaje mianowanych 560 
druhen na podharcmistrzynie.

Okres międzywojenny

 Polskie instruktorki wyróżniają się na 
płaszczyźnie międzynarodowej, ale też i u siebie w 
Kraju. Pomiędzy 1921r.(Kraków), a 1938r. (Skolem), 
odbędzie się 15 konferencji instruktorek na cały 
Kraj (np. 1922r. konferencja i obóz wyższego kursu 
instruktorskiego w Spuszy koło Grodna). Konferencje 
dotyczą takich tematów jak:
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a) wychowanie społeczne w harcerstwie

b) służba społeczna kobiet

c) przysposobienie wojskowe

 W 1924r. odbywa się I Zlot Narodowy ZHP. 
W zlocie żeńskim bierze udział 809 harcerek, 44 
instruktorki pod komendą Olgi Małkowskiej. Zlot 
wykazuje się wyśmienitą pionierką (bez pomocy 
męskiej), służbą sanitarną, własną izbą chorych. 
Harcerki budują kładkę przez Świder która będzie 
po zlocie służyć lokalnej ludności. Tego samego 
roku 3 żeńskie stopnie są teraz rozszerzone do 5. 
W 1926r. konferencja skupia się i debatuje  nad 
organizacją pracy zuchowej jak i nad wymaganiami 
dla drużynowej. Fałkowska opisuję rolę Naczelniczki 
jako „rolę służebną w stosunku do swych drużyn”.
Na płaszczyźnie międzynarodowej właśnie w 
latach 20-tych powstają drużyny harcerek w 
Czechosłowacji, USA, Francji, Niemczech, Łotwie i 
dalekiej Brazylii. Janina Tworkowska staje na czele 
wydziału drużyn polskich za granicą.

 Na płaszczyźnie światowej (ZHP na trzecim 
miejscu liczebnie po WB i USA)

 W 1919r. Olave Baden -Powell powołuje 
Międzynarodową Radę Skautek, nie ma Polek 
uczestniczek z powodu wojny polsko-bolszewickiej, 
lecz już w 1920r. przyjedzie Janina Twórkowska do 
Oksfordu. ZHP powołuje Komisję Zagraniczną, a na 
jej czele Zofia de Callier.

 W 1922r. w Cambridge cieszymy się 
trzema polskimi delegatkami, w 1924r. w Foxlease 
Małkowska i Fałkowska wygłaszają referaty, a na 
zlocie zwołanym przed samą konferencją obozuje 
15 polskich harcerek i 8 instruktorek. W 1926r. na 
konferencję w USA przybywa De Callier I Hanna 
Dydińska. W 1928r. na konferencji na Węgrzech, 
powstaje Światowe Biuro Organizacji, do jego 9 
osobowego składu jest powołana Małkowska. 
Historia z konferencji na Buczu w 1932r. jest nam 
bardzo dobrze znana. Delegatki reprezentują 24 
kraje, a przewodniczącą jest Olga Małkowska.

 Olave Baden Powell opisze tą konferencję 
następująco: „Nigdy, nawet w najśmielszych 
marzeniach, nie byłyśmy w stanie wyobrazić sobie 
czegoś równie miłego, jak to co przygotowano dla 
nas w Polsce. Nigdy nie będziemy dość wdzięczne 
względem każdej z tych, tak bardzo zapracowanych 
instruktorek, które ofi arowywały nam swój czas i 
swoją przyjaźń”.

Na Zakończenie

 Niewątpliwie nasze wychowanie, nasze 
przyzwyczajenia i nasz własny światopogląd 
odgrywają ważną rolę w naszej ocenie tematu 
współpracy czy koedukacji. Przedstawienie i tak 
skróconej genezy naszej organizacji harcerek 
podkreśla jak dalece kobiety dbały o byt przyszłych 
żeńskich pokoleń i podkreśla wszelkie przejścia i 
wystąpienia ku temu celowi, a nie były one łatwe 
i często wymagały bardzo dużo osobistej odwagi. 
Warto jeszcze przytoczyć Wacława Błażejewskiego 
wypowiadającego się co do organizacji harcerek 
po 1920r.: „Harcerstwo  żeńskie  wewnętrznie 
zwarte, świadome swoich zadań i celów, dążyło 
systematycznie do wykorzystania wszystkich wartości 
wychowawczych harcerstwa... Widać było troskę 
o własną drogę i śmiałe poszukiwanie metod bez 
trzymania się wzorów obcych...”

 Wspomniałam na początku, że dla mnie 
stosowanie koedukacji w Kraju jest nielogiczne. 
Może frywolny na pierwszy rzut komentarz, 
ale skoro wszystko razem to dlaczego różni się 
umundurowanie pomiędzy płciami? Nie mam tutaj 
na myśli zakładania przez dziewczęta rogatywek, lub 
założenia spodni (którego osobiście przyznaję, że 
jestem wielkim zwolennikiem), lecz chociażby kolor 
munduru. U Anglików spotykamy się z gidkami i ze 
skautkami. Skautki noszą w tym samym kolorze co 
ich koledzy umundurowanie. Jest to logiczne skoro 
same zechciały wstąpić do tej organizacji. Jak to 
się de facto odbywa w kraju? Po co te dwa kolory? 
I dalsze pytanie : czyj program jest poświęcony, 
czy to kobiety przechodzą na podejście męskie? 
Cieszymy się wielką osobistą autonomią, kierujemy 
się własnymi potrzebami, wyrabiamy własne talenty 
i zdolności. Nikt nam nie odbiera prawa współpracy z 
harcerzami, ale czy na prawdę chcemy, aż tak bardzo 
z nimi się łączyć i czy tak na prawdę wierzymy, że 
w sumie będą nam tak bardzo przychylnie każdej 
naszej decyzji? Jeżeli przykłady wzięte z życia nam nie 
wystarczą, przypomnę jaki był rejwach, właśnie ze 
strony męskiej, gdy nasza ówczesna Naczelniczka, śp. 
druhna hm Halina Śledziewska postanowiła wydawać 
pismo żeńskie instruktorskie czyli nasz Węzełek. 
Może w imieniu narzuconego nam postępu miała się 
poddać i podporządkować woli męskiej? Nasuwa sie 
i też pytanie: po co nam żeński Węzełek i z kolei co by 
nam dało pismo instruktorskie dla obydwu płci?
       
    Zygmunt

PS. Pragnę serdecznie podziękować za materiał 
(ujęty w tym artykule), który wywodzi się z pióra i 
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 Ostatnie lata przyniosły nam wiele nowych 
zagadnień, z którymi być może nie do końca się 
zgadzamy i identyfi kujemy, to jednak musimy być 
ich świadomi. Każda z nas jako harcerka zdaje sobie 
sprawę, że świat nie kreci się tylko i wyłącznie wokół 
nas i naszych indywidualnych potrzeb. Mimo że 
posiadamy różnego rodzaju poglądy na struktury 
społeczne, to czasami nasze założenia wchodzą w 
konfl ikt ze światem zewnętrznym.

 Jak wiemy, coraz częściej słyszy się na świecie 
o walce o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, 
ale także o uznanie subkultur o różniących się od 
naszych orientacjach, a także osobistej identyfi kacji 
wzg. płciowości. Mimo, że nie jest to wcale proste, 
aby zrozumieć drugiego człowieka, w szczególności, 
gdy nasze wychowanie lub wiara nie pozwala 
nam na uwzględnienie poglądów innej osoby jako 
prawdziwych. Musimy jednak pamiętać, że każdy 
człowiek ma prawo do bycia sobą, że jego osobiste 
uczucia oraz zachowania, oczywiście te, które 
nie sprawiają krzywdy innym, są jak  najbardziej 
dozwolone i nie nam oceniać innych i narzucać nasz 
własny pogląd na świat. Przecież te subkultury (i nie 
biorę tutaj pod uwagę grup ekstremistycznych, które 
kierują się agresją i chęcią czynienia innym krzywdy, 
które narzucają nam swoje poglądy czy orientację) 
chcą tylko mieć możliwość bycia sobą.

 Z perspektywy dzisiejszego dnia ważne jest, 
aby każda organizacja, która chce przetrwać próbę 
czasu, ruszała tymczasem do przodu. W czasach, 
kiedy dorastająca młodzież zaczyna kwes  onować 
swoja płciowość (w szczególności jej zaszufl adkowane 
cechy), warto jest, nam, instruktorkom, zastanowić 
się nad tym, czy trzeba by było zmienić podejście 
naszej organizacji  do koedukacyjnego systemu 
wychowania.

 „Od początku dało się zauważyć, że 
problem koedukacji nie dotyczył wyłącznie szkół 
i środowisk z nimi związanych, lecz miał o wiele 
szerszy wymiar, gdyż dotykał także kwestii 
religijnych, moralnych, społecznych, a nawet 
politycznych. Miał także, a może nawet przede 
wszystkim, związek z żywym wówczas problemem 

 Najwspanialsze wspomnienia mojego 
dzieciństwa to chwile spędzone w warsztacie mojego 
taty, gdzie codzienne douczał mnie swojego fachu, 
wśród swoich uczniów. Mój tata, chociaż bardzo 
religijny i tradycyjny nigdy nie powstrzymywał 
mnie od żadnej pracy, mówił mi zawsze, że jeśli 
tylko będę czegoś bardzo chcieć, to na pewno to 
osiągnę. Moja mama dzieliła ten sam pogląd tak 
jak i moi dziadkowie i najbliższa rodzina. Nigdy 
nie było między nami dzielenia prac na męskie 
i żeńskie, bo każdy od dziecka był nauczony, że 
powinien być człowiekiem samowystarczalnym. 
Wychowałam się w małym mieście i wiele czasu 
spędziłam na gospodarstwie mojego dziadka, gdzie 
wszystkie prace wykonywaliśmy razem. Możliwe, 
że ta wspaniała równość była spowodowana 
tym, że prawie wszystkie pokolenia składały się z 
samych dziewcząt, tak więc żadna praca, ani też 
żaden obowiązek nie był nam straszny: czy to praca 
fizyczna, czy intelektualna. Obowiązki nie dzieliły się 
na „męskie” i „żeńskie”, były tylko „obowiązki, które 
należało wykonać”.

 „Możliwości dziewczynek są o wiele 
mniejsze, zarówno pod względem psychicznym, 
jak i fi zycznym, w związku z czym nie mają 
one żadnych szans w konkurowaniu z kolegami 
i nawet jeśli początkowo próbują, to i tak 
w końcu muszą przyznać się do porażki i 
skapitulować.”

 „Generalnie, zdaniem przeciwników 
koedukacji, kobiety nie są przeznaczone do 
rzeczy wielkich, gdyż „brak geniuszów u kobiet 
(…) jest właściwością ich natury”, dlatego też 
nie ma powodu ponosić kosztów ich dogłębnej 
edukacji. Nie ma też potrzeby, by dziewczęta 
zdobywały taką samą wiedzę jak chłopcy, 
ponieważ jest ona im zupełnie nieprzydatna. 

równouprawnienia kobiet. Zdawano sobie sprawę, 
że dopuszczenie do tego, aby dziewczęta 
uczyły się razem z chłopcami, spowoduje 
zniwelowanie różnic w wykształceniu obu płci 
i w związku z tym w przyszłości zaowocować 
może znacznymi zmianami społecznymi i 
obyczajowymi. Zwolennicy równouprawnienia, co 
jest rzeczą oczywistą, zwykle wypowiadali się 
za koedukacją, natomiast przeciwnicy zazwyczaj 
ją negowali, uznając za zjawisko nie tylko 
niepożądane, ale wręcz szkodliwe”

Polityka oświatowa władz szkolnych wobec 
szkolnictwa prywatnego w II Rzeczypospolitej.

badań druhny Wandy Czarnoty pod tytułem :”Dla 
uczczenia pamięci Anny Zawadzkiej –dzieło pisarki 
ruchu żeńskiego  czyli „O skautkach na ziemiach 
polskich od pierwszych drużyn do samodzielnej 
organizacji”. Druhna Zawadzka pełniła funkcję 
wiceprzewodniczącej ZHP pomiędzy 1990r., a 1993r.
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Należałoby raczej uczyć je praktycznych 
umiejętności, niezbędnych w dorosłym życiu i 
przygotowujących kobiety do pełnionych przez 
nie w przyszłości ról. Wśród zagorzałych 
przeciwników koedukacji panował pogląd, iż 
wygórowane ambicje płci pięknej są zupełnie 
nieadekwatne do możliwości, w jakie wyposażyła 
je matka natura.”

 „Koedukacja dawała możliwość 
przełamania stereotypu, jakoby dziewczęta 
były mniej zdolne i gorzej od chłopców 
przyswajały wiedzę.”

 Z dyskryminacją na tle płciowym spotkałam 
się w życiu kilka razy. Jedno z takich zajść, które 
naprawdę wyryło się w mojej pamięci, miało 
miejsce w szkole podstawowej, kiedy to wtedy 
to mój nauczyciel informatyki powiedział mi, 
że jako„dziewczyna” nie mogę otrzymać oceny 
„celującej” z tego przedmiotu, bo kobiety po prostu 
nie są dobre w technologii, i że to absurdalnie, że mi 
w ogóle coś takiego do głowy przyszło. Ważne jest, 
aby dodać, że mimo że musiałam pracować 3 razy 
ciężej, niż chłopcy z naszej klasy to miałam z tego 
przedmiotu, na koniec roku ocenę „celująca”, gdyż 
za wszelką cenę chciałam udowodnić nauczycielowi, 
że nawet jeśli postawi mi poprzeczkę dużo wyżej 
niż chłopakom, to mnie to wcale nie zniechęci, ale 
wręcz przeciwnie zmotywuje mnie to do jeszcze 
cięższej pracy. Moim zdaniem nie istnieją „talenty” 
kobiece i męskie, jeśli przyłożymy się i pracujemy 
ciężko i podążamy za pasją, która nas uszczęśliwia, to 
możemy być dobrymi, w czym tylko chcemy, nawet 
jeśli staną na naszej drodze ludzie, którzy będą 
nam wmawiać naszą „inność”. Tego dnia, będąc 
zaledwie w 6 klasie szkoły podstawowej, nauczyłam 
się, że kobiety i mężczyźni są sobie równi. Jedyne 
co tej równości ubliża to stygmat społeczeństwa 
wykreowany poprzez wypaczone systemy mające na 
celu kontrole grup niereprezentujących konkretnej 
płci.

 Łatwo jest sobie takie rzeczy uświadomić, 
analizując niektóre z udokumentowanych zajść 
próby rozdzielania dziewczynek i chłopców w 
istniejącym już systemie koedukacyjnym. Całkiem 
niedawno rodzice wielu polskich piątoklasistów 
bardzo się oburzyli, znajdując w jednym z 
podręczników, zadanie dzielące zadanie pracy 
domowej na to dla dziewczynek i te dla chłopców. 
Zadaniem chłopców było opisanie zebrania 
wyprawy Kolumba, a dziewczynek polegało na 
„porozmawianiu z mamusią” na temat odkrytych 
przypraw i ich przydatności w gotowaniu i pieczeniu. 
Autorka zadania broni się tym, że przecież 

dziewczynki są mniej zainteresowane zadaniem 
przeznaczonym dla chłopców i vice-versa. Jeśli to 
prawda, dlaczego by nie pozwolić dziewczynkom 
i chłopcom samym wybrać zadania do spełnienia. 
Jeśli jest się tak bardzo przekonanym o prawdzie 
tego stwierdzenia, to przecież nie potrzeba pisać, 
że podział jest na dziewczęta i chłopców, bo 
przecież sami się w ten sposób podzielą. Czyżby 
ta dodatkowa linijka zadania pokazywała, że jest 
jednak prawdopodobieństwo, że niektórzy chłopcy 
i niektóre dziewczynki mogą jednak wybrać inne 
zadanie? Warto także byłoby się zastanowić, czy 
jeśli to stwierdzenie jest prawda to, czy właśnie 
takie zadania, i wpajanie dzieciom ich „upodobań” 
przypadkiem nie sprawia, że zniechęcamy 
dziewczynki i chłopców do lubienia tego, co ich 
naprawdę interesuje, zamiast tego, co my uważamy 
za odpowiednie? Dziś, mimo, że mam już wiele 
więcej lat niż owi piątoklasiści to zdarza się, że kiedy 
osoby pytają mnie, co robię zawodowo i odpowiadam 
im, że jestem architektem to w odpowiedzi wmawiają 
mi, że jest zawód męski. Czasem zastanawiam się, czy 
to jest obraza, czy komplement pod moim adresem, 
bo nie wydaje mi się, że bycie kobietą ma cokolwiek 
wspólnego z tym, jak wykonuję swoją pracę, lub jaki 
mam zawód. Przecież w mojej pracy używam głównie 
mojego mózgu i nie wydaje mi się, że jest on w jakiś 
specjalny sposób niedomagający, w szczególności 
z tego powodu, że jestem kobietą. Gdy są w życiu 
takie momenty, to dziękuje swoim rodzicom, za to, że 
otworzyli mi drzwi na świat, pozwolili być kim chcę, i 
nie zaszczepili we mnie tej nietolerancji wobec innych 
osób, z którą ja sama się spotykam.

 „Zwolennicy koedukacji, w 
przeciwieństwie do swoich oponentów, widzących 
w szkołach mieszanych duże niebezpieczeństwa 
natury moralnej, uznawali, iż to właśnie 
sztuczne rozdzielanie od siebie dziewcząt 
i chłopców w okresie dojrzewania powoduje 
większe zagrożenie, ponieważ zwykle to, co jest 
niedostępne bardziej kusi i pobudza wyobraźnię. 
Kontakt z płcią przeciwną jawi się wówczas 
młodzieży jako rzecz wstydliwa i nieaprobowana 
przez dorosłych, a przez to jeszcze bardziej 
pociągająca. System koedukacyjny pozwala 
na naturalny kontakt obu płci, będący 
odzwierciedleniem układów rodzinnych i 
społecznych, gdzie nie występują sztuczne 
podziały na mężczyzn i kobiety. Wspólna nauka i 
stałe przebywanie ze sobą dziewcząt i chłopców, 
pozwalają na dokładne wzajemne poznanie, 
kształtowanie stosunków koleżeńskich i przyjaźni 
pod troskliwym okiem wychowawców. Daje się 
zaobserwować „współdziałanie zespalające 
młodzieży obu płci, przygotowujące ją do 
późniejszej drogi życiowej”.
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 Pracując z młodzieżą, zauważyłam, że wiele 
harcerzy i harcerek nie potrafi się zachować, kiedy 
obcuje z przeciwną płcią w środowisku harcerskim, 
albo jeszcze gorzej, kompletnie traci panowanie 
nad sobą, kiedy tylko nadejdzie sposobność, aby ich 
drogi się przecięły. Część z nich zaczyna podejmować 
nierozsądne decyzje i często pakuje się w tarapaty, 
naraża się na krytykę nieszanowania się. Z kolei 
inna część usuwa się na bok, nie wiedząc, w jaki 
sposób w ogóle podejść do sprawy komunikacji 
międzypłciowej. Młodzież, która w prywatnym 
życiu zaczyna tworzyć związki, nie ma pojęcia o 
tym, jak rozmawiać z płcią przeciwną jakie podjąć 
działania na akcjach harcerskich, gdzie istnieją obozy 
„Dziewcząt” i „Chłopców”, czasem ukazane jakoby 
dwa kompletnie odmienne gatunki. Zaczyna się 
kształtowanie płci w dwóch odrębnych kierunkach. 
Czasem wydawać się może, że to przychodzi 
naturalnie, jednak wydaje mi się, że wszyscy musimy 
trochę pomyśleć nad tym, czy bullying i oczekiwania 
dorosłych co do dziewcząt, czy chłopców nie 
wywołuje ich zachowania? Czy naciski ze strony 
kolegów, czy koleżanek, które zostały wyuczone 
konkretnego zachowania, nie zmuszają innych w 
tych grupach do przyjęcia podobnych cech? Możemy 
też, a nawet powinnyśmy spojrzeć na to z takiego 
punktu widzenia czy w dzisiejszym cywilizowanym 
świecie system dzielący dziewczęta i chłopców jest 
poprawny? Jeśli tak to, w jaki sposób wyrazimy 
tolerancje wobec grup, które mają problem ze 
znalezieniem swojego miejsca w takim podzielonym 
środowisku? Czy taką osobę odrzucimy tylko z tego 
powodu? Czy taka osoba sama zdecyduje się odejść, 
nie znajdując sobie miejsca w naszych szeregach, 
które nie są przystosowane do ich indywidualnych 
potrzeb?

 Musimy też wziąć pod uwagę niektóre 
archaiczne założenia, które sprawiają, że 
przypisujemy życiowe role ze względu na płeć. 
Uczymy nasze dziewczynki sprawności „Kucharki”, 
„Gospodyni” czy „Opiekunki Dzieci”, tylko i wyłącznie 
ze względu na ich fizyczne cechy. Tracimy wzgląd na 
to, że nie każda kobieta ma na celu przyjęcie takich 
ról w życiu, jak i niesłuszne jest usuwanie mężczyzn 
z owych pozycji w życiu rodziny. Nie możemy być 
ślepi na fakt, że coraz częściej dzisiaj to kobiety 
stają się „bread-winners” i to mężczyźni zostają 
z dziećmi, opiekując się też domem. Czy uczymy 
naszych chłopców jak wykonywać takie funkcje? 
Czy odsuwamy ich od tych pozycji, czasem nawet 
stygmatyzując ich powołanie? 

 Dlaczego dziewczynki i chłopcy, którzy 
mają powołanie do tych samych funkcji, nie 

mieliby współpracować i uczyć się razem? Dlaczego 
nie przystosować naszej metody do tego, aby 
przygotować nowe pokolenia młodych osób, 
będących gotowymi do życia w takim środowisku, 
gdzie mężczyzna i kobieta będą umieć zająć się tym 
wszystkim, co życie postawi na ich drodze. Naukowo 
potwierdzone jest, że dziewczęta i chłopcy uczący 
się razem i współpracujący ze sobą z czasem zdają 
sobie sprawę, że wcale się od siebie tak bardzo nie 
różną. Mają podobne cele, które pozwalają im na 
spełnienie się, ich społeczne role (w cywilizowanym 
społeczeństwie) nie różnią się tak bardzo, ale też 
uczą się, że współpracując ze sobą i szanując się 
nawzajem, mogą osiągnąć wyższe cele.

 Podążając za tym samym tokiem myślenia, 
pragnę stwierdzić na podstawie własnych obserwacji, 
że kiedy idziemy na wędrówkę z młodzieżą, która nie 
ma wspólnych codziennych kontaktów komplikuje 
się wiele spraw. Robi się okropny amok i pojawia się 
kompletna ignorancja i  kompletnie nie harcerskie 
zachowanie. Chłopcy, nie przywykli do współpracy z 
dziewczętami,  na każdy sposób chcą dziewczynkom 
udowodnić, jacy to oni są silni i męscy zostawiając je 
w tyle i bawiąc się w samców Alfa. Nawet jeśli zdarzy 
się wypadek, nie podejmują inicjatywy, aby pomóc 
koleżance, tylko prują na przód, aby nie daj Boże, 
któraś z dziewcząt nie dotarła pierwsza. Przecież od 
zawsze mają wpajane, że chłopak ma być silniejszy, 
szybszy i wytrzymalszy. Z kolei ze strony dziewcząt 
zaczęłam obserwować zachowania, które powodują, 
że człowiek się łapię za głowę. Kiedy przybywają 
na biwaki i wędrówki, to zrzucają plecaki i torby na 
chłopców i zamieniają się w nieumiejętne, delikatne 
księżniczki, które nie potrafią same o siebie zadbać 
i potrzebują księcia, który je wyratuje z biwakowej 
opresji. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, ale 
jak na razie widzi się to zbyt często.

 Jednak także podczas takich akcji, kiedy 
widzę współpracujące grupy harcerzy i harcerek, 
nareszcie widzę iskierkę w oku bardziej aktywnych 
dziewcząt, bo podoba im się, że mogą nareszcie 
„podpiąć” się pod chłopaków i zrobić coś bardziej„ 
intensywnego”. Cieszą się mogą iść szybciej, dalej i 
mocniej przeć naprzód. Nie muszą „dziewcięczyć” 
się, lecz mogą naprawdę się wypróbować. Widzę 
też  chłopaków, którzy chętnie prowadzą zajęcia z 
dziećmi i dziewczynki (lub chociaż część z nich), które 
nareszcie mogą odpocząć od tej odpowiedzialności 
i wziąć udział w programie przystosowanym dla ich 
grupy wiekowej (co np. w kwes  i wędrowniczek 
zdarza się bardzo rzadko).

„Zwolennicy koedukacji dostrzegali we wspólnej 
nauce dziewcząt i chłopców korzyści, płynące 
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dla każdej z płci. Dziewczynki pod wpływem 
kontaktów z kolegami, wyrabiają poczucie 
solidarności, rozwijają swoje zainteresowania, 
uczą się logicznego myślenia, realniej patrzą 
na życie. Chłopcy natomiast, nabywają kultury 
osobistej, stają się spokojniejsi, sprawiają 
mniejsze problemy wychowawcze i uczą się 
dostrzegać w osobach płci przeciwnej równego 
im wiedzą i inteligencją człowieka. Uczą się 
pilności, systematyczności  i staranności. Można 
powiedzieć, że obie płcie działają na siebie 
pozytywnie pod względem wychowawczym. 
Koedukacja umożliwia kształtowanie otwartego, 
rozwiniętego i pełniejszego człowieka. 
Korzystny wzajemny wpływ dostrzegają 
także sami uczniowie. W kwestionariuszach, 
wypełnianych przez dziewczęta z brzeskiego 
gimnazjum, często pojawiały się opinie 
uczennic, twierdzących, że dzięki ich obecności 
chłopcy nabywają kultury osobistej, stają 
się spokojniejsi i grzeczniejsi. Dziewczęta 
starają się wpływać pozytywnie na zachowanie 
kolegów i „niejednokrotnie osiągają dobre 
skutki”, a „znajomość dobrego zachowania 
staje się u nich niebawem koniecznością”. 
„Cechy charakterystyczne dla danej płci 
wzbogacane są cechami płci przeciwnej, dzięki 
czemu młodzież kończąca szkoły koedukacyjne 
posiada szersze horyzonty, rozleglejszą 
wiedzę i większe umiejętności prawidłowego 
funkcjonowania zarówno w społeczeństwie, jak i 
w rodzinie”.

 Ostatnio natknęłam się na filmik w 
Internecie, w którym pokazany był eksperyment, 
w którym dwoje dzieci, chłopczyk i dziewczynka, 
zostali przebrani za przeciwną płeć, czyli, chłopiec 
za dziewczynkę a dziewczynka za chłopca, a potem 
nic niewiedzący dorośli zostali poproszeni o 
„opiekowanie” się dzieckiem. W pokoju dostępne 
było wiele zabawek i rzeczy do nauki, a dorośli byli 
poproszeni o użycie tych rekwizytów w interakcji 
z dzieckiem. Kiedy czas opieki dobiegł końcowi, 
tajemnica została wyjawiona i opiekunowie 
przeżyli szok. Zdali sobie sprawę, że przez cały 
czas dostosowywali swoje zabawy, zabawki i 
artykuły edukacyjne do płci dziecka. Choć robili to 
nieświadomie, to większość z nich po wyjawieniu im 
prawdy, że tak robili, czuli się  dziwnie. W oczywisty 
sposób okazało się, że to nie dziecko wybiera sobie 
zabawki według swoich potrzeb, w zależności od 
płci, ale to właśnie oni nieświadomie wywołują 
w nich tendencje do dokonywania wyborów, 
np., kiedy dorośli bawili się z „dziewczynką”, to 
podawali jej lalki, pluszowe misie, a „chłopcu” 
wręczali auta i książki o astronautach. Wydaje 
mi się, że jest to bardzo jasny przykład tego, jak 
my dorośli, podejmujemy  decyzje za dzieci, już 

od najmłodszych lat, miesięcy i dni pokazujemy 
dzieciom, jak mają się zachowywać i co mają 
lubić, według standardów społeczeństwa, przez 
co tłamsimy w nich ich naturalne zachowania i 
wymuszamy, to co my uważamy za słuszne.

 Niestety takie zachowania zostają wdrążone 
w dzieci, a kiedy trafiają one w system obcowania, 
który jest anty-koedukacyjny, wtedy jeszcze 
bardziej przekonujemy je do błędnego myślenia, 
że umiejętności mężczyzn i kobiet różnią się, że ich 
zachowania muszą być dostosowane do kategorii, w 
której się mieszczą z powodu ich fizycznego wyglądu. 
Niestety funkcjonując w takim systemie, uczymy  
tego, co jest „męskie”, a co  „kobiece”. Potem, gdy 
młodzież dorasta, żyje według przesłanki i ciągłego 
narzekania „a bo on jest mężczyzną”, „a bo ona jest 
kobietą” i według tej samej przesłanki wychowuje 
swoje dzieci i tak to błędne koło się toczy, bo, mimo 
że ciągle się narzeka, to tak jest przecież właściwie w 
istniejącym systemie wychowania.

 Z kolei, kiedy ktoś nie potrafi się znaleźć w 
systemie tych generalizacji, wtedy uważa się taką 
osobę za jakiś dziwny przypadek i anomalię, a tak 
na prawdę wręcz niezrozumiale jest, dlaczego nie 
możemy odpuścić i pozwolić ludziom po prostu być 
sobą, nie wkładając ich w ramy naszego własnego 
pojęcia, o tym, kim powinni być. W jakiś dziwny 
sposób pozwalamy sobie na to, aby podejmować 
decyzje o życiu innych. Czasem  jest jeszcze gorzej,bo 
dajemy sobie prawo do tego, aby stanowić sąd nad 
ich zachowaniem i  nawet wymierzać kary według 
własnego „widzi-mi-się”, sprawiając, że takie osoby 
czują się odrzucone i mniej warte.

 Może warto byłoby się zastanowić, co 
sprawia, że mamy tak wysokie mniemanie o sobie, że 
pozwalamy sobie na taką zuchwałość. Przecież gdyby 
np. ktoś zasugerował, aby wychowanków dzielić wg. 
statusu społecznego, zamożności lub umiejętności 
pojmowania materiału szybko ukazałyby się poważne 
sprzeciwy. Wydaje mi się też, że może powinnyśmy 
poświecić trochę czasu, aby przemyśleć to, czy  nie 
traci się wiele utalentowanych harcerek i harcerzy, 
którzy nie mogą się odnaleźć w gałęzi harcerstwa, 
do których należą. Wystarczy spojrzeć na to, co 
ostatnio zaszło w sprawie z Boy Scouts of America, 
którzy zdecydowali się na otwarcie swoich drzwi 
dziewczętom. Samo to świadczy o tym, że dziewczęta 
nie chcą być kategoryzowane i chcą mieć dostęp do 
takich samych możliwości jak chłopcy, owszem nie 
dotyczy to wszystkich dziewcząt, ale umożliwia to 
spełnianie się tym dziewczętom, które tego chcą.
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ZHP Sydney wędrówka

 Mam kilka znajomych, np. jedna 
znajoma, która była harcerka w Polsce w drużynie 
koedukacyjnej i zawsze wypowiada się w tej kwes  i 
bardzo pozytywnie, mówi o tym, że nie istniały
tam problemy, z którymi my się borykamy, jak np. 
problemy z komunikacją damsko-męską. W jej 
drużynie dziewczęta i chłopcy zawsze oddziaływali 
na siebie z szacunkiem, motywując się nawzajem 
i traktując się jednakowo. Nie było też tam 
hormonalnych wariacji, a najgorszą rzeczą, jaka 
miała  miejsce to żarty, które sobie nawzajem robili w 
drużynie. Mimo, że pracuje teraz w ramach systemu 
„rozdzielonego”, to nadal wywołuje on u niej wielkie 
zadziwienie. Od większości osób, które pracują w 
tym systemie, słyszę, że jest trudniej taką drużynę 
prowadzić, ale według nich, warto jest się poświęcić, 
bo plusy takiego wychowania znacznie przekraczają 
minusy.

„M. Jaworska, zdecydowana zwolenniczka 
koedukacji na każdym etapie rozwoju dziecka, 
podzieliła przeciwników na kilka grup. Według 
niej można było wyróżnić:
– zwolenników istniejącego stosunku mężczyzny 
do kobiety,
– przeciwników postępu,
– wychowawców, mających przykre 
doświadczenia,
– ludzi wyolbrzymiających i przejaskrawiających 
kwestie erotyczne w wychowaniu,
– wychowawców bojących się wyzwań.”

 Biorąc pod uwagę powyższy podział, wydaje 
mi się, że w łatwy sposób można przeprowadzić 
samoanalizę i zapytać się siebie, które z powyższych 
określeń możemy przypisać sobie. Oczywiście 
nie mam zamiaru nikogo utwierdzać w założeniu, 
że nie ma racji, jednak wydaje mi się, że czasami 
musimy zatrzymać swój bieg i zwolnić prędkość 
obracających się kół zębatych naszej organizacji, aby 
zapytać siebie, nie o to, czego my jak instruktorki 
chcemy, lub co uważamy, ale raczej przeanalizować 
to, czego potrzebują nasi wychowankowie i do 
czego przygotuje ich to wejście w  koegzystencje 
w otaczającym ich świecie. Ważne jest, aby się 
nie zagalopować, na siłę trzymając się tradycji. 
Przecież koedukacja jest metodą przyszłości, która 
powstała po latach rozdzielania połączyć męskie i 
żeńskie grupy co w dzisiejszym świecie jest już raczej 
nieodwracalne. Musimy zapytać siebie, czy nasza 
struktura będzie nadal widziana jako efektywna, 
czy raczej będzie postrzegana za „kontr efektywną” 
przez otaczające nas społeczeństwo w czasie, gdy 
kobiety i mężczyźni pracują ręka w rękę  w świecie, 
gdzie coraz częściej męskie i żeńskie role przecinają 
się, lub nawet niwelują granice kiedyś przed nimi 
postawione? Może mamy już poprawną odpowiedź. 
Ale co jeśli…?
Bronka
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Koedukacja, czy współpraca w harcerstwie?

 Koedukacja jako system wspólnego 
kształcenia (edukacji) młodzieży obojga płci, jest 
sam w sobie szerokim tematem wśród nauczycieli 
i pedagogów i na który to temat przeprowadzono 
wiele doświadczeń. Można być „za” a nawet 
„przeciw” temu systemowi, ale obecnie w naszej 
organizacji, programy są odrębne dla dzieci od 
11 lat, gdy z gromad zuchowych przechodzą do 
drużyn harcerskich. System sprawności i stopni był 
przemyślany i jest regularnie aktualizowany przez 
instruktorów dla harcerzy, i przez instruktorki dla 
harcerek w skutek wielu doświadczeń z młodzieżą 
dorastającą, którą nadal wychowujemy od 
najmłodszych lat w duchu służby: Bogu, Polsce i 
bliźnim.

 Gromady skrzatów są jedynie w Organizacji 
Harcerek, gdzie program oryginalnie powstał w 60-
tych latach, ciągle się unowocześnia, ale nie zmienia 
swojego celu. Gromady powstały, bo zaszła taka 
potrzeba. Najczęściej te gromady są mieszane, więc 
można powiedzieć, że skrzaty wychowują się razem 
od 4-6 lat, wobec tego są koedukacyjne!!

 Z kilkuletnim doświadczeniem prowadzenia 
cotygodniowych zajęć lub zbiórek z najmłodszymi, 
mogę powiedzieć, że jakkolwiek wszystkie dzieci 
biorą udział w dokładnie tych samych zajęciach to 
już uwydatniają się różnice w odbieraniu pewnych 
aspektów programu. Może nie jest to „korekt”, bo 
niby różnic nie ma, ale nie można zaprzeczyć, że da 
się te różnice zaobserwować. Jest to fascynujące 
jak każde dziecko jest inne, lecz musi w jakiś sposób 
znaleźć swoje miejsce w gromadzie. Nakłania się 
dzieci do współpracy: tam gdzie skrzat sam nie 
da rady, to całą gromadą skrzaty razem potrafią. 
To z początku trudna koncepcja dla tak małych 
osób. Bywały dzieci, chłopcy i dziewczynki, które 
nie były gotowe należeć do gromady, bo jeszcze 
nie były na tyle samodzielne, ale wróciły po roku, 
gdy trochę bardziej wydoroślały. W tym powrocie, 
rola rodziców była bardzo ważna. Czy byłoby 
inaczej gdyby to nie była gromada mieszana 
koedukacyjna? Wątpię, bo znów innym dzieciom 
to nie sprawia trudności. Przy tym, dziewczynki i 
chłopcy przyzwyczajają się do autorytetu kobiety, 
która zbiórki prowadzi, co potem dla chłopców 
się zmienia, gdy wstępują do gromady zuchowej, 
którą prowadzi druh. To jest następny etap drogi 
harcerskiej dla dziecka, i jest ważne, aby mile 
wspominało czas nie tylko w gromadzie skrzatów, 
ale i zuchów, a potem w drużynie, gdzie kluczową 
rolę zawsze odgrywa drużynowy czy drużynowa.

 Wiem, że są mieszane gromady zuchowe i 
drużyny, ale tak jest dlatego, że lokalne warunki pracy 
tego wymagają na pewien okres zaszła taka potrzeba. 
Skoro są osobne programy dla harcerek i dla 
harcerzy, naszym celem jest wychować drużynową 
dla harcerek jak i drużynowego dla harcerzy, tak aby 
każdy z nich mógł wykazać się swoimi zdolnościami 
prowadzenia odrębnej jednostki. Współpraca 
wychowawców jest w tym niezbędna, oraz wspólne 
zrozumienie naszych celów. A prowadzenie jednostki 
mieszanej, albo koedukacyjnej wymaga po pierwsze 
innego rodzaju kształcenia, a po drugie innego 
programu – a nam chyba nie o to chodzi.

 Nie jestem przekonana, że w koedukacji 
też  chodzi o emancypację kobiet, która nie 
rozpoczęła się z Emilią Pankhurst z końcem 19 
wieku. Działalność kobiet, jeśli tak chcemy ją 
nazwać, była od zawsze. Szukałam książki (mam ich 
za dużo na swoich półkach!), w której są cytowane 
kobiety ze średniowiecza, które zarządzały wielkimi 
posiadłościami i drużynami służby aby utrzymać 
„biznes” rodzinny, podczas gdy mąż i jego świta 
wyjechali na kilkanaście lat walczyć z królem. Przy 
tym znalazły czas wychować dzieci, pisać muzykę i 
poezję, ha  ować, malować i jeździć konno i płacić 
wszystkie rachunki, a o mężu nie było wieści, aż 
do momentu, gdy bez zapowiedzi wrócił, albo 
przywieziono jego ciało do pochowania. Tych 
umiejętności nabyła przy swoich rodzicach, lub gdy 
była wysłana do innego dworu służyć i przy tym 
się wiele nauczyć. W naszych drużynach programy 
pozwalają chłopcom i dziewczętom nabyć takich 
umiejętności we własnych drużynach, z własną 
historią i tradycjami, aby później móc służyć 
tam gdzie zachodzi potrzeba. Czy są takie same 
możliwości w mieszanych lub koedukacyjnych 
jednostkach? Proszę mnie przekonać...

KOEDUKACJA CZY WSPÓŁPRACA?

 Jeszcze do niedawna, gdyby ktoś mnie 
zapytał czy koedukacja, czy współpraca, pewnie 
odpowiedziałabym, że koedukacja. Z takiej właśnie 
drużyny się wywodzę -  koedukacyjnej. I o ile złego 
słowa nie dałabym o niej powiedzieć, bo w przypadku 
421 DH Słowianie, wszystko układało się jak należy, 
tak po zmianie otoczenia i przeprowadzce do Szkocji 
poznałam drugą stronę medalu i od dnia dzisiejszego, 
nawet jeżeli kiedyś wrócę do Polski i będzie mi dane 
prowadzić drużynę, będzie ona tylko żeńska.
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 Jak stary świat światem, pamiętamy, a jeżeli 
nie pamiętamy, to za pewne widziałyśmy w filmach, 
albo czytałyśmy w książkach, że edukacja stawiała 
na podział ze względu na płeć. Chłopcy i dziewczęta 
rozwijają się i dojrzewają w innym tempie, czy to 
pod względem umysłowym i emocjonalnym, czy też 
fizycznym. Istnieją sprawy, z którymi dziewczynka 
przyjdzie tylko do kobiety, a chłopiec tylko do 
mężczyzny. Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa, 
i czy będzie to dotyczyło, życia prywatnego, pracy 
czy związków, czy też naszej harcerskiej pracy, zasada 
pozostaje ta sama, niezależnie od wieku.

 Młode dziewczyny szukają starszej siostry, 
dobrej cioci, zaufanej osoby, której mogą się zwierzyć 
z pierwszych miłości, z mankamentów związanych 
z dojrzewaniem, problemów w domu i kłótni z 
mamą. Młodzi chłopcy, szukają męskiego autorytetu, 
kogoś kto niejednokrotnie wskaże im na granice ich 
możliwości, aby poznać na co naprawdę ich stać.

 Nie da się również ukryć, że chłopcy i 
dziewczyny, mają różne zainteresowania i co 
innego, będzie sprawiać im przyjemność. Zajęcia 
z ha  owania, czy wspólne pieczenie ciasteczek, 
nie będzie tak ekscytujące dla chłopca jak dla 
dziewczyny. Owszem, nie ograniczamy harcerek. 
Robimy również i te rzeczy, które wymagają często 
odwagi, siły i wytrzymałości, ale to tylko umacnia 
nasz charakter i dodaje iskry naszej osobowości. 
Chodzi mi o fakt, że tak samo jak dla wielu dziewczyn 
rozmowa o piłce nożnej może wydawać się mało 
interesująca, tak dla płci przeciwnej te bardziej 
kobiece czynności mogą nie wywoływać takiego 
zainteresowania. A dodatkowo brak koedukacji 
pomaga nam w koncentracji. Nie bez przyczyny w 
piosence znalazły się słowa: „a harcerz taki gapa, że 
aż w pokrzywy wlazł”. Jestem zdania, że kiedy jest 
czas na wspólny kominek, czy ognisko dla harcerek 
i harcerzy, wtedy mamy czas na zabawy i wzajemne 
poznawanie się. Ale do harcerstwa przychodzimy 
przede wszystkim się czegoś nauczyć, nabyć 
zdolności i pewnych cech. A koedukacja powoduje 
rozkojarzenia. Dlatego uważam, że kiedy jest czas 
czegoś się nauczyć to powinnyśmy się skupić na 
nauce. Kiedy jest czas, żeby się wykazać to skupiamy 
się na zaprezentowaniu siebie z jak najlepszej
strony. Nie mam nic przeciwko współpracy. Nawet 
harcerka wychowana przez druhnę drużynową 
potrzebuje męskiego wzorca, aby swojej kobiecości 
nadać kilku innych cech, które w przyszłości zrobią 
z niej pełnowartościową i pewną siebie kobietę, z 
ogromnym zapleczem wiedzy.

 Sama pamiętam jak na obozie 
postanowiliśmy zrobić dzień damsko-męski i przez 
połowę dnia zgłębialiśmy sekrety kobiecej złożoności, 
żeby później pół żartem pół serio przenieść się do 
krainy prostoty i nieskomplikowania w męskim 
wydaniu. Spróbujcie zapytać swoich wujków, braci 
czy ojców czym jest zalotka? Ha! Ja usłyszałam, 
że brzmi podejrzanie i mimo, delikatności w 
wypowiadaniu tego słowa, można by spodziewać się 
jakiegoś narzędzia tortur. Przykład błahy, ale mam 
na myśli przez to, że pewne kwes  e wychowawcze 
trzeba zostawić kobietom, a pewne mężczyznom. 
Bądźmy sobie na co dzień drużynami żeńskimi i 
męskimi, aby przy okazji współpracy, móc się czegoś 
innego nauczyć, czy poznać inny punkt widzenia.

HARCERSTWO WPISANE W ŻYCIE.

 Jestem harcerką od dawien dawna. W 
prawdzie nie przeszłam przez etap „ZUCHA”, 
ale mając niecałe 13 lat wskoczyłam na głęboką 
wodę. Może i na początku przez chwilkę tonęłam, 
bo wydawało mi się, że ogarnięcie takiego 
ogromu wiedzy w krótkim czasie graniczy z czymś 
niemożliwym. Terenoznawstwo, szyfry, łączność, 
historia, samarytanka, węzły, symbolika, regulaminy, 
musztra, sprawności, znaki służby… ach… kręci się w 
głowie, kiedy opowiadam znajomym, co wyniosłam 
z harcerstwa, a oni czasem patrzą na mnie z 
niedowierzaniem i  lekką kpiną, pytając, czy nie mam 
nic ciekawszego do roboty i po co mi to wszystko?

 A ja mam dla nich jedną odpowiedź. 
Ułatwiam sobie życie, a przy okazji robię je nieco 
ciekawszym i bogatszym. Nie raz zastanawiałam się, 
jakim byłabym człowiekiem, gdyby nie harcerstwo. 
Wiele wyniosłam z domu, to fakt, ale co dało 
mi harcerstwo? Jak wpłynęło na mój charakter i 
podejście do wielu spraw? Pamiętam jak pierwszy 
raz uczyłam się na pamięć Prawa Harcerskiego. 
Wyglądało to poniekąd, jak nauka modlitw przed 
Pierwszą Komunią, tylko po to, aby ksiądz wstawił 
para  ę do zeszytu. Z czasem jednak tak samo jak 
zaczęłam dostrzegać sens w modlitwach i Dekalogu, 
tak samo zaczęłam rozumieć Prawo Harcerskie.

 Sumienność, słowność, braterstwo, 
rycerskość, posłuszeństwo zarówno rodzicom jak i 
przełożonym, szacunek dla siebie, innych, Ojczyzny, 
oszczędność czy ofiarność  to tylko niektóre z cech 
jakimi my harcerki, możemy się odznaczać. Aby 
jednak nasza ciężka harcerska praca miała sens, 
a wyżej wymienione cechy nie były tylko pustymi 
słowami, musimy jeszcze je wykorzystać. Kończymy 
szkoły, szukamy pierwszej pracy i wtedy nadarza nam 
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się okazja, aby się wykazać. Od dawna wpisywanie 
harcerstwa w swoje CV, nie jest już wstydem, a 
ogromną zaletą. Który pracodawca nie chciałaby 
kogoś ogarniętego, który umie działać pod presją, 
potrafi wykonywać wiele zadań w tym samym 
czasie? Nie wstydźmy się o tym głośno mówić. 
Jesteśmy liderami młodzieżowych grup, a co za 
tym idzie mamy wysoko rozwinięte zdolności 
interpersonalne. Zostałyśmy również przeszkolone 
z planowania, potrafimy same tworzyć całoroczne 
plany (zarządzanie czasem) działania i wdrażać je 
w życie. Potrafimy również organizować różnego 
rodzaju przedsięwzięcia, imprezy. Czyż nie brzmi 
to ciekawie i profesjonalnie? A co z innymi 
zdolnościami takimi jak rozwiązywania problemów, 
pracy w grupie, szybkiego uczenia się? Harcerstwo 
wychowuje nas na asertywnych, świadomych i 
pewnych siebie obywateli, pracowników, przy okazji 
niebywale kreatywnych i przedsiębiorczych.

 Warto zauważyć, że harcerstwo pomaga 
nam nie tylko w pracy. Stajemy się lepszymi 
mamami, siostrami, lepszymi córkami, wnuczkami. 
Bo niejednokrotnie swoje ja potrafimy postawić na 
drugim miejscu, a priorytetem zrobić innych ludzi. 
Uczymy się altruizmu, często bierzemy udział w 
różnego rodzaju akcjach społecznych, zapisujemy 
się do wolontariatu i już spostrzegamy to, że nie 
marnotrawimy czasu. Bo przecież niejednokrotnie 
można usłyszeć, że czas to pieniądz. NIE! Czas to 
uśmiechy innych ludzi, którym byliśmy w stanie 
pomóc. Czas to słowo dziękuję i drobne gesty 
wdzięczności. Zapełniajmy swój czas właśnie takimi 
momentami. Jest jeszcze jedna bardzo ważna 
kwes  a jaką chciałabym poruszyć pisząc dla Was ten 
artykuł.

 Jakimi rodzicami są harcerze i harcerki, 
instruktorzy i instruktorki?

 Przez lata przynależności do harcerstwa 
nabywamy wiele cech, o których już wcześniej 
wspomniałam. Nasza praca przecież polega na 
wychowywaniu obcych dzieci. Dlaczego, więc swoje 
własne mielibyśmy wychowywać inaczej?

- Nie ma dla nas trudnych tematów, a nawet jeżeli 
jakiś się napatoczy zawsze mamy przygotowaną, 
krótka gawędę czy anegdotkę, która pięknie to 
wszystko wyjaśni.

-Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, za dużego 
nawału obowiązków. Ha! Brzmi jak byśmy byli 
robotami, ale prawda jest taka, że szykując się do 
pracy, w międzyczasie zdążymy pozmywać naczynia, 

zjeść śniadanie, zrobić śniadanie dla dziecka i 
przepytać je z wierszyka na pamięć, zadanego przez 
polonistkę.

-Nie potrzebujemy dla swoich dzieci zabawek z 
najwyższej półki, aby spędzić z nimi dobrze czas.

 Znamy tyle zabaw, wykonałyśmy ze swoimi 
zuchami tyle majsterek, znamy tyle piosenek, że do 
18-tki dzieci nie starczyłoby czasu, aby nauczyć je 
wszystkich fajnych rzeczy. Przy okazji w ten sposób 
pokazujemy swoim dzieciom świat ciekawszy i lepszy 
niż telefony, tablety czy kreskówki w telewizji. Można 
by tak wymieniać bez końca.

 Nie jest tak, że jako harcerki jesteśmy 
niezastąpione, będziemy najlepszymi mamami, 
które nie popełniają błędów wychowawczych, albo 
będziemy najlepszymi pracownikami, którzy nigdy 
nie zostaną wezwani „na dywanik” do pracodawcy. 
Oczywiście, że nie! Ale dzięki naszemu harcerskiemu 
życiu, wiemy, że trzeba nad sobą stale pracować, a 
każde potknięcie czy drobny błąd, to kolejna okazja 
do poprawienia swoich zdolności. Nie zniechęcimy 
się przy pierwszej porażce, tylko stawimy jej czoła!

 Potraktujmy harcerstwo jako naszą 
SUPERMOC! Nie każdy ma w życiu zaszczyt takową 
posiadać, a my należymy do grona tych wybrańców, 
którzy mogą zrobić z niej ogromny pożytek zarówno 
dla siebie jak i dla innych.
       
  Kasia Steć phm.

Zdjęcie z 2008 roku na obozie w Pobierowie. Druga od lewej ja
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OBRONA LWOWA
VM SEMPER FIDELIS

 „Mortui Sunt Ut Liberi Vivamus” 

KS. Biskup BANDURSKI
Obrońcom Lwowa

- wpis do książki pamiątkowej 1919

„Polegli, byśmy byli wolni, polegli za wolną 
Polskę. Trudno o Nich czytać bez wielkiego 
wzruszenia. Niech odpoczywają w pokoju, 

otoczeni naszą czcią, pewni naszej pamięci i 
naszej wdzięczności. ”

SEMPER FIDELIS!

 Temat obrony Lwowa jak i cały wrześniowo/
październikowy numer Węzełka jest poświęcony 
pewnemu Dziecku Lwowa, Orlicy Lwowskiej, żyjącej 
w szacie skromności, nie przyjmującej wyróżnień 
ludzkich, uważającej swą polskość jak i wychowanie 
swych orląt jako najcenniejszy przywilej darowany 
przez los matce. Idąc przez życie lwią odwagą, z 
twardym, nieugiętym kręgosłupem, każdym swym 
oddechem zaszczepiała miłość do Ojczyzny, w której 
zawsze będzie bić serce Lwowa!

„A jeśli na gwiazd pójdę połów i zamknie moje 
znużone powieki śmierć 

swoją dłonią-tak zimną jak ołów,
Jeszcze zobaczę, jak obraz daleki:

Te białe wieże twych dumnych kościołów,
Jak się z oparów wyłaniają rzeki,

jak sie pławią w wieczornej godzinie,
W bladym przeczystym niebios seledynie...

kocham Cię Lwowie!”

„Kocham Cię Lwowie”
Henryk Grzymała Zbierzchowsk

„Lwów jest wart tego, aby go pokochać”

M. C. Cooper
eskadra im Kościuszki

 Na pewno nie można go wykreślać z naszej 
tożsamości lub stłaczać znaczenie i wkład do polskiej 
historii, pojęciem jakiś dalekich kresów aby nikogo 
nie urazić. To takie wygodne określenie gdy się nim 
posługujemy w przypadku samego Wilna czy Lwowa, 
dajemy tym przyzwolenie obcym, że tak może być, 
że nikt nikomu de facto nie wyrządził krzywdy, że 
wszystko w porządku, bo to nie Polska!

 „Prawda historyczna wymaga walki o 
nią i obrony, niestety także często przed nami 
samymi, przed rodakami, którzy pod rozmaitymi 
wpływami oraz fl agami wzniosłych koncepcji 
pozwalają sobie ją wypaczać albo wręcz 
fałszować”

Czuwaj!
Profesor Zdzisław Stahl

--- 

„Amerykańscy lwowianie”

Czyli historia Eskadry Kościuszkowskiej - wkład 
amerykański, jak się to wszystko zaczęło!

 Po Pierwszej Wojnie Światowej, w Chicago 
zostaje wydana książka pod tytułem „Faunt – Le - Roy 
i jego eskadra w Polsce”, autorstwa M.C. Cooper, 
współzałożyciela słynnej eskadry im T. Kościuszki, 
której imię i tradycję będzie dziedziczyć słynny 
Dywizjon 303 podczas Drugiej Wojny Światowej.

 Cooper interesował się Polską od lat 
dzieciństwa. Jego pradziadkowie pielęgnowali 
podczas amerykańskiej wojny o niepodległość w 
1776r. rannego Pułaskiego, który potem zginie 
na froncie w pułku kawalerii dowodzonym przez 
pradziadka Coopera. W 1919r. Cooper, porucznik 
lotnictwa amerykańskiego, jest wydelegowany 
do Polski przez H. Hoovera jako przedstawiciel 
Amerykańskiej Administracji Żywnościowej. 
Osobiście eskortuje pierwszy pociąg żywnościowy do 
wygłodzonego Lwowa, gdzie zostaje aż do odparcia 
Ukraińców w kwietniu. Zgłasza się do Armii Polskiej 
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i jest przyjęty do korpusu awiatycznego. Kieruje się 
do Paryża, aby uzyskać pozwolenie na demobilizację 
z wojska amerykańskiego. Przebywając w Paryżu, 14 
lipca 1919r. przygląda się dorocznej defiladzie z racji 
Dnia Bastylii na Polach Elizejskich. Defilują weterani 
różnych narodowości przy okrzykach tłumu-„Les 
vainqueurs des boches”. Cooper stoi na jakimś stole, 
a u boku siedzi jego pies, „Pan Lwów”.

 Na końcu defi lady idzie:

 „ostrym lecz lekkim krokiem mała 
kompania w niebieskich mundurach, w 
rogatywkach [...] Czerwono-biały sztandar 
powiewał nad ich głowami. Rzadko kto wiedział 
kto byli ci żołnierze [...] Gdy spojrzałem 
na nich, wizja stanęła mi przed oczyma. 
Zobaczyłem czołgających się w płytkich 
rowach, naprędce wykopanych, pełnych wody, 
mężczyzn, kobiety i dzieci. Taką scenę 
widziałem kilka miesięcy wcześniej przy 
oblężeniu Lwowa, którego polscy obrońcy bronili 
z taką odwagą i z takim bohaterstwem jakiego 
mało przykładów w historii świata.„

 W małej kawiarence w Paryżu, zawiązuje się 
eskadra Kościuszki w celu służby dla Polski. Eskadra 
wyjeżdża do Polski pociągiem towarowym i dociera 
do Lwowa w październiku 1919r.

„Lwów był matką, był kolebką naszej eskadry. 
Spędziliśmy w nim pierwszą zimę, poznając 
w tym czasie zwyczaje i obyczaje Polaków, 
zbliżając się do nich. Wszyscy pokochaliśmy 

Lwów.”
 
 Eskadra lata na Albatrosach D3, które mogą 
się utrzymać w powietrzu przez dwie godziny i 
maja szybkość 100 km/godzinę. Są uzbrojone w 
dwa kulomioty, a niektóre mają mały schowek na 
bomby. Eskadra bierze udział w ofensywie kijowskiej, 
atakuje bolszewickie koleje, kawalerie i pomaga w 
utrzymaniu łączności wojska polskiego. Po klęsce 
polskiej, która się zakończy Cudem nad Wisłą, 
eskadra osłania wycofujące się wojsko polskie, gdy 
Lwów będzie zagrożony przez armię Budiennego.

 16 i 17 sierpnia 1920r połączone polskie 
eskadry (5, 6,12 i Kościuszki) dokonują 129 lotów, 
zrzucają 7700 kg bomb i wystrzeliwują 16 700 
nabojów. Z początkiem 1921r. Amerykanie żegnają 
Polskę.

„Nasi obrońcy bili się jak lwy w obronie Lwowa”

---
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„Zdejmowaliśmy nasze mundury z żalem”
mówili członkowie eskadry kościuszkowskiej. 

Byli to:
Major Cedric R. E Faunt Le Roy z Chicago 
Kpt. Merion C Cooper – Jacksonville, Florida 
Kpt. Arthur H Kelly – Richmond, Virginia
Kpt. E J Corsi -Brooklyn,NY

Pierwsi porucznicy:
George M Crawford - Wilmingotn Delaware,  
Kenneth C Shrewsbury – Charleston, West Virginia 
Carl Clark Tulsa - Oklahoma
E P Graves - Boston
H C Rorison Wilmingotn, NC 
E W Chess El Paso - Texas

Drugi porucznik: 
 E L Noble - Summerville Mass
Polacy w eskadrze kościuszkowskiej
Kpt. Z Orzechowski, Lwów

Pierwsi Porucznicy:
L Rayski, Kraków 
W Konopka, Kraków
J Webber, Warszawa i Chiny 

Drudzy Porucznicy:
L Idzikowski, Warszawa
A Senkowski, Lwów.

  Na Cmentarzu Orląt zostały złożone 
prochy trzech amerykańskich pilotów.

Lwowscy Puchacze czyli Dywizjon 307,
zwany również jako

„Polish Night Fighter Squadron”

 Dywizjon powstaje 10 września 1940r. podczas 
najgorętszych ataków niemieckich podczas Bitwy o Wielką 
Brytanię: gotowość bojowa już 3 grudnia a ostanie zadanie 
odegra się 9 maja 1945r. Dywizjon wielce zasłużony, o 
szerokim działaniu nie tylko na terenie wysp brytyjskich ale i 
w Europie.

 Z początku broni konwojów morskich z bazą 
operacyjną na Wyspie Man, potem po nocach miasta 
Liverpoool i Manchester. Początki ma powolne ale w 
kwietniu 1941r sierżant pilot Kzaimierz Jankowiak i sierżant 
strzelec Józef Lipiński zestrzelili niemiecki bombowiec wokół 
Bristolu. Patrolują kanałem La Manche, w nocy z 3 na 4 maja 
1942r Dywizjon zestrzeliwuje aż 4 bombowce niemieckie. 

 Trudno jest ustalić ilu zginęło Francuzów 
podczas Obrony Lwowa jak i wojny polsko - 
bolszewickiej. Na samym Cmentarzu Orląt 
pochowanych jest 18 osób, 10 oficerów, 2 
kaprali i 6 szeregowych.

 Drogie Druhny: Czy może 
zechcecie same dowiedzieć się więcej 
chociażby o jednym z tych pilotów?
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“LISTOPAD”

Listopad, proszę państwa jest miesiącem, który
Mniej zabawom a bardziej medytacjom sprzyja.

Każdy z nas, proszę państwa, choć raz musiał sobie
Zadać takie pytanie mniej lub bardziej skrycie:

Po co ja tutaj jestem? Co ja tutaj robię? 
Jaki sens ma to krótkie, ach, zbyt krótkie życie, 

Jeśli nie ma być życiem przelotnego ptaka
Lub brzozowego listka, 

Jaki cel w nim, jaka tajemnica? 
I jakby w zawiłej szaradzie:

Szukał tej odpowiedzi, zwłaszcza w listopadzie.
Po to mu przed oczyma- listek z drzewa opadł, 

Ptak odleciał i słońce ostygło na niebie, 
Po to być może w roku jest miesiąc listopad, 

Aby człowiek mógł czasem-tak spytać sam siebie.
Same słowo listopad, dźwięk tego słowa 

Mnie związał się na zawsze ze Lwowem-do Lwowa
Przenosi mnie tym żywej, skwapliwiej i chyżej

Im dalej moja młodość a starość im bliżej.
Prowadzi mnie za rękę i szepcze: pamiętasz?
To tu gdzie kiedyś rosły brzozy łyczakowskie-
To wzgórze zaorane, tu był kiedyś cmentarz

Lwowskich dzieci-tu leży samo serce lwowskie.
Liście chrzęszczą. Bieleje brzóz widmowa kra.
Drzewa we mgle wracają na czarne pustkowie.

Listopad dla Polaków niebezpieczna pora.
Listopad nie pozwala zapomnieć o Lwowie...
Listopad mnie tą rzewną obarczył robotą.
To on w poszumie deszczu i liści szeleście
Podszepnął mi że ja tu jestem tylko po to

By pamiętać o mieście -zdradzonym
I cień jego w piosenkę zaklinać-

I we wiersze je zaplatać, melodią rozniecić
I jeśli kto zapomniał-to mu przypominać

I jeśli kto nie widzi-to mu w oczy świecić-
I tych co już nie tęsknią, tęsknotą nauczać, 

I tych którzy nie wiedzą- do tej wiedzy zmuszać
Tym co nie chcą pamiętać -pamięcią dokuczać.
I tych co już nie płaczą-znowu do łez wzruszać.

Jest na ziemi czas wiosny i jest czas jesieni
Jest, jak kiedyś powiedział pięknie eklezjasta

Czas zbierania kamieni i siewu kamieni.
Czas kwiatu kiedy więdnie i czas gdy wyrasta, 

I jest czas gdyśmy z miastem naszem rozłączeni -
I będzie czas powrotu do naszego miasta.
Co znaczą dni, tygodnie, lata i miesiące, 

Gdy potem wierna miłość kres kładzie rozłące.
Z drzewa dziś za mym oknem liść ostatni opadł

Słońce we mgle przybladło, deszcz sennym szelestem szumi
I taką dał mi londyński listopad

Odpowiedź na pytanie moje po co jestem?
Po to, aby zwątpieniu nie dać się opętać 

po to by o nic nie dbać, i na nic nie zważać, 
A o Lwowie pamiętać, pamiętać, pamiętać

I to jedno powtarzać, powtarzać, powtarzać.

Marian Hemar
ZDJĘCIA: Witraż Lwów.
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Od tego czasu piloci będą latać na samolotach Mosquito. 
7 sierpnia 1943r. rozpoczynają się naloty na Niemcy a 
w listopadzie danego roku Dywizjon jest przeniesiony 
w okolice Edynburga, skąd nocami patroluje i chroni 
Szkocję. Wkrótce rozpoczyna naloty z wysp szetlandzkich 
na Islandię, Morze Północne, Norwegię, uderzając często 
w bazę niemiecką na Stavanger! 2 marca 1944r. Dywizjon 
broni miast Hull i Londyn. Rozpocznie się teraz okres 
nalotów na Niemcy, Belgię, Holandię, Francję: loty bojowe 
ale też i osłaniające alianckie bombowce. Dywizjon weźmie 
udział w Operacji „Market Graden” czyli w desancie nad 
Arnhem, pełniąc rolę osłaniającą. 7 marca 1945r. zestrzeli 
swój ostatni niemiecki samolot nad miastem Bonn.

---

Wspomnieniowa peregrynacja
naocznych świadków Obrony Lwowa

1. Słowo Wstępne: - luty-październik 1918.

 „Zajęcie Lwowa przez Ukraińców 1 listopada 
1918r. było zaskoczeniem, ale niepokój o zamiary 
mocarstw centralnych, czyli Niemiec i Austrii, 
odnośnie do ich porozumienia z porewolucyjnym 
wschodem Moskwy i Kijowa, panował już w polskiej 
opinii od początku roku 1918r. Na Traktaty 
Brzeskie z 9 lutego oraz z 3go marca 1918r, Lwów 
odpowiedział szeregiem masowych manifestacji, w 

ZDJĘCIE: IPN facebook 
2 listopada 1925 r. odsłonięto w Warszawie Grób Nieznanego Żołnierza, urządzony pod kolumnadą Pałacu Saskiego.
Podczas uroczystej ceremonii złożono w nim szczątki bezimiennego żołnierza, sprowadzone z Cmentarza Orląt we Lwowie.

ZDJĘCIE: Tablica pamiątkowa Druhostwa Małkowskich Katedra Łacińska Lwów.
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“Umieram aby potomni mogli żyć

Wam Wasze miasto wolno głośno sławić i z dumą 
mówić o jego potędze.

Ja o moim tylko myśleć mogę, od kiedy wtrącone 
w zapomnienia nędze.

Gdy w moim mieście „zawsze Polsce wiernym”
Za broń porwali i starcy i dzieci i legli walcząc
Dziś na ich mogiłach nie wolno zniczów pamięci 

zaświecić.
Wieczny ogień płonie na płycie żołnierza, 
Co na Saskim Placu jego prochy chowa,

Nikt, niestety, w Kraju jednak o tym nie wie, 
Że należą one do obrońca Lwowa.

Skoro więc me miasto oddano w niewolę 
I od lat je zmowa pokrywa milczenia, 

Niech przynajmniej u was, tam na Saskim Placu
Pamięć ludzka chroni je od zapomnienia.

Wiersz bezimiennego autora z kraju.
Biuletyn Koła Lwowa grudzień 1979r

których udział wzięła również młodzież, także 
gimnazjalna, a które protestowały przeciwko 
zagrożeniu Chełmszczyzny a pośrednio ziemiom 
południowo-wschodnim i naszemu miastu.[...] 
W czasie tych manifestacji, pod konsulatem 
niemieckim na ulicy Batorego, padły pierwsze 
ofi ary od kul niemieckich i zabity został 
gimnazjalista Czerkaz a ranny uczeń gimnazjalny 
Henryk Wodzicki.”

Profesor Zdzisław Stahl

2. Jak doszło do walki o Lwów

 Na początku października 1918 reprezentacja 
ukraińska w parlamencie austriackim postanowiła 
zwołać do Lwowa mężów zaufania ze wszystkich 
ziem Austro-Węgier: Galicji Wschodniej, Bukowiny, 
Rusi Zakarpackiej. 19 października 1918 na zjeździe 
we Lwowie ukonstytuowała się Ukraińska Rada 
Narodowa. Przyjęła ona rezolucję o utworzeniu 
państwa ukraińskiego, w którego skład miała wejść 
Galicja Wschodnia po San.

 Z kolei 28 października 1918r. została 
utworzona w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna 
(PKL). Komisja ta miała przyjechać do Lwowa i przejąć 
władzę nad całą Galicją, instalując się we Lwowie.

 Jesienią 1918r. podczas tego okresu 
oczekiwania na upadek Niemiec i Austrii, nauka 
w gimnazjach jeszcze trwała, chociaż lekcje nie 
odbywały się już regularnie.

 Profesor Stahl pisze, że od 1 listopada, 
nauka była zawieszona, ulice puste, telefon 
milczał, poczta nie dochodziła. Rankiem Stahl 
udaje się ku Ratuszowi i Katedrze, spotyka jedynie 
kilka patroli wojskowych a pod Ratuszem, przy 
naszych lwach, widzi uzbrojonych żołnierzy. Na 
austriackich mundurach mają przypięte kokardy 
w kolorach ukraińskich. Jak się szybko okazało, 
namiestnik cesarski — Baron Huyn już w nocy z 31 
października na 1 listopada, przekazał w tajemnicy 
miasto Lwów ukraińskim oddziałom wydzielonym 
z armii austriackiej. Sam opuszcza miasto ze swym 
wojskiem ku wielkiemu zaskoczeniu polskich władz.

 Obrona Lwowa jest trudna do ogarnięcia, 
bo jest to walka o każdą ulicę, o każdą kamienicę, a 
front przesuwał się prawie z minuty na minutę. Aby 
temat móc trochę lepiej zrozumieć trzeba to miasto 
znać lub poznać, najlepiej osobiście, ale na pewno z 
mapy. Snuje się ono po swoich siedmiu wzgórzach 
i w swej rozległości jest raczej ciasne, uchylające 
się pod ciężarem zabytków historycznych budowy 
renesansowej, jak i tej głoszącej sławę okresu 
imperium austriackiego. Ulice i liczne zabytki wiele 
czytelniczce nie powiedzą, dopóki sama nie stanie 
na tych ulicach, wyścielonych chyba największymi 
kocimi łbami na świecie, po których tyle krwi się 
lało i to co najmniej trzykrotnie w samym XX wieku. 
Podczas opowiadań zapoznamy się z obiektami 
takimi jak Poczta Główna, Cytadela, Ogród Jezuicki, 
Cmentarz Łyczakowski czy Janowski no i groby 
naszych Orląt. Czytelniczka od razu wyczuje, że 
są to obiekty, które należy utrzymać za wszelką 
cenę w skutecznej walce obronnej. Do tego 
obrazka dodajmy jeszcze zażartość i determinację 
Lwowiaków i nic dziwnego, że w zagrożeniu, Lwów 
się bije jak prawdziwy lew.

 Zatrzymaj się na chwilę, droga czytelniczko, 
w tej swojej peregrynacji ku przeszłości. Mieszkasz 
w Londynie, Buenos Aires, Los Angeles czy na 
dalekiej Tasmanii. Wyobraź sobie, że dziś pada 
władza rządząca twym miastem. Inne siły, w 
dodatku Tobie nieprzyjazne, przejmują, chociażby 
Twoją dzielnicę. Następuje inwazja lub coup d’etat 
nazwij, jak chcesz. I co ty robisz? Siedzisz w domu i 
boisz się czy idziesz bronić swego? Przymknij oczy, 
pomyśl na chwilę, wczuj się w swój obecny świat, 
w którym żyjesz. Wnet zrozumiesz obronę wiecznie 
wiernego miasta Lwów.

 Powróćmy jednak do roku 1918. Ludność 
miasta rusza do boju i walczy z oddziałami 
ukraińskimi przez 22 dni. Zakończy się wtedy 
ofi cjalna obrona miasta, lecz walki będą trwały w 
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 W ostatniej chwili 8. Pułk Ułanów jest 
skierowany na Wołyń i bierze udział w pierwszej 
walce z bolszewikami pod Maniewiczami. W jego 
szeregach służy młody Zdzisław Stahl. W sierpniu 
1920r. Polacy wycofują się znad Dniepru całymi 
tygodniami w ciągłych walkach z konną armią 
Budonniego. 18 sierpnia 1920r. jednostka Stahla 
zakwaterowuje się pod Kulikowem, skąd w oddali 
widoczny jest Wysoki Zamek we Lwowie.

 „Zrozumieliśmy wtedy, że dalej już 
nie możemy się cofać, że to Budionny musi 
być zatrzymany, co się też po całodziennej 
bitwie stało. Nocą, z przestrzeloną ręką, 
zawieziony zostałem do Lwowa i opatrzony w 
naszym szpitalu na Politechnice”.

 Wedle oceny Profesora Stahla, pisanej 
50 lat później, wynika, że Stalin chciał za 
wszelką cenę zdobyć Lwów i dlatego zwlekał ze 
skierowaniem wojska Budonniego na Warszawę. 
To umożliwiło z kolei Polakom uratowanie 
Warszawy i przeszło do historii jako legendarny 
„Cud nad Wisłą”.

sąsiednich okolicach i nie zakończą się nawet pod 
groźbą wojny polsko-bolszewickiej.
Ksiądz Arcybiskup Józef Teodorowicz (lwowski 
metropolita obrządku ormiańskiego) pisze wówczas 
w jubileuszowym wydaniu pisma walczącego 
„Pobudka”

 „Obrona Lwowa poczęła się z 
szaleństwa. Bo czy to nie szaleństwo 
zamarzyć tylko o obronie Lwowa wówczas 
gdy Lwów był cały zdany w ręce 
nieprzyjaciela uzbrojonego we wszystkie 
nowoczesne broni... wszyscy byli tym 
nieprzewidzianym zdarzeniem znienacka 
zaskoczeni i przez to samo do żadnej 
obronnej walki nie przygotowani. [...] A 
więc wszystko przepadło! Wołał trzeźwy 
rozsądek. Lwów jest nieodwołalnie 
stracony! Wyrok śmierci na polski Lwów już 
ogłoszony, a nawet wykonany!”
A pośród wywodów trzeźwego rozsądku 
odzywa się głos szaleństwa. On protestuje 
przeciwko tym trzeźwym, zdawałoby się 
najtrzeźwiejszym wywodom. I słychać 
głosy: Nic nie jest stracone. Lwów będzie 
uratowany!...”

 Skoro brak łączności w mieście, 
utrzymywanie jej staje się kluczowe i służba 
kurierska nabiera ważności. Pełnią ją młode kobiety 
i dzieci szkolne, nieprzeszkolone w posługiwaniu się 
bronią. Za dnia, nawet wokół patroli ukraińskich, 
uczniowie w mundurkach szkolnych nie zwracają na 
siebie zanadto uwagi. Z rana odbierają wskazówki 
z gmachu Sokola i pobliskiej Izby Handlowej 
gdzie obraduje Komitet Seniorów Miasta, stąd 
utrzymywany jest kontakt z innymi polskimi 
ośrodkami i placówkami.

 Przechodzenie przez front nie należało 
do łatwych rzeczy. Profesor Stahl, jako młody 
gimnazjalista, za pierwszym razem podjął się 
przeprowadzenie przez Park Stryjski starszego Pana 
po to, by samemu dotrzeć do Szkoły Kadeckiej, 
która była w polskich rękach. Było to pogodne 
popołudnie, brak patroli, docierają obydwaj do 
furtki w murach samej szkoły. Udało się! Czekają już 
tylko na otwarcie furtki. Sama Szkoła Kadecka była 
jednym z głównych polskich bas  onów, jej linia szła 
przez grunty cmentarne, pagórki, jak i zalesione 
wuleckie wzgórza.

 Wkrótce Profesor Stahl dostaje rozkaz 
rozprowadzenia mobilizacyjnej odezwy: ulotki ma 
roznosić nawet w nocy i umieszczać na widocznych 

miejscach na ulicach. Nasz dzielny gimnazjalista ma 
cały plik w wewnętrznej kieszeni kurtki. W drodze 
powrotnej napotyka się na wartownika ukraińskiego, 
jest zatrzymany i poddany rewizji osobistej przez 
uzbrojonego Ukraińca, przerażające, znajdą 
choć jedną ulotkę i kula zakończy życie młodego 
człowieka. Wartownik jednak nie zauważa całkiem 
grubego pliku druków pod żakietem i puszcza 
chłopaka.

 Innym razem młody Zdzisław idzie, ponownie 
nocą, słyszy kroki i ukrywa się w głębokiej bramie 
sklepu. Otóż ciemna postać go zauważyła, oświeca 
twarz latarką, chwyta go pod brodą za kurtkę, a 
pistolet przyciska do nosa. Potem nagle go puszcza i 
odchodzi. Boża opatrzność? Niewątpliwie!

 Po 22 dniach obrony miasta, do Lwowa 
dociera pomoc z Przemyśla a na jej czele pułkownik 
Michał Karasz -Tokarzewski (AK podczas II Wojny 
Światowej) ze swoją armią. Nie jest to jednak 
koniec walk. Młody Stahl zgłasza się do kawalerii, 
bo umie jeździć konno, do konnego oddziału 
lwowskich „Wilków” na Łyczakowie. Trafi a na szybkie 
przeszkolenie do krakowskiego 8 pułku ułanów im. 
ks. Józefa Poniatowskiego. Jest to pułk, w którym 
służą lwowiacy, którzy w styczniu 1919r. wyruszą na 
front polsko-bolszewicki, aby dołączyć do generała 
Romera, by nieść dalszą pomoc miastu, tym razem 
na arenie tego nowego konfl iktu!
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3. Skauci

 W czasie walk instruktorzy i starsi skauci 
patrolują miasto pod komendą Druha Jana 
Szymańskiego. Czytamy, że:

 „Wszyscy skauci zostali oddani pod 
komendę druha Jerzego Grodyńskiego, który 
pełnił funkcję ofi cera łącznikowego przy 
Naczelnej Komendzie WP. W Sokole została 
umieszczona tzw. Komenda Miasta z kpt. 
Sulimirskim na czele. [...] Skauci byli rozrzuceni 
po całym froncie. [...] Kto ze skautów nie 
walczył na froncie, ten pełnił żmudną służbę w 
Miejskiej Straży Obywatelskiej (MSO)”.

 Z księgi rozkazów dowiadujemy się, że:

 „Zaraz, 1 listopada 1918 r. zeszli 
się starsi i młodsi skauci w gmachu Sokoła 
Macierzy celem omówienia, w jaki sposób mają 
służyć sprawie polskiej. Postanowiono pełnić 
służbę łącznikową i wywiadowczą. Obowiązku 
tego podjęli się starsi skauci i poczęli go pełnić 
od dnia 2 listopada, przynosząc wiadomości o 
ruchach ukraińskich ofi cerom polskim, którzy 
w porozumieniu z innymi organizacjami polskimi 
objęli komendę w Sokole.

 Młodszym skautom przypadł obowiązek 
roznoszenia rozkazów, pełnienia służby 
wartowniczej w bramie Sokoła. Trzeciego dnia 
starsi wiekiem skauci, a także niektórzy młodsi 
stanęli do walki z bronią w ręku. Przekradli się 
z zawładniętej przez Ukraińców części miasta 
do części utrzymywanej przez Polaków. Pozostali 
młodsi skauci pełnili nadal dzienną i nocną służbę 
w Sokole. Ponieważ mieszkańcy polscy zaczęli 
zgłaszać posiadaną broń i domagali się odebrania 
jej z ich mieszkań, przeto skauci podjęli się 
znoszenia do Sokoła broni. Broń ta służyła 
zgłaszającym się do Sokoła ochotnikom”.

 Opisy te dotyczą oczywiście wydarzeń sprzed 
22 listopada 1918r. w tak zwanej „ruskiej” części 
miasta. Co jednak się działo z tymi skautami, którzy 
przekradli się na stronę polską lub się już na niej 
znajdowali od samego początku?

 Z zapisków druha Józefa Dobieckiego — 
drużynowego 1-szej Lwowskiej Drużyny w latach 
1919-23:

 „Druh Szymański wysłał nas nocą z 
31 października na 1 listopada na miasto 
celem zorientowania się, co robią Ukraińcy 
[...] Ukraińcy w nocy zajęli: Odwach, Gmach 
Namiestnictwa, Ratusz i inne obiekty, a rano 
już się zaczęła „Obrona Lwowa”. W pierwszych 

trzech dniach dochodziliśmy, tj. „sztab” 1-szej 
Lwowskiej, na drugą stronę zajętą przez 
oddziały polskie, przynosząc ulotki polskie itp. 3 
listopada pozostaliśmy już na stałe, początkowo 
na Dworcu Głównym, skąd nas jednak jeszcze w 
nocy 4 października podzielono”.

 Dobieckiego przydzielono pierwotnie do 
szkoły Sienkiewicza, a stamtąd na ul. Bema. Z tej 
placówki próbuje się dostać kanałami do ul. Królowej 
Jadwigi pod koszary Ferdynanda (później gen. Bema), 
aby wysadzić obiekt zajęty przez Ukraińców, co się 
jednak nie udało. Potem zostaje skierowany do 
oddziału sztabowego przy Komendzie Obrony Lwowa 
pod komendę chór. Mieczysława Zelcera. Tam w 
połowie grudnia bierze udział w walkach koło Zubrzy 
i w sąsiednich wsiach a w końcu na Persenkówce.

4. Pani Aleksandra Zagórska, ppłk Wojska Polskiego.

 „Dnia 17 listopada 1918r byłam służbowo 
na stronie polskiej. Zaszłam na Kulparków do 
domu. Otworzył mi drzwi mój czternastoletni 
syn z pierwszego małżeństwa, Jurek Bitschan. 
Właśnie wstał z łóżka po przebytej anginie. 
Ucieszył się ogromnie na mój widok. Na drugi 
dzień odprowadził mnie do linii frontu, przez 
którą musiałam przejść. Stał na rogu ul. 
Sapiechy i patrzył za mną. Ja także oglądałam 
się, dopóki róg ulicy nie zasłonił mi widoku 
syna. Było to nasze widzenie ostatnie. Na drugi 
dzień Jurek zameldował się do wojska, a parę 
dni później poległ. [...] Na kwaterze kurierek 
zastałam ruch jeszcze bardziej wzmożony. 
Było to bezpośrednio przed decydującym 
atakiem naszych wojsk. Kurierki biegały z 
meldunkami i rozkazami. Na ulicach strzelano 
do przechodniów. Dnia 21 listopada zastrzelono 
idącą służbowo kurierkę Felicję Sulimirską. [...] 
Godziny mijały w ogromnym zdenerwowaniu i 
pośpiechu. Wreszcie, w nocy, z dnia 21go na 
22go zapotrzebowanie na służbę kurierek ustało. 
Słychać było przez całą noc odgłosy walk i 
nieustanną strzelaninę. Zasnęłyśmy w ubraniach. 
Zbudziło nas słońce poranne i radosne okrzyki 
na ulicach. Dopadłyśmy okien — polskie mundury 
na ulicach! Nieopisana radość, entuzjazm, 
witanie, jakże serdeczne, naszych żołnierzy! 
Kurierki udały się do rodzin. Pozostały przy 
mnie Stanisława Paleolog i Wanda Lechowin. 
Razem z nimi poszłam oglądać ślady walk na 
ulicach i palący się Sejm. [...] Już w południe, 
wróciwszy do kwatery kurierek, dowiedziałam 
się, że był mój mąż i powiedział, że idzie na 
poszukiwanie Jurka, który ranny znajdować 
miał się w jednym ze szpitali. Rozpoczęłam i ja 
wędrówkę po szpitalach. Jurka nigdzie nie było. 
[...] Po drodze (do domu) spotkałam jednego z 
ofi cerów oddziału, w którym służył Jurek i ten 
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potwierdził wiadomość, że Jurek został ranny 
w walce na Cmentarzu Łyczakowskim. Czekałam 
na powrót męża w ogromnym przygnębieniu. 
[...] Nie wiem już, o której godzinie wrócił mój 
mąż: poległ jak bohater. Powiedział, że znalazł 
go martwego na Cmentarzu Łyczakowskim. 
Leżał na skrwawionym śniegu, okryty białymi 
chryzantemami.

 Jurka nie chciano zabrać z powodu 
zbyt młodego wieku, ale gorąco prosił 
na nie zostawienie go na kwaterze. [...] 
Dowódca pozwolił i powierzył opiekę staremu 
doświadczonemu żołnierzowi, chór. Aleksandrowi 
Śliwińskiemu. Po zajęciu Snopkowa  Jurka 
postawiono na warcie, ochotnicy głównie z Legii 
Ofi cerskiej przechodząc obok budki, zaprosili 
Jurka, aby poszedł z nimi. Jurek chętnie 
poszedł. Na cmentarzu rozpoczęli strzelaninę. 
Odpowiedziano im z koszar Św. Piotra i Pawła, 
gdzie stali Ukraińcy, gęstymi strzałami z 
karabinów maszynowych.

 W pewnej chwili Śliwiński zawołał 
do siebie. Jurek podbiegł parę kroków na 
drugą stronę drogi cmentarnej. Trafi ło go od 
razu parę kul w nogi. Upadł, ale w pozycji 
leżącej próbował strzelać dalej. Śliwińskiego 
pocisk ugodził w głowę, odkrywając cześć 
twarzy, zaledwie zdążył zawołać na Jurka. 
Ppor. Plutecki przeniósł Jurka o parę kroków 
dalej za kaplicę i przewiązał mu rany na 
nogach. W trakcie opatrunku kula strzaskała 
Pluteckiemu ramię w łokciu. Strzelanina od 
strony koszar stała się tak silna, że nieliczna 
grupa atakujących zmuszona była się wycofać 
w kierunku Pohulanki, pozostawiając rannych 
i zabitych. Nieco później wysłano po rannych 
nosze, ale nie mogły one dotrzeć. Wróciły z 
chorągwią Czerwonego Krzyża, posiekaną przez 
kule”.

 Jurka i Śliwińskiego pochowano razem. 
Pogrzeb odbył się przy odgłosie salw armatnich i 
karabinowych. Nie przeszkodziło to mieszkańcom 
Lwowa stawić się niezmiernie licznie na ten pogrzeb. 
Bo Lwów umie kochać swe dzieci i dlatego może 
tak jest przez nie kochany. Najdroższą pamiątką po 
Jurku jest bilecik, który zostawił na stole, odchodząc 
z domu:

 „Kochany Tatusiu, Idę dzisiaj 
zameldować się do wojska. Chcę pokazać, że 
znajdę na tyle sił, by móc służyć i wytrzymać. 
Obowiązkiem też moim jest iść, gdy mam dość 
sił a wojska brakuje ciągle dla oswobodzenia 
Lwowa.
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Kobiety poległe w obronie Lwowa:

Antonina Bieganówna
lat 23, urzędniczka Namiestnictwo, sanitariuszka.

Stefania Franiszynówna
sanitariuszka.

Stefania Kozłowska
lat 17modniarka, sanitariuszka.

Janina Niewiadomska
Prus, lat 24, Ochot. Legia Kobiet.

Helena Brutelówna
lat 19, sanitariuszka.

Ludwika Chudecka
lat 28, sanitariuszka.

Maria Dulębianka
zasłużona działaczka 
społeczno-polityczna. W imieniu Czerwonego 
Krzyża, zwiedzała ukraińskie więzienia i obozy 
internowanych, jeńców i osób cywilnych 
w Stanisławowie, w Kołomyi, w Tarnopolu, 
Złoczowie, Mikulińcach i Strusowie.

hrabina Teodozja Dzieduszycka
przełożona sanitariuszek, zmarła na tyfus.

Józefa Hoboń
(pseudonim Józef Balzer) lat 21, z Wiednia, 
walczyła w pierwszym szeregu na placówce 
Bema. Przy niej walczył 14-letni, nieznany 
ochotnik. Oboje polegli.

Janina Karłowicz
Inżynier, dyrektor Szkoły Gospodarczej w 
Snopkowie.

Ida Kornaszewska
lat 20, seminarzystka, służba pomocnicza, zmarła 
17 kwietnia 1919.

Felicja Katowska
sanitariuszka, poległa 21 października 1918.

Wanda Lechowin
kurierka Naczelnej Komendy, legionistka z 2 p.p. 
Strzelców Lwowskich.

Maria Stefania z Cepników Matuszkiewicz
służba pomocnicza w Szkole Sienkiewicza.

Helena Michalik
lat 22, służba kancelaryjna, zmarła 28 listopada 
1920.

Aleksandra Maryniakówna
sanitariuszka, zmarła z ran 18 listopada 1918.

Karolina Płanetówna
lat 18, szeregowa III Odc. poległa 8 grudnia 1918.

Felicja Sulimirska
kurierka, zraniona na ulicy Fredry 21 listopada 
1918, zmarła następnego dnia.
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4. Orlęta Lwowskie

 16 stycznia 1919 roku zmarł jeden z 
najmłodszych obrońców Lwowa. W chwili śmierci 
miał lat 13 Najmłodszy kawaler orderu Virtu   
Militari, nadawanego za wybitne zasługi na polu 
bitwy. Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych - 
Antoś Petrykiewicz - Orlątko Lwowskie.
Antoś walczył w Obronie Lwowa na Persenkówce 
w oddziale „Straceńców” pod dowództwem 
późniejszego generała, doktora praw Romana Józefa 
Abrahama. W Obronie Lwowa brało udział 1421 
młodych obrońców.

 „Zacznę od Ciebie Antosiu, jednego 
z najmłodszych pacholąt między lwowskimi 
bohaterami. Pełne Twoje nazwisko i imię: 
Petrykiewicz Antoni. Miałeś lat 13 i byłeś 
uczniem drugiej kłosy gimnazjalnej. Wtedy 
w tej klasie nie uczono jeszcze ofi cjalnie 
historii polskiej, tylko mówiono Ci o bohaterach 
greckich i rzymskich. Jednak wiedziałeś i o 
polskich bohaterach. Nawet dużo! Wiedziałeś o 
naszych walkach o niepodległość i jak wszyscy 
Twoi koledzy, zapewne marzyłeś o powstaniu, 
aby w nim wziąć udział. Tak bowiem jakoś 
dziwnie ta „austriacka” szkoła wychowywała, 
że nie potrafi ła wychować dobrego, lojalnego 
Austriaka, tylko buntownika. Taka już była 
atmosfera, z której nawet Twoi nauczyciele nie 
mogli się otrząsnąć, albo nie chcieli. Gdy więc 
padły pierwsze strzały ruskie we Lwowie, a 

odpowiedziały im jazgotliwie polskie, chwyciłeś, 
malcze, za karabin i stanąłeś u boku „straceńca” 
Abrahama, na Górze Stracenia. Kąsali was 
Rusini pociskami karabinów, odgryzaliście się 
zjadliwie [...] Na Persenkówce raniono Cię 
ciężko. Dopiero wtedy wypuściłeś z ręki karabin 
i bryznąłeś gorącą krwią na zlodowaciały śnieg. 
Męczyłeś się jeszcze trzy tygodnie w szpitalu 
w strasznych cierpieniach, zanim od nich 
nie uwolniła Cię śmierć. Gdy patrzę no Twą 
twarzyczkę, wyglądającą z kołnierza mundurka 
gimnazjalnego, prawie razi mnie na Twej 
głowie wojskowa furażerka. Gdybyś śmiercią 
swą nie wykazał był, że byłeś nie gorszym 
żołnierzem od setek innych, którzy walczyli 
i umierali na Persenkówce, podejrzewałbym, 
że sfotografowano Cię w parku Stryjskim 
bawiącego się w żołnierza z innymi dziećmi”
                                              

Autor nie nieznany.

Kornel Makuszyński pisze:

 „Na te groby powinni z daleka 
przychodzić ludzie małej wiary, aby się 
napełnić wiarą niezłomną, ludzie małego ducha, 
aby się nadyszeć bohaterstwa. A że tu leżą 
uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz 
jest jak szkółka, w której dzieci jasnowłose, 
błękitnookie nauczają siwych ludzi o tym, że ze 
śmierci ofi arnej najbujniejsze wyrasta życie”

wezelek_october_329_01.15.18_A4.indd   54 2/18/2018   9:36:26 AM



strona 55
WĘZEŁEK|NUMER 329|CZERWIEC/PAŹDZIERNIK 2017

Ostateczna tragedia lwowska

 W 1939r. Lwów ma być ostatnim 
strategicznym miejscem obrony całego państwa. 
17 września sowieci napadają na Polskę. Miasto 
się broni, pożary spowodowane niemieckim 
bombardowaniem dalej płoną, nieugaszone. 
Nie ma wody a piasek już jest nieskuteczny. 
Prezydent Ostrowski, dawny obrońca Lwowa, 
stoi na czele tej następnej koszmarnej obrony. 
Pada decyzja kapitulacji powzięta przez pewne 
osoby, decyzja mocno kontrowersyjna do 
dzisiejszego dnia: czy miały te osoby zgodę 
Prezydenta miasta na kapitulację i czy winne 
ponosić odpowiedzialność za tylu straconych 
naszych ofi cerów leżących w mogiłach 
katyńskich?. Większość ofi cerów znajdzie się 
na liście katyńskiej, oszukani i bardzo szybko 
wzięci do niewoli. Reszta wchodzi w szeregi 
ZWZ, czyli Związku Walki Zbrojnej (później 
AK). Żołnierze i ofi cerowie ukrywają się w 
suterynach, w parku Stryjskim, po domach 
i przygotowują się do walki. W nocy z 13 na 
14 grudnia 1939r. następują dalsze areszty. 
Większość z tych ofi cerów zaginie bez śladu lub 
zostanie zamordowana najprawdopodobniej w 
podziemiach więzienia w Kijowie i zrzucona do 
piaszczystych fos w lesie w Bykowni. Kilkakrotnie 
po wojnie KGB przewróci te groby i zniszczy 
wszelkie ślady.

 Do dziś brakuje fi zycznie mniej więcej 
połowy szczątek z tej listy, wywiezionych 
makabrycznie pośmiertnie po wielu latach w 
nieznane. Z reszty, zidentyfi kowano zaledwie 9 
osób!

21 września 1939r.

 „Generał sowiecki zapewnia 
uroczyście wszystkim znajdującym się 
we Lwowie bezpieczeństwo życia, prawo 
własności prywatnej, swobodę ruchu 
oraz pozostawienie dotychczasowych 
władz miejskich i żąda wpuszczenia 
jego wojsk do miasta. Stawiamy 
pytanie, jak mamy rozumieć swobodę 
ruchu, czy będziemy mogli pójść 
do Rumunii i na Węgry. Tak jest, 
odpowiada generał, a jego otoczenie 
przytakuje i kiwa głowami, chcąc 
powiedzieć, że to całkiem naturalne. 
Tylko jedno zastrzeżenie -nie mogą dać 
gwarancji czy nas tam wpuszczą. Tak 
sprawy stanęły, że szeregowi wyjdą 
na zewnątrz miasta jednymi drogami 
a ofi cerowie ulicą Łyczakowską. Za 
miastem każdy będzie mógł pójść w 
swoją stronę. Maszerują bezbronne 
kolumny przez miasto, w różne kierujące 
się strony. Wielka kolumna ofi cerów 
idzie ulicą Łyczakowską. Ludzie stoją 
na chodnikach i patrzą przerażonymi 
oczyma, a gdzieś z drugiej strony 
miasta dochodzi trajkot CKM i wybuchy 
pojedynczych wystrzałów armatnich. To 
Lwów protestuje przeciw najazdowi”

K.R. Kwartalnik Kresowy nr 102-105
31 sierpnia 1983r.

55

 Jan Paweł II przybywa do Lwowa 26 i 
27 czerwca 2001r. Modli się i koronuje Matkę 
Boską Bożej Łaski w Katedrze, przed którą 
tyle wieków wcześniej modlił się król Jan 
Kazimierz. Homilię wygłasza wedle cytatu:

 „Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swych. (J15, 13)”

 Apeluje, że czas oderwać się obu 
narodom chrześcijańskim od bolesnej 
przeszłości. Warto obejrzeć urywki fi lmowy 
z tej wizyty: szokujące są widoki ludności 
idącej błotem i kałużami, większość z nogami 
zawiniętymi w worki plas  kowe, aby się tylko 
móc przedostać na Mszę Papieską. O tym 
gazety świata wówczas nie pisały.
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Ciekawostka dla USA, a szczególnie Kalifornii. 
Lwowskie Orlątko,

czyli Komandor Marynarki USA
Kazimierz Dobrowolski

ur. Lwów, 29 marca 1906r.

 Walczył na poważnych odcinkach Obrony 
Lwowa w wieku 12 lat! Odznaczony Krzyżem 
Walecznych, Orlętami i Krzyżem Obrony Lwowa. 
Kończy Szkołę Przemysłową, służy 4 lata w 
Marynarce Wojennej, potem dalsza służba w 
wywiadzie wojskowym. W 1939r. udaje się na 
długą drogę do wolności poprzez Rumunię do 
Grecji. W Pireusie dostaje się na polski statek 
Pułaski jako asystent maszynowy, po roku staje 
się inżynierem na angielskim statku, który 22 
maja 1942r. jest storpedowany. Zostaje ciężko 
ranny i przez 5 dni i nocy pływają w szalupie 
ratunkowej. Na dno idą jego medale za Obronę 
Lwowa, ale za to jest odznaczony brytyjskimi 
medalami przez samego Premiera Churchilla. 
Przebywa 6 miesięcy na statku szpitalnym Queen 
Mary, dociera do Londynu, skąd udaje się do 
Bostonu i przyjmuje pozycję porucznika-inżyniera 
w amerykańskiej marynarce. Z czasem osiedla 
się z rodziną w Kalifornii. Data śmierci nieznana - 
może któraś z naszych kalifornijskich czytelniczek 
nam pomoże i wejdzie na jego trop?

Ciekawostka i zadanie
dla jednostek w Brighton

 W Biuletynie Koła Lwowian z 1980r. 
czytamy, że mieszkał tam obrońca Lwowa, 
major Stanisław Ejert, akademik, peowiak 
(POW), z grupy słynnych Filipowiczy. Gdzie jest 
pochowany? Kiedy zmarł ? Można szukać za 
klepsydrą w Dzienniku Polskim z lat 80-tych i 90-

tych. Odnajdźcie i w ramach sprawności 100-lecia 
powstania RP, oddajcie mu hołd. Godne i szczytne 
zadanie wykazujące w pełni służbę Ojczyźnie. 
Redakcja chętnie wam w tym pomoże.

Dla hufców z Północnej Anglii
Jan Edward Jorgen

 Obrońca Lwowa, służył w 14 pułku 
Jazłowieckim. Urodzony we Lwowie 1894r. zmarł 
w naszym osiedlu w Penrhos w Walii 26 czerwca 
1979r, pochowany na polskiej działce w Pwilheli. 
Czego więcej możecie się o nim dowiedzieć?

ZDJĘCIE: Ja z bracią harcerską lwowską na Cmentarzu Obrońców po Mszy św i obrzędzie oddania hołdu Obrońcom Byliśmy inwigilowani przez służby ukraińskie przez cały czas 
pobytu na cmentarzu Rok 2000 - ŹRÓDŁO: dhna Monika Skowrońska

ZDJĘCIE: Katakumby. - ŹRÓDŁO: Druhna Monika Skowrońska.
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ZDJĘCIE: Zdjęcie wzięte po kryjomu przez ówczesnego polskiego studenta i przemycone do 
kraju podarowane mnie w roku 1991r przy okazyjnym przypadkowym spotkaniu
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 Jest 9 lutego 1918r, za kilka miesięcy skończy 
się Pierwsza Wojna Światowa.

 Niemcy i Austro-Węgry podpisują Traktat 
Brzeski, szukając sobie aliantów, skoro zaczyna 
im zagrażać przegranie wojny. W Traktacie uznają 
Ukraińską Republikę Ludową. Część ziem Królestwa 
Polskiego zostaje wedle ich życzenia zabrana dla 
Ukrainy! W nocy z 31 października na 1 listopada 
1918r, Austriacy wycofują swe wojsko ze Lwowa, 
oddając władzę i broń mniejszości ukraińskiej, ku 
ogromnemu zaskoczeniu strony polskiej. Już nad 
ranem zaczynają się toczyć wielkie walki o Lwów, bo 
dla Polski, nie ma państwa bez Lwowa.

 O miasto walczy cała ludność: kobiety, starsi, 
dzieci szkolne, uczniowie gimnazjum i studenci, 
skauci i skautki a przede wszystkim lwowski ba  ar. 
Walczą ci mężczyźni, którzy się znajdują we Lwowie, 
ale samych polskich żołnierzy i ofi cerów jest mało. 
Niewątpliwie większość obrońców liczy pomiędzy 8 a 
25 lat.

 Czy nasze harcerki mogą sobie wyobrazić, że 
z rana zbudzą się i całe ich miasto, lokalna dzielnica, 
poczta, posterunek policyjny, ratusz, nagle zostały 
opanowane przez grupę ludzi z bronią. Na dodatek 
nikt mieszkańcom nie przychodzi z pomocą, bo nie 
ma nikogo!

 Trzeba pamiętać, że Pierwsza Wojna 
zakończy się dopiero 11 listopada 1918r a wojska 
zaborcze nie od razu opuszczą ziemie polskie, przy 
tym Polacy będą musieli te wojska rozbrajać, w 

GRA TERENOWA
„ORL TA LWOWSKIE WALCZ  O SWE MIASTO”

czym duży udział wezmą polscy skauci w różnych 
miastach Polski. Lwów czeka na pomóc wojska 
(jak i ochotników), którzy wyruszą z różnych części 
kraju, począwszy od najbliższego Przemyśla, aż po 
Warszawę. To zajmie trochę czasu, skoro Marszałek 
Piłsudski wierzy w siły lwowiaków i ufa, że utrzymają 
swoją pozycję przez tyle czasu ile jemu jest potrzebne 
do przekierowania oddziałów wojskowych do Lwowa.

 Pamiętajmy, że skautki i instruktorki wzięły 
czynny udział w Obronie Lwowa. Działania kobiece 
w samej obronie Lwowa dadzą początek zrzeszenia, 
które z czasem przekształci się w Ochotniczą Legię 
Kobiet (OLK).

 W tym czasie kobiety pomagały w 
administracji miasta, utrzymywaniu łączności i 
podczas pełnienia warty. Gdy wybuchnie wojna 
polsko-bolszewicka, wiele z nich będzie walczyć z 
bronią w ręku, ramię w ramię z mężczyznami.

 Warto dodać, że 1 kwietnia 1920r, 
Aleksandra Zagórska, matka Orlątka - Jurka 
Bitschana, który jak wiemy, ginie pod koniec Obrony 
Lwowa w wieku 14 lat, zostaje mianowana, w stopniu 
majora, „dowódczynią wszystkich formacji OLK na 
terenach podległych polskiemu Ministerstwu Spraw 
Wojskowych. OLK zostanie ofi cjalnie rozwiązane 
w 1922r, a na jego miejscu w 1928r. powstanie 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet, pod komendą 
harcerki z Pierwszej Wojny Światowej i  obrończyni 
Lwowa, Marii Wi  ek, dwukrotnie odznaczonej 
krzyżem Virtu   Militari, mianowana pośmiertnie w 
1991r. pierwszą kobietą generałem WP.

 Ponieważ, wielu z obrońców było w bardzo 
młodym wieku, nazywa się ich Orlętami Lwowskimi. 
Dzięki ich ofi arnej walce, poświęceniu i ofierze 
życia, Lwów został obroniony i pozostał zawsze 
wierny Polsce. Orlęta, które poległy podczas walk 
o miasto spoczęły na swoim terenie, na Cmentarzu 
Łyczakowskim, na którym spoczywają inni zasłużeni 
Polacy, żołnierze, powstańcy z ubiegłych lat. 
Sam Cmentarz Orląt Lwowskich został wielce 
zniszczony przez Sowietów, którzy zagrabili Lwów po 
Drugiej Wojnie Światowej. Dziś restaurowany, wzrósł 
się jak Feniks z popiołów, choć jeszcze nie powrócił 
w pełni do swojego oryginalnego wyglądu. Ale o tym 
mowa innym razem.
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OPIS GRY

1. CEL I ZAŁOŻENIA GRY
• Celem gry jest przybliżenie uczestniczkom pojęcia 
Orląt Lwowskich i historii Polski związanej z obroną 
Lwowa przed Ukraińcami w 1918 roku oraz w 
wojnie z bolszewikami.
• Uczestnicy na czas gry przyjmują rolę Obrońców 
Lwowa. Dodatkowo osoby dorosłe i funkcyjni będą 
odgrywać role Ukraińców.
• Uczestniczki poruszają się po określonym 
terenie, wykonują wyznaczone zadania, słuchają 
przełożonych.
• Gra rozpoczyna się na „Wysokim Zamku”, a kończy 
na Rynku przy Ratuszu obok posągów dwóch Lwów, 
które do dziś pełnią wartę w mieście oddanemu 
Polsce, pod hasłem, które widnieje na herbie - 
„Semper Fidelis”.

2. UCZESTNICY
• W grze biorą udział zuchy, harcerki i wędrowniczki 
oraz instruktorki, zaprzyjaźniony instruktor lub 
ojciec jednej z harcerek, wszyscy przyjmują 
określone role.

3. ZASADY GRY
• Instruktorki zostają Ukraińcami.
• Dzieci i młodzież dzielą się na kilkuosobowe 
patrole. W patrolu mają być przedstawiciele każdej 
grupy wiekowej według schematu 
- Zuchy – to uczniowie szkoły podstawowej 
- Harcerki – gimnazjaliści
- Wędrowniczki – młodzież studencka i ba  ary 
lwowskie
• Instruktor lub ojciec - gen. Tadeusz Jordan 
Rozwadowski(1866-1928)
• Każdy patrol otrzymuje mapę, według której 
będzie się poruszał
• Poruszać się można tylko i wyłącznie całymi 
patrolami
• Kolejność odwiedzania punktów jest dowolna.
• Do „Rynku” można dojść tylko po odwiedzeniu 
wszystkich punktów zaznaczonych na mapie i 
wykonaniu wyznaczonych wcześniej zadań.
• Gra kończy się, gdy wszyscy dotrą do punktu 
„Rynek” i odnajdą złotą kopertę.

4. PRZEBIEG GRY  - ZADANIA
Opis każdego punktu składa się z listu, który 
należy wydrukować, włożyć do koperty i zostawić 
w widocznym miejscu wraz z ewentualnymi 
materiałami w konkretnym punkcie, który 
zaznaczony jest na mapie. (załącznik nr 7) List 
zawiera krótką informację historyczną oraz zadanie 
do wykonania.

•WYSOKI ZAMEK – PUNKT STARTOWY - List tej samej 
treści dla wszystkich:
List: Od tej chwili jesteście Orlętami Lwowskimi. 
Poruszacie się całym patrolem po punktach 
wyznaczonych na mapie. Kolejność zdobywania 
punktów jest dowolna.
Uważajcie, bo w każdym momencie możecie być 
złapani przez Ukraińców. Wówczas traficie do niewoli 
i będziecie musieli wykonywać rozkazy ukraińskich 
żołnierzy. Po odwiedzeniu wszystkich punktów i 
wykonaniu wszystkich zadań, udajecie się do punktu 
„Rynek” – Lwy przy Ratuszu.
Zadanie do wykonania: podzielcie się na patrole wg 
zasady: Zuchy-uczniowie ze szkół podstawowych, 
Harcerki – gimnazjaliści, Wędrowniczki – młodzież 
akademicka, ba  ary
W każdym patrolu ma być minimum jeden 
reprezentant każdej grupy wiekowej.
Każdy patrol na ramieniu wiąże bibułkową tasiemkę 
w wybranym wcześniej kolorze.
Materiały do przygotowania: kolorowe bibułki np: 
5x czerwone, 5x zielone, 5x różowe. UWAGA – nie 
wykorzystujemy koloru żółtego i niebieskiego – barwy 
ukraińskie.

• DWORZEC GŁÓWNY
List: „ Orlęta Lwowskie broniły Lwowa trzykrotnie. 
Pierwszy raz w 1918 roku. Było to ponad 6 tysięcy 
dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 25 lat.
Zadanie do wykonania: Ułóżcie układankę i poznajcie 
bohaterów sprzed lat. Należy mieć telefon lub tableta 
z dostępem do internetu, aby od razu czegoś się móc 
dowiedzieć o danych postaciach. W patrolu możecie 
wyznaczyć taką osobę, o którą patrol będzie dbał i 
której w razie zagrożenia nie wyda wrogowi”.
Materiały do przygotowania: Wydrukowane i pocięte 
na fragmenty i najlepiej zalaminowane obrazki z 
Orlętami. – załącznik nr.1 Jeden telefon lub tablet 
do bardzo ścisłego użytku. Może też służyć jako sieć 
radiowa.

• POMNIK ADAMA MICKIEWICZA  
List: „Walka nie jest łatwa, żeby wygrać warto 
rozumieć język przeciwnika.
Zadanie do wykonania: Wyjaśnij znaczenie słów na 
załączonej karcie.
Materiały: kartki, długopisy – dla każdego członka 
patrolu po 1, wydruk słów jak na załączniku 2

• OPERA
List:  „Jesteście dzielni. Idzie Wam wspaniale. „Orlęta 
Lwowskie” były tak jak Wy dziećmi dwujęzycznymi. 
Znały nie tylko język polski, ale i ukraiński. Oba języki 
poznawały nie tylko w szkole, ale także w grupie 
rówieśniczej. Polskie i ukraińskie dzieci do wybuchu 
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wojny spędzały razem bardzo dużo czasu. Były też 
wiele mieszanych rodzin.”
Zadanie do wykonania: Przechwyciliście depeszę 
w języku wroga–spróbujcie ją odczytać używając 
dołączonego alfabetu –„cyrylica ukraińska” Załącznik 
nr 3.
Materiały: wydruk depeszy oraz cyrylicy ukraińskiej – 
załącznik nr.3, kartki i długopisy dla każdego patrolu 
po jednej. 

•DOM AKADEMICKI
List: Trafiliście do jednego z punktów pierwszych 
walk Polaków z Ukraińcami. Oprócz Orląt jest 
tu niewielka grupa żołnierzy polskich z Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW).  
Zadanie do wykonania: W przerwie między walkami 
przygotowujecie ze znalezionego płótna bandaże. 
Zabieracie je ze sobą, mogą się przydać.
Materiały: np. stare płótno, prześcieradła na bandaże 
dla każdego patrolu.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr.1 - Dworzec Główny – zdjęcia Orląt:
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• CMENTARZ ŻYDOWSKI
List: Jest to miejsce, w którym miały miejsce bardzo 
krwawe walki. Tu walczyły najmłodsze Orlęta. Wiele z 
nich zginęło.
Zadanie do wykonania: W waszym patrolu jest 
ranny ze złamaną ręką i rozciętą nogą. Pomóżcie 
mu. Wykorzystajcie bandaże zrobione w Domu 
Akademickim.
Materiały: bandaże zrobione przez Orlęta w Domu 
Akademickim

UA xxx PL
А а [ʌ] (A a);
Б б [b] (B b);
В в [β] (V v / W w);
Г г [g/ɦ] (G g / H h);
Ґ ґ [g] (G g);
Д д [d] (D d);
Е е [ɛ] ( E e);
Є є [ʲɛ] (Je);
Ж ж [ʒ] (Ż ż);
З з [z] (Z z);
И и [y] (Y y);
І і [i] (I i);
Ї ї [ji] (Ji);
Й й [j] (J j);
К к [k] (K k);
Л л [l] (L l);

Załącznik nr.3
cyrylica ukraińska

М м [m] (M m);
Н н [n] (N n);
О о [ɔ] (O o);
П п [p] (P p);
Р р [r] (R r);
С с [s] (S s);
Т т [t] (T t);
У у [u] (U u);
Ф ф [f] (F f);
Х х [h] (H h);
Ц ц [ʦ] (C c);
Ч ч [ʧ] (Cz);
Ш ш [ʃ] (Sz);
Щ щ [ʃʧ] (Szcz);
Ь ь [ʲ’] (‘) – mięki znak;
Ю ю [ʲu] (Ju);
Я я [ʲʌ] (Ja).

Pismo ukraińskie 
posiada również cztery 
dwuznaki:
ДЗ дз (dz);
ДЖ дж (dż);
ЬО ьо (mięki znak z O);
ЙО йо (jo).

Pismo ukraińskie 
posiada dy  ongi:
Я я (JA);
Ю ю (JU);
Є є (JE);
Ї ї (JI);
Щ щ (SZCZ);
Ц ц (TS/C).

Załącznik nr.2
Słowa w zapisie fonetycznym:

Lwiw
Samochid
Chlib

Czoboty
Moloko
Knyżka
Myska

Łyży
Szapka
Kwitka

Wiadomość do odczytania:

Yчні вступають до школи, 
перший дзвінок 8.00.

• SZKOŁA im. H. SIENKIEWICZA
List: Jest tu niewielki batalion kadrowy Wojska 
Polskiego i dzielne Orlęta. Stawiają zacięty opór 
ukraińskiej Armii Halickiej.
Zadanie do wykonania: Jesteście w kolejnym 
punkcie oporu. Po walce musicie nieco odpocząć, bo 
jesteście bardzo zmęczeni. Jest zimno, musicie się 
ogrzać – zbudujcie modele ogniska według 2 znanych 
sposobów.
Materiały: wykałaczki i patyczki do szaszłyków.

• CMENTARZ NA ŁYCZAKOWIE
List: W czasie krwawych walk Arcybiskupi 
lwowscy: rzymsko-katolicki – Józef Bilczewski 
oraz greckokatolicki – Andrzej Szeptycki, napisali 
wspólny list o zakończeniu walk, co doprowadziło do 
zawieszenia broni.
Zadanie:  zróbcie z 2 kubków i sznurka telefon i 
przekażcie sobie informacje o zawieszeniu broni.
Materiały: 2 kubeczki plas  kowe i 3m sznurka oraz 
pinezka dla każdego patrolu oraz wydruk instrukcji 
wykonania „telefonu”. ( załącznik nr 4)

• PERSENKÓWKA
List: Wśród Orląt Lwowskich był 13 letni uczeń II 
klasy gimnazjum Antoś Petrykiewicz, nieustępliwy 
w walce. Został ciężko ranny w krwawych walkach z 
wyszkolonymi Strzelcami Siczowymi na Persenkówce. 
Jako jedyne Orlę został odznaczony Krzyżem Virtu   
Militari.
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Załącznik nr.4 
Jak to zrobić?

• Za pomocą pinezki zrób dziurkę w spodzie 
kubka
• Przełóż koniec sznurka przez dziurkę kubka 
i zrób pętelkę w wewnętrznej stronie kubka
• Powtórz czynność z drugim kubkiem.
• I gotowe. Masz telefon przewodowy.

Załącznik nr.5
Słowa w zapisie fonetycznym:

Krzyżówka

1. Tam wybierane są władze ZHP
(zjazd)
2. Dziewczyna w harcerstwie
(druhna)
3. Małkowski – twórca harcerstwa
(Andrzej)
4. Nosi granatową podkładkę pod krzyżem
(Przewodniczka)
5. Najważniejsza funkcja na obozie 
(Komendantka)

J Z DZ
R N

E
A
J

D H
Z
W O D N I C Z K AZRP
O M E N D A N T K A

DNA

A

R
U

E
K

Zadanie: rozwiążcie krzyżówkę, a poznasz imię innego 
bohaterskiego harcerza, Bitschana, który mając 13 lat 
bronił Lwowa.
Materiały: wydruk krzyżówki – załącznik nr.5

• RYNEK - RATUSZ
List: Lwów oswobodzony! Po wielu ciężkich walkach 
Polacy, dzięki wsparciu wojska polskiego, które 
przyszło na pomoc, obronili miasto.
Zadania: Zróbcie polskie flagi i bandery aby 
udekorować miasto.
Szukajcie w obrębie 10 kroków niebieskiej koperty, 
tam ukryte są prawidłowe znaczenia ukraińskich słów 
z punktu 3.

Materiały: czerwone i białe kartki, klej, patyczki 
długości ok 50cm do robienia flag.

5. ZAKOŃCZENIE GRY:
Patrol, który znalazł kopertę i odczytał słowa słyszy 
komendę – baczność! Do defi lady!
Następuje formowanie szyku defi ladowego z 
fl agami.
Przemarsz do wyznaczonego punktu, gdzie 
uczestnicy gry, jako młodzi obrońcy Lwowa, z rąk 
gen. Tadeusza Rozwadowskiego otrzymują odznakę 
honorową Orląt wraz z dyplomem.  

INFORMACJE DODATKOWE:

Załącznik nr.9

Załącznik nr.8
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Chorągiew mazowiecka harcerek ZHR Zaduszki 2017 Cmentarza Janowski Obrońcy Lwowa i RP. 

Załącznik nr.6
Wyrazy z koperty niebieskiej: 

Lwiw – Lwów
Samochid – auto
Chlib – chleb
Moloko - mleko
Czoboty – buty

Knyzka - książka
Myska – miska
Lyzy – narty
Szapka – czapka
Kwitka- kwiatek

Załącznik nr.6
Opis Mapy: 

Na mapie należy zaznaczyć 11 
punktów. Ważne, by kolejne punkty 
miały dodane nazwy: 
 1. Wysoki Zamek
2. Dworzec Główny
3. Pomnik Adama Mickiewicza
4. Opera
5. Dom Akademicki
6. Cmentarz Żydowski
7. Szkoła im. Sienkiewicza
8. Cmentarz na Łyczakowie
9. Persenkówka
10. Rynek – Ratusz ze Lwami
11. Areszt ukraiński

 Instruktorki na czas gry stają sie armią 
ukraińską. Poruszają się po całym terenie gry. 
Ich zadaniem jest wyłapać i wsadzić do aresztu 
jak największą ilość patroli. Złapanie Orląt tzn. 
dotknięcie w ramię dziecka i przeprowadzenie go do 
wyznaczonego aresztu. Więźniowie wypuszczani są 
po odbyciu 10minutowego odizolowania.

DYPLOMY I ODZNAKA HONOROWA:

 Każdy uczestnik gry dostaje dyplom 
oraz odznakę z rąk generała. Dyplom można 
zaprojektować na wzór oryginału (załącznik nr 8), a 
następnie wydrukować. Odznaka ( Załącznik nr 9) 
jest trudna do samodzielnego wykonania dlatego 
proponuje wydrukować wzór, następnie zalaminować 
i dokleić agra  ę z tyłu, aby powstała „odznaka”, 
którą można będzie przypiąć do munduru każdej 
osobie.
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 Redakcja dziękuje Panu Tomaszowi Stańczykowi, 
autorowi artykułu, którego lekko uproszczoną wersję 
pozwalamy sobie rozpowszechnić pomiędzy naszymi 
instruktorkami, w nadziei, że zawarty materiał pomoże nam 
wszystkim w pracy nad sprawnością 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

 1 grudnia 1916 roku, niemal dokładnie w 
86 rocznicę wybuchu powstania listopadowego, 
oddziały Legionów Polskich wkraczają do Warszawy. 
Bramę powitalną u zbiegu ul. Marszałkowskiej i 
Al. Jerozolimskich tworzą dwa obeliski w barwach 
narodowych, zwieńczone orłami.

 12 grudnia warszawiacy entuzjastycznie 
witają na Dworcu Wiedeńskim Józefa Piłsudskiego.

 Legiony odbiły rosyjski atak ostatecznymi 
walkami 29 i 30 września 1916r. pod Sitowiczami. 
Teraz następuje okres wypoczynku dla wojska w 
Baranowiczach. Żegnając polskie oddziały, niemiecki 
generał Paul von Kneussel pisze w rozkazie:

 „Duma i radość napełniały mnie zawsze 
na myśl dowodzenia Legionami ożywionymi 
tak pełną miłością ojczyzny. (…) Szczególnie 
wdzięcznie wspominać będziemy dzień 3 sierpnia, 
gdy śmiałym kontratakiem Legiony zwycięsko 
wyparły nieprzyjaciela, który wtargnął w 
nasze okopy. Pełna sławy historia w boju 
wypróbowanych Legionów wzbogaciła się nad 
Stochodem i Stawokiem, nowymi, świetnymi 
wawrzynami. Sława i zwycięstwo walecznym 
Legionom Polskim! Moje najgorętsze życzenia 
szczęśliwej przyszłości”.

[Ilustrowana Kronika Legionów Polskich.
Oprac. E.Quirini i S. Librewski, Warszawa 1936]

 5 listopada 1916r. zaborca niemiecki i zaborca 
austriacki ogłaszają powstanie Królestwa Polskiego, 
którego armią mają być Legiony. Oddziały legionowe 
są przewożone na ziemie Królestwa Polskiego i 
rozlokowane w Łomży, Różanie, Modlinie, Pułtusku, 
Ostrołęce, Nałęczowie, Mińsku Mazowieckim, Górze 
Kalwarii i Warszawie. Komendantem Legionów jest 
płk Stanisław Szeptycki, który latem 1916 r. na własną 
prośbę przeniesiony został z armii austriackiej do 
Legionów i objął dowództwo III Brygady.

PIŁSUDSKI
WKROCZENIE LEGION W POLSKICH DO WARSZAWY

 W okolicznościowym rozkazie Józef Haller, 
dowódca II Brygady, pisze:

 „Przed nami we mgle spowita kolumna 
Zygmunta. Za chwilę wmaszerujemy do 
Warszawy. Sen pokoleń, sen największych 
duchów w Narodzie, przez lata niewoli za chwilę 
się spełni. O tej chwili marzyliśmy od czasu 
wymarszu z Wawelskiego grodu, wiarą w jej 
nadejście żyliśmy w Karpatach śnieżystych, 
na besarabskich, chocimskich szlakach, na 
poleskich błotach, strzegąc i znacząc krwawo 
rubieże Rzeczypospolitej”.

[Ojczyzna i Postęp 1916r., nr 8]

 Komitet Powitania Legionów publikuje 
odezwę:

 „Stolica Polski Niepodległej wita w 
piątek 1 grudnia uznojonych w dwuletnich 
krwawych trudach najdroższych synów ojczyzny 
[…] Wielkie to i wspaniałe święto! W murach, 
które od lat prawie stu nie doznały zaszczytu 
ani szczęścia goszczenia Wojska Polskiego, 
staną żelazne pułki Legionów, stają bohaterowie 
Rafajłowej, Kostiuchnówki, Mołotkowa i 
Nadwórnej. […] Przybierzmy ulice miasta 
naszego, wyjdźmy wszyscy na spotkanie drogich 
braci”.

[Ojczyzna i Postęp 1916 r. nr 6]

 1 grudnia 1916r. od rana na balkonach 
wywieszano kobierce i makaty oraz tarcze z herbami 
Rzeczypospolitej. Na trasie przemarszu oddziałów 
legionowych, od Dworca Wiedeńskiego przez Aleje 
Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście 
do Placu Saskiego, ustawiały się tłumy mieszkańców. 
Rozrzucano ulotki i odezwy okolicznościowe. Ks. Józef 
Panaś wspominał:

 „Warszawa witała nas na ogół gorąco, a 
szczególnie wszędzie słychać było: »Niech żyje 
Piłsudski!«”

[ks. J. Panaś, Pamiętniki Kapelana Legionów Polskich,
Lwów 1920]. 

 Bramę triumfalną u zbiegu Marszałkowskiej 
i Al. Jerozolimskich tworzyły dwa obeliski w barwach 
narodowych, zwieńczone orłami. Nad każdym z 
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obelisków powiewał sztandar biało-czerwony. 
Komitet powitalny wręczył chleb i sól Komendantowi 
Legionów płk Stanisławowi Szeptyckiemu. Żołnierze 
3 i 4 pułku piechoty oraz 2 pułku ułanów ustawili się 
w Alejach Jerozolimskich koło Dworca Wiedeńskiego 
i hotelu Polonia. Mowę powitalną wygłosił prof. Józef 
Brudziński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i 
przewodniczący Rady Miejskiej Warszawy.

 „Witamy w was bohaterskie kadry, 
które na wezwanie polskiego rządu wojsko 
polskie utworzą. Witamy w was wcielenie 
naszych tradycyjnych bojów o wolność i 
niepodległość Ojczyzny! Cześć oddajemy pamięci 
poległych towarzyszy Waszych! Hołd należny 
oddajemy zasłudze Józefa Piłsudskiego”.

[Ojczyzna i Postęp 1916 r. nr 7]

 Na Placu Saskim komendanta Legionów i 
jego żołnierzy wita wojskowy gubernator Warszawy, 
gen. Urlich Reinhold von Etzdorf. Szeptycki 
odpowiada na jego przemówienie.:

 „Wiem, że na odgłos marszu piechoty 
i kawalerii zadrżą serca polskie. Szlachetni 
synowie Polski zerwą się do czynu, który da 
nam faktyczne wyzwolenie Ojczyzny”.

 „Cała jezdnia usłana była kwiatami 
rzucanymi z okien i balkonów. „Padały całe 
snopy złocieni, róż i konwalii”.
                                                                                                                  

[Ojczyzna i Postęp 1916 r., nr 7]

 Niemiecka orkiestra gra „Boże coś Polskę” 
i „Mazurka Dąbrowskiego”. Rozlegają się okrzyki na 
cześć wojska polskiego. Generalny gubernator, gen. 
Hans von Beseler przemawia:

 „Witam was serdecznie w stolicy 
Waszej Ojczyzny, do której wyswobodzenia 
przyczyniliście się swym męstwem. Ziomkowie 
Wasi powitali Was z uniesieniem, my wyciągamy 
do Was rękę na wierne koleżeństwo. Z mężnych 
szeregów Waszych zapewne wkrótce powstanie 
wojsko polskie, które strzec będzie waszej 
Ojczyzny. A my cieszyć się będziemy, walcząc 
wespół z Wami, ramię przy ramieniu. Wolne 
Królestwo Polskie – hurra!” 

[„Kurier Warszawski” nr 334,
2 grudnia 1916 r. wydanie wieczorne]

 Legioniści defilują na Krakowskim 
Przedmieściu, przed hotelem „Bristol”. Po 
zakończeniu defi lady gen. Beseler podejmuje 
ofi cerów legionowych obiadem na Zamku:

 „Sądzimy, że wiemy, że Polacy doszli do 
przekonania, że szczęście dla ich kraju idzie 
nie od Wschodu, tylko od innej strony świata 
[…]. Pracujcie wszyscy wspólnie w tym sensie, a 
dokonamy dobrego dzieła dla korzyści nie tylko 
waszej ojczyzny, lecz i całej części świata”. 

[„Kurier Warszawski” nr 334, 
2 grudnia 1916 r. wydanie wieczorne]

 Beseler pochwala też odwagę i karność 
żołnierzy Legionów. Płk Szeptycki odpowiada krótko, 
ale wedle wielu świadków bardzo dobrze, podnosząc 
między innymi to,

 „że w salach nowego Zamku Królewskiego 
jesteśmy na razie gośćmi, ale czujemy się tutaj 
gospodarzami”.

[ks. J. Panaś, Pamiętniki Kapelana Legionów Polskich, 
Lwów 1920]

 Tego samego dnia w fabryce Wulkan na 
Pradze urządzono śniadanie dla żołnierzy 4 pułku 
piechoty, przygotowane przez panie z Ligi Kobiet 
Pogotowia Wojennego. Ta licząca kilkanaście tysięcy 
członkiń organizacja, założona w Warszawie na 
rok przed wybuchem I wojny światowej, wspierała 
moralnie i materialnie legionistów.

 „Skromny posiłek był przerywany przez 
mówców, którzy w gorących słowach witali 
4 pułk. Przygrywała orkiestra pułkowa; chór 
legionistów wykonał kilka żołnierskich piosenek”.

 2 grudnia 1916r. w salach hotelu Bristol 
odbywa się wielkie przyjęcie dla ofi cerów 
legionowych. Przybywa na nie, nie licząc legionistów, 
1500 osób. „Legioniści byli przyjmowani 
owacyjnie, zwłaszcza płeć piękna darzyła ich 
uśmiechem, przypinając każdemu z nich kokardę 
biało amarantową z laurowymi liśćmi”.

 Wchodzącego na salę Stanisława 
Szeptyckiego orkiestra wita, grając „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Szeptycki zapowiada, że dostał list 
z błogosławieństwem od osiemdziesięcioletniej 
wnuczki generała Jana Henryka Dąbrowskiego, 
które uważa za błogosławieństwo dla całego wojska 
polskiego, jakim staną się Legiony. 

[„Kurier Warszawski”,
4 grudnia 1916, nr 336, wydanie wieczorne]

 12 grudnia 1916r. Józef Piłsudski przyjeżdża 
do Warszawy, wraz z adiutantem por. Bolesławem 
Wieniawą- Długoszowskim. Jest ubrany w mundur 
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bez odznak i odznaczeń. Na dworcu wita się ze 
współpracownikami i legionistami. Wznoszono 
okrzyki:

„Niech żyje Piłsudski,
niech żyje armia polska!”.

 „Zaledwie Piłsudski wsiadł do powozu, 
młodzież wyprzęgła konie i sama pociągnęła 
gościa, przeciskając się z trudem wzdłuż tłumu. 
Na powóz padały kwiaty. Powóz utknął. W końcu 
ludzi było tak dużo, że Wieniawa musiał prosić, 
by się rozstąpili”. 
                                                                      

[„Kurier Warszawski” nr 346.
14 listopada 1916 r. wydanie wieczorne]

 Piłsudski zatrzymuje się w hotelu 
Brühlowskim. Rozmawia m.in. z działaczami 
Centralnego Komitetu Narodowego. Spotyka się także 
z księciem Zdzisławem Lubomirskim, prezydentem 
Warszawy i arcybiskupem warszawskim Aleksandrem 
Krakowskim. Swojemu współpracownikowi 
Bogusławowi Miedzińskiemu- nawiązując do 
zapowiedzi powołania Tymczasowej Rady Stanu- 
zapowiada:

 „Nie wiem jeszcze, jak się ułoży z 
tą Radą Stanu, ale moją myślą jest, aby 
spróbować postawić okupantów jako jedną stronę 
z jednolitą reprezentacją polityczną z drugiej 
strony. Im się wydaje, że oni będą sobie 
wybierać i mianować poszczególnych ludzi. Ja 
chciałbym, żeby Polacy załatwili to między sobą 
i przedstawili okupantom listę taką, jak z ich 
wewnętrznych układów wypadnie, pozostawiając 
im tylko odrzucenie lub przyjęcie takiej listy w 
całości”.

[Bogusław Miedziński, Wspomnienia,
„Zeszyty Historyczne” nr 36, 1976 r.]

 Miedziński nie ma przekonania, że 
Komendantowi może udać się ten plan bowiem 
Piłsudski, spotyka się z generałem Hansem von 
Beselerem i ocenia go krytycznie.

 „To dziwny facet. Jakaś niepospolita 
mieszanka pruskiego generała z niemieckim 
profesorem. To połączenie generalskiej pewności 
siebie z profesorskim besserwisserstwem
i gadatliwością uniemożliwia po prostu 
porozumienie się z nim, nawet w granicach 
ustalenia różnicy zdań. On tokuje jak głuszec 
i nie rozumie, że to jest po prostu śmieszne, 
gdy on mi próbuje wykładać, gdzie leżą interesy 
Polski”.

[Bogusław Miedziński,
Wspomnienia, Zeszyty Historyczne nr 36, 1976r. ]

 15 grudnia 1916r Beseler wygłasza 
przemówienie do polskich działaczy politycznych i 
samorządowych. Wśród zaproszonych gości nie ma 
Piłsudskiego. Przemowa jest dość brutalna. Beseler 
twierdzi, że akt 5 listopada „jest w stosunku do was 
darem z naszej strony. Państwa centralne nie 
były do tego niczym zmuszone. Na utworzenie 
państwowości polskiej moglibyśmy się zgodzić 
tylko przy zachowaniu kierownictwa nad nią 
w naszych rękach. Jeżeli uznacie panowie, 
że nasze cele są wspólne, wtedy dołożymy 
wszystkich sił ku budowie państwa polskiego i 
będziecie mieli widoki, iż z chwilą, gdy dojdzie 
do realizacji pokoju, staniecie doń przygotowani, 
będziecie rozporządzać armią, która jeśli 
będzie tego potrzeba, wzięłaby udział w walce”.

 Bessler pragnie tym sposobem wykluczyć 
Piłsudskiego, którego uważa za dyletanta. „Rząd i 
Wojsko” - pismo wydawane przez POW, podaje w 
grudniowym numerze z 1916r. pisząc o przyszłej armii 
polskiej, że musi być na tyle duża, by mogła odegrać 
istotną rolę „na szali wypadków”.

 „Nie chodzi o symbol, o fi kcję, o 
argument dla dyplomatów. Musimy dążyć do 
stworzenia armii tak wielkiej, by nie czuł się 
naród polski kaleką, podtrzymywanym przez 
obcych. […] Trzeba, żeby ta armia istotnie 
stanęła do walki. Żeby przelała w obronie 
Polski krew. Taka armia powinna powstać zaraz 
po decyzji uprawnionych do tego czynników 
państwowych. Lub też mógłby nim być rozkaz 
duchowego wodza i twórcy Legionów — Józefa 
Piłsudskiego, gdyby ten ciężar odpowiedzialności 
zechciał przyjąć na swoje barki”.

[Rząd i Wojsko 1916 r. nr 6]

 W ostatnich dniach grudnia 1916r. Józef 
Piłsudski składa memoriał gen. Beselerowi o 
organizacji werbunku i sprawie polskiej armii. Pisze w 
nim, że Legiony muszą być oddane pod władzę Rady 
Stanu. Należy ogłosić, że przystępuje się do tworzenia 
korpusu polskiego. Jego kadrą powinni zostać prawie 
wyłącznie oficerowie legionowi:

 „Społeczeństwo cenić zacznie swoje 
wojsko jedynie wtedy, gdy nad zorganizowaniem 
i rozwojem jego, samo istotnie pracować będzie. 
Polacy nie są zorganizowanym narodem, wobec 
tego znaczy u nich więcej nastrój, aniżeli 
rozumowanie i argumenty; sztuką rządzenia 
Polakami jest, zatem wzniecanie odpowiednich 
nastrojów”.
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[Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, t.IV.,
Warszawa 1937]

 Nowy 1917 rok zaczyna się od powołania 
w styczniu członków Tymczasowej Rady Stanu. 
Jest wśród nich Józef Piłsudski. Staje na czele 
Departamentu Wojskowego. Rozpoczyna się ostatni 
okres „współpracy” Piłsudskiego z Niemcami i 
Austriakami.

Zdzisław LubomirskiZdzisław Lubomirskiw

6

 31 lipca 1943 roku w Małej Wsi zmarł 
ZDZISŁAW LUBOMIRSKI — książę, prawnik, 
polityk i działacz społeczny, prezydent 
Warszawy, członek Rady Regencyjnej, 
właściciel dóbr Mała Wieś. Jeden z praojców 
niepodległości II RP.

 Podczas I Wojny Światowej stał na 
czele warszawskich instytucji samorządowych, 
gdzie organizował pomoc społeczną dla 
osób poszkodowanych w wyniku wojny, 
prowadził akcje porządkowe oraz zajmował 
się szkolnictwem, doprowadzając między 
innymi do przyjęcia w sierpniu 1915r. przez 
Komitet Obywatelski uchwały o wprowadzeniu 
obowiązkowego powszechnego nauczania.

 Pełnił także inne funkcje społeczne, 
będąc m.in. prezesem Komitetu Towarzystwa 
Popierania Pracy Społecznej, powstałego w 
1914 r. Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej 
czy też prezesem utworzonego dwa lata 
później Wydziału Tymczasowej Samopomocy 
Ziemian. Po powołaniu Tymczasowej 
Rady Stanu odmówił wejścia w jej skład i 
objęcia przewodnictwa. Podjął jednak z nią 
współpracę, wchodząc do Komisji Sejmowo-
Konstytucyjnej.

 27 października 1917 roku rozpoczęła 
urzędowanie Rada Regencyjna, której 
członkiem był Zdzisław Lubomirski. Osobą 
najbardziej energiczną w Radzie był książę 
Lubomirski, który przenosił rozwiązania 
zastosowane wcześniej w Warszawie, 
pełniąc funkcję prezydenta miasta, na obszar 
wszystkich ziem polskich.

 Rada utworzyła rząd, który był organem 
wykonawczym i rozpoczęła tworzenie zrębów 
polskiej administracji. Osiągnięcia Rady były bardzo 
duże, ponieważ stworzyli podwaliny, na których 
opierał się porządek II Rzeczypospolitej.
Zdzisław Lubomirski metodycznie realizował własne 
założenia odzyskania wolności politycznej i budowy 
niezawisłości ekonomicznej kraju, które wcześniej 
doskonale sprawdziły się w Warszawie.

 Zdzisław Lubomirski zdecydował się na 
pracę w Radzie Regencyjnej, wiedząc, że da mu 
ona większe możliwości działania niż prezydentura 
Warszawy. Teraz mógł rozpocząć działania na 
całym terenie ziem polskich. Mógł też wykorzystać 
i rozwinąć sieć kontaktów międzynarodowych 
budowanych przez jego rodzinę od pokoleń.

 10 listopada 1918 roku Lubomirski witał 
Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie, a dzień 
później, jako członek Rady Regencyjnej przekazał mu 
władzę wojskową, 14 listopada 1918 roku przekazał 
mu władzę polityczną.

BIOGRAFIA:

h  p://dzieje.pl/postacie/zdzislaw-lubomirski

WIĘCEJ INFORMACJI:

h  ps://wpolityce.pl/polityka/143041-zapomniany-
tworca-polskiej-niepodleglosci-ksiaze-lubomirski-
zajmowal-sie-glownie-dzialalnoscia-dobroczynna-i-
ekonomiczna
h  ps://en.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_
Lubomirski
h  p://www.fundacjaksiazatlubomirskich.pl/index.
php/en/
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 2 maja br. odbyła się uroczystość 
odsłonięcia pomnika upamiętniającego 
lotników bombowca Wellington, poległej 
załogi polskich lotników z 305 Dywizjonu Ziemi 
Wielkopolskiej im. Józefa Piłsudskiego. Samolot 
zestrzelony rankiem 9 maja 1941r. nad jeziorem 
Ijselmeer w Holandii. Pomnik znajduje się w 
miejscowości Oudemirdum.

 Dywizjon składał się przede wszystkim 
z lotników, którzy dotarli do WB w czerwcu 
1940r. po upadku Francji. Załoga składała się 
z pilota i co-pilota sierżantów: J.P. Dormana 
i Z Gwodza, którzy zostali pochowani na 
cmentarzu w Amsterdamie i ze strzelca - L. 
Karcza pochowanego w Amersfoort. Nawigator 
-por. Maciej Socharski, operator radiowy- plut.
Henryk E. Sikorski, jak i jeszcze jeden strzelec- 
plut. Stanisław Pisarski zostali upamiętnieni 
lata temu na pomniku w Northolt przy bazie 
lotniczej RAF-u.

 Pod koniec maja 2016r. pod nadzorem 
lotnictwa holenderskiego wydobyto wrak 
samolotowy. W nim: 4 bomby, elementy silnika, 
łopaty śmigła, jak i osobiste rzeczy poległych 
lotników i karabiny. Znaleziono też szczątki 
zaginionych lotników. 6 września 2017r., 
odbył się ich pogrzeb, 75 lat po tragicznej 
śmierci. Po Mszy Świętej reprezentanci władz 
holenderskich i polskich udali się na uroczysty 
pogrzeb (nagranie dostępne na Facebooku i You 
Tube) z wojskową asystą honorową na cmentarz 
Neuwe Ooster Begraafplaats przy Kruislaan 126, 
1097 GA w Amsterdamie.
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Emancypantki, Sufrażystki, Feministki

 „Wyborcą do Sejmu jest każdy 
obywatel państwa bez różnicy płci”

dekret 28 listopada 1918 r.

ZDJĘCIE: Moja babcia w Legionach od prawej Zofi a Januszkiewiczowna-Aleksandrowicz 
“Jabłuszko”. Legion Kobiecy zbrojmistrz. - ŹRÓDŁO: Pani Iwona Aleksandrowicz, Wilno, Facebook

 W tych słowach widnieje może 
najważniejsze dla nas, córek, wnuczek i prawnuczek 
Matki Polki, osiągnięcie czy czyn samego Marszałka 
Piłsudskiego. Podkreślam tu rolę wyjątkową Matki 
Marszałka. Tej Matki, dzięki której nasza Ojczyzna, 
skuta kajdanami zaborców, przetrwała 123 -letnią 
katorgę, tej Matki, dzięki której posługujemy się 
śmiało polską mową i tej Matki, która wychowując 
nas, prowadzi nas ku nieustannej służbie Bogu i 
Ojczyźnie. Jest to ta sama Matka-Polka, która zrodziła 
i w duchu umiłowania wolnej, suwerennej Ojczyzny, 
wychowała Józefa Piłsudskiego — Marszałka, ta 
Matka, której szczątki złożone są na Rossie w dalekim 
,choć niezapomnianym do dziś Wilnie, i u której nóg 
złożono serce bijące nieustannie dla Polski, a którego 
dźwięk bicia dziś tkwi w każdej z nas.

 Co może dziś Redakcja, o skromnych siłach, 
oddalona od danych wydarzeń trzema, czterema 
czy nawet pięcioma pokoleniami, dodać do famy 
i renomy Marszałka. Nawet jego przeciwnicy 
czy wrogowie nie odbiorą mu tego, że czynem 
niezwykłym, uwidocznionym w służbie dla Ojczyzny, 
wzniósł się do szczytów wzgórza Olimpu — siedziby 
samego Zeusa.

 Powróćmy jeszcze na chwilę do tego dekretu, 
jak i łączących się z nim wydarzeń powstającego 
państwa. Dekret czerpie swoje korzenie w wieloletniej 
historii polskich emancypantek, sufrażystek, i jak je 
zwano może bardziej pejoratywnie feministek. Nic 
nie rodzi się z niczego. Ani dekret, ani odradzające się 
państwo.

 W Culture.pl w sierpniu 2015 r. ukazał się 
artykuł pana Patryka Zakrzewskiego, w którym autor 
powoływał się na kilka książek o tej tematyce, jak i 
na bazie internetowej, która się przyda każdej z nas 
w naszej harcerskiej pracy, mianowicie Archiwum 
Historii Kobiet, którym administruje Fundacja 
Przestrzeń Kobiet.

 Na polskich terenach wszystko zaczęło się 
od walki przeciwko „poświęceniu rodu kobiecego 
na pastwę garnka i miotły”. Pamiętajcie Drogie 
Druhny, że pod zaborem pruskim rola kobiety była 
prawnie ograniczona do: „dzieci, kuchnia, kościół”. 
Pod rosyjskim caratem kobieta podlegała całkowicie 
władzy ojca czy męża. A w tym niby bardziej 
liberalnym zaborze austriackim, nie wolno jej było 
wstępować do stowarzyszeń politycznych.

 Rola kobiet wzrastała i coraz bardziej 
uwidoczniała się w społeczeństwie. W konsekwencji 
powstań mężczyźni ginęli, byli zsyłani na Sybir lub 
więzieni, wielu z różnych powodów emigrowało z 
własnej woli lub pod przymusem. 

 Oj nudne! Już słyszę z waszych młodych 
ust, ale gdy poznacie historię kobiet, które wam 
wywalczyły w Ojczyźnie prawa dziś niby uniwersalne, 
zadajcie sobie pytanie, czy wszystkie cele są już 
osiągnięte.

 Na przykład czy kobiety w waszych 
krajach zamieszkania otrzymują dziś takie samo 
wynagrodzenie jak mężczyźni, gdy wykonują tę samą 
pracę? A ile z was, właśnie tych młodszych, walczy ze 
„szklanym sufi tem”, czyli z tym „glass ceiling”, który 
nam się pojawił w XXI wieku.

 Więc trochę cierpliwości i przypomnijcie 
sobie lub poznajcie osiągnięcia swych poprzedniczek i 
historię, która doprowadziła do tego czynu Marszałka 
na rzecz Matki i Córki Polki! Uwaga! Historia jest 
pisana przez ludzi, często mężczyzn, a społeczeństwo 
nie lubi zmian, których się boi, bo zagrażają bytowi 
osób dobrze usytuowanych. Atak jest łatwiejszy. 
Zróbmy z kobiet pośmiewisko, atakujmy ich otwarte 
podejście do sprawy, podważmy ich sukcesy i 
wyśmienite zdolności, jak i odwagę, przyklejmy 
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łatkę, jaką się tylko da. Podobnie jest z postaciami 
historycznymi, które swoimi czynami wywierają u 
jednych adorację, a u drugich głęboką kontrowersję. 
Wszelkie źródła należy czytać ostrożnie, gdzieś 
pośrodku jest prawda. Aby się zbytnio nie zanurzać w 
inne stulecia, skupmy się na przełomie XIX i XX wieku.

 Historycy wspominają o pierwszej fali tak 
zwanego feminizmu polskiego, z okresu jeszcze 
przedpowstaniowym, kiedy w 1819 r. Klementyna 
Hoffman z Tańskich w swej książce: „Pamiątka po 
dobrej matce” podkreśla konieczność kształcenia 
kobiet. Druga fala to okres między powstaniowy, kiedy 
do Polek dociera wpływ George Sand i „La Gaze  e 
des Femmes”. Eleonora Zremiecka w 1843 r. wydaje 
„Myśli o wychowaniu kobiet”, w których twierdzi, 
że najpierw należy wychowaniem kształtować 
człowieczeństwo u kobiety, a dopiero potem jej 
kobiecość.

 Już teraz przechodzimy do Grupy Entuzjastek, 
pragnących wyzwolić kobiety z marazmu narzuconego 
przez zasady panujące w tamtych czasach. Nasuwa się 
tu postać Narcyzy Żmichowskiej, zatrudnionej przez 
Zamoyskich w Paryżu jako nauczycielka domowa. 
Styka się ona z francuskimi feministkami, za co jest 
zwolniona z pracy. Po powrocie do kraju skupia wokół 
siebie siostry sympatyzujące w sprawie. Grupa dąży 
do zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, 
domaga się prawa równego dostępu do możliwości 
kształcenia się, jak i niezależności ekonomicznej. Przy 
tym są one także przeciwne aranżowanym związkom 
małżeńskim. Warto zaznaczyć, że wydają pismo pod 
tytułem „Pierwiosnek”. Znajdujemy w ich szeregach 
Eleonorę Zremiecką — pierwszą kobietę Polkę — 
filozofa, Bibianę Moraczewską- pisarkę i działaczkę 
niepodległościową, Wandę Grabowską-matkę 
Tadeusza, czołowego feministy II RP.

 Polskie emancypantki nie podzielają losu 
swoich rówieśniczek w WB czy w USA, nie są bite, 
aresztowane, nie podlegają przymusowemu karmieniu 
w więzieniach. Raczej społeczeństwo częściej drwi 
z nich, podkreślając, że naród jest zniewolony, 
a one zajmują się tak błahymi sprawami, jak 
równouprawnienie i dostęp do wykształcenia na równi 
z mężczyznami. Nawet socjaliści nie wspierają ich 
sprawy i podjętych działań. Proponowana konstytucja 
z 1917r. nie porusza tego tematu, a Piłsudski nie jest 
przekonany, podejrzewa, że kobietami rządzi emocja i 
że mogą podlegać manipulacji pewnych osób.

 Trzecia fala to okres popowstaniowy, idący 
z początkami Młodej Polski. Cechuje tę falę fakt, 
że w tę walkę angażują się mężczyźni. W 1875r. 

Edward Parżyński wydaje „O prawach kobiety”, gdzie 
domaga się równouprawnienia wszystkich kobiet. 
Na Uniwersytecie Lwowskim Leon Biliński prowadzi 
wykłady na temat emancypacji kobiet już w 1897r. 
W przeciwieństwie do Uniwersytetu Jagiellońskiego 
uniwersytet we Lwowie już przyjmuje pierwsze 
studentki.

 Nasuwa się w tym okresie postać 
Marii Dulębianki artystki malarki, uważanej 
niesprawiedliwie przez wiele osób za malarkę o 
niewielkich umiejętnościach, choć była uczennicą 
Matejki. Przeszła do historii z życiorysu Konopnickiej, 
a o reszcie jakby zapomniano. Należy pamiętać, 
że kobiety walczą różnymi sposobami. Dulębianka 
najczęściej nosi ubiór męski, włosy ma ścięte 
na krótko jak mężczyzna, nosi żakiety męskie, 
koszule z mankietami, czarne krawaty, a na głowie 
„marynarkę”. W 1900 r. zarzuca malarstwo i 
poświęca się pracy społecznej i politycznej. W 1908r. 
kandyduje do Sejmu Galicyjskiego. Otrzymuje 400 
męskich głosów, ale kandydatura jest odrzucona „ze 
względów formalnych”. W Ruchu Emancypacyjnym 
znajdujemy wiele postaci, a także założycielkę Związku 
Równouprawnienia Kobiet Polskich i Redaktor pisma 
„Ster”, w którym publikują Orzeszkowa, Konopnicka i 
Żeromski.

 Wiele z czynów jest raczej nie legalnych. Są 
zakładane czytelnie dla kobiet, latające uniwersytety, 
kobiece Koła Oświaty Ludowej, Powstaje dużo 
wydawnictw jak np. broszura pod tytułem: „Kwes  a 
Kobiet — Czy kobieta powinna mieć te same prawa co 
mężczyzna?”

 Kazimiera Bujwidowa zakłada pierwsze 
żeńskie gimnazjum na ziemiach polskich, w którym 
można zdawać maturę. Inicjuje kampanię wśród 
kobiet o składanie podań na studia (nie prywatne, u 
boku poszczególnych profesorów) na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Feministki w tamtym czasie walczą 
o równe pensje dla kobiet, jak i z ówczesnym 
„trafficking”, czyli z oszukiwaniem młodych kobiet, 
którym oferowano pracę po to, aby potem je 
kierować do domów publicznych.

 Z początkiem nowego stulecia w 1900r. 
powstaje czwarta fala, cechowana hasłem: kobieca 
pasywność i konfrontacje z męską dominacją. Róża 
Melcerowa przypomina, że „feminizm skończył się 
w tych narodach, w których osiągnął swój cel, 
czyli społeczne i polityczne równouprawnienie”.

 W 1907 r. następuje Zjazd Kobiet Polskich- 
inna historia na inny dzień. Tu warto przypomnieć 
słowa Zofii Nałkowskiej: „Mężczyzna może poznać 
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pełnię życia, bo w nim żyje jednocześnie mężczyzna 
i człowiek. Dla kobiety zostaje tylko ułamek życia, 
musi być albo człowiekiem, albo kobietą”. Choć 
3-dniowy zjazd zakończył się rozłamem w polskim 
ruchu kobiecym, Konopnicka zaznacza, że Polska 
miała być krajem ludzi wolnych, pracujących dla 
Ojczyzny, żyjących zgodnie, ze swoimi wyborami 
osobistymi i uczuciami.

 Walka nabiera różnych form. Tragicznym 
jest przypadek poetki Marii Komornickiej, która 
spala demonstracyjnie w 1907r. swój kobiecy 
strój, przyjmuje męski, zaczyna się zwać Piotrem 
Odmieńcem Włast. Rodzina umieszcza ją w 
szpitalu psychiatrycznym. Jest to postać, która 
uczęszczała do Newnham College w Cambridge. 
Fatalne małżeństwo, przetrzymana w zakładach 
„medycznych” do wybuchu pierwszej wojny, 
przechodzi w zapomnienie (umrze w 1949r., 
pochowana na Wojskowych Powązkach).

 Dulębianka walczy o pokój pomiędzy 
Polakami i Ukraińcami, domaga się 
równouprawnienia dla wszystkich warstw 
społecznych obydwu płci. Uważa, że to jest jedyna 
droga do wolności powstającego państwa polskiego. 
W 1911r. redaguje „Głos Kobiet” - wychodzi on do 
1914r. jako dodatek do Kuriera Lwowskiego. Gdy 
we Lwowie powstaje Związek Strzelecki, jest jedną 
z pierwszych członkiń. Organizuje Komitety Pracy 
Obywatelskiej Kobiet. W 1914r. wzywa ich członkinie 
do wsparcia legionów, a sama organizuje placówki 
pomocy legionistom. Gdy Rosjanie zajmują Lwów w 
1914r., wspiera opieką Prezydenta miasta Tadeusza 
Rutkowskiego, który troszczy się o głodujących 
mieszkańców miasta. 

 W Wilnie z kolei w 1913r. powstaje Liga 
Kobiet pod egidą Izabeli Moszczańskiej-Rzepackiej 
(1864-1941), która interesuje się od lat warunkami 
pracy kobiet w fabrykach itd. W 1896r. podczas 
obrad międzynarodowego kongresu w Berlinie 
wygłasza ona referat na temat pracy społeczno-
oświatowej w zaborze rosyjskim. 

 Teresa Ciszkiewiczowa tworzy tajne Koło 
Kobiet Korony i Litwy i to właśnie u niej w domu, 
wiosną 1913r. odbywa się pierwsze spotkanie Ligi 
Kobiet Pogotowia Wojennego, na którym obecnych 
jest 24 członkiń, które zbierają dary dla wojska, szyją, 
piorą, cerują. Jednakże mają główny utajniony cel, 
jakim jest współpraca z ruchem niepodległościowym. 
Maria Dąbrowska napisze:

 „organizacja przynosi zaszczyt 
kobietom. Mimo swej kobiecości Liga nie 

była gadatliwa i nieostrożna i jedyna tajna 
organizacja, która za czasów Moskali się nie 
wysypała”.

 Już w maju 1913 r., Iza Moszczańska 
spotyka się osobiście z Piłsudskim i przedstawia 
mu cele swojej organizacji: wspieranie naszego 
wojska i działanie propagandowe na rzecz walki o 
niepodległość wśród ludności cywilnej. Piłsudski nie 
tylko, że przyjmuje ich pomóc, ale nadaje zlecenie, 
żeby organizowała i to od razu cały łańcuszek 
następnych kół. 

 Od 1915r. Liga, działająca dotychczas 
potajemnie, ujawnia się. Zajmuję się walczącą 
młodzieżą. W 1916 r. skromne cyfry podają, że Liga 
liczy w Królestwie około 6000 członkiń, a na terenach 
Galicji co najmniej 12 000. 

 Liga (czy Ligawki) działa też nieustannie na 
rzecz równouprawnienia kobiet. W 1916r. zbierają 
podpisy, aby pozwolono wszystkim kobietom powyżej 
24 lat glosować. We wrześniu 1917r. odbywa się Zjazd 
poświęcony zagadnieniom prawnym, politycznym i 
ekonomicznym kobiet. Wybiera on delegację w celu 
przeprowadzania rozmów z tworzącym się rządem. 
Dr Budzyńska- Tylicka i Maria Chmielewska spotykają 
się z Piłsudskim (jak tylko powraca do Warszawy 
z niewoli 1918r.) w imieniu Centralnego Komitetu 
Równouprawnienia Kobiet. Źródła podają, że Piłsudski 
przyjmuje je bardzo życzliwie, czyta postulaty i nawet 
żartobliwie pyta, czy gdy zasiądą w Sejmie, zamierzają 
się wzorować na siostrach w Finlandii, które od razu 
wprowadziły zakaz picia alkoholu!

 W tym samym czasie jeszcze przed powrotem 
Piłsudskiego Dulębianka prowadzi akcję przeciw 
Traktatowi Brzeskiemu i protest przeciwko warunkom 
więzienia polskich legionistów. Gdy wybuchają 
walki w Obronie Lwowa, jest zrozpaczona, ale staje 
z pomocą po stronie naszych obrońców. Umiera 
w 1919r. na służbie dla polskiego żołnierza, jest 
pochowana we Lwowie. Warto poznać literaturę 
przybliżającą jej postać.

 W tej całej historii należy pamiętać, że 
Aleksandra Piłsudska — żona Marszałka, była 
członkinią między innymi Ligi Kobiet i bardzo 
aktywnie angażowała się w działalność tej organizacji.

 Druh Krzysztof Jaraczewski — wnuk 
Marszałka, nadmienił w czasie wywiadu, że dekret 
równego głosu wyborczego kobiet powstał dzięki 
babci, czyli Aleksandrze Piłsudskiej, która sprawę 
tę traktowała priorytetowo i zdecydowanie 
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przedstawiała Marszałkowi. To się pokrywa z faktami, 
a szczególne z wydarzeniem z dnia 28 listopada 
1918r., kiedy nasze bohaterki, sufrażystki, zebrały 
się w mokry i zimny dzień pod willą na Mokotowie, 
w której wtedy mieszkał Marszałek na wielką 
manifestację. Zaczęły stukać parasolkami w okna. 
Obie strony mimo złej pogody „długo sobie nie 
odpuszczały”, aż wreszcie Marszałek skapitulował. Był 
wtedy w domu z Aleksandrą, więc jak myślicie druhny, 
jak mogła wyglądać ich rozmowa?!

 Jedno zdanie dekretu tak wiele zmieniło w 
życiu społeczeństwa. Zasługa Naczelnika Państwa, 
który był człowiekiem odważnym, o głębokiej wizji 
w tej sprawie, była nie do przecenienia, a cel cieszył 
się wsparciem członków tymczasowego rządu i 
Aleksandry Piłsudskiej. Historia zapisuje czyny wielkim 
ludziom i jest to słuszne, lecz za nimi kryje się w tym 

wypadku wysiłek co najmniej 100-letni wielu kobiet, o 
których my dziś nic nie wiemy i które są zapomniane. 
A czy ktoś odwiedza ich groby? 
 Należy zakończyć ten rozdział informacją, że 
pierwsze wybory nastąpiły 20 stycznia 1919r., Polki 
mogły wybierać i być wybierane. Niestety tylko 6 
mandatów zdobytych przez kobiety w Sejmie, a w 
Senacie mizerne dwa. Powodem takiej sytuacji były 
odległe miejsca kobiet na listach oraz brak kobiecej 
lojalności i rozeznania wśród żeńskiego elektoratu. 
W rządach międzywojennych brakuje kobiet, bo nie 
pchają się do „wielkiej polityki” o międzynarodowej 
płaszczyźnie, walczą w obronie kobiet i dzieci nie 
osiągając wielu pozytywnych wyników.

Trochę się zmieniło, ale czy tak bardzo dużo?
Co myślicie?

AUTYZM
REDAKCYJNE S OWO WST PNE

 W szeregi naszego ZHP w Argentynie wstąpił 
zuch i harcerz z postawioną diagnozą autyzmu. 
Władze harcerskie z danego terenu postanowiły 
wziąć udział w kursie na temat autyzmu w pracy z 
młodzieżą. Redakcja pragnie podzielić się z naszymi 
czytelniczkami notatkami kursowymi Komendanta 
Chorągwi Harcerzy, Druha hm. Gustawa (Gucia) 
Dubnickiego. Dziękujemy również Komendantce 
Chorągwi Harcerek, Druhnie hm. Basi Czajkowskiej za 
udostępnienie nam tego materiału, Druhnom Irmusi 
i Marcie Paluchównym za przetłumaczenie tekstu z 
hiszpańskiego oraz druhnom Wandzie Sokołowskiej i 
Dance Pniewskiej za dalsze szlifowanie tekstu.

 Temat jest istotny ale mało omawiany w 
naszych szeregach, można by nawet powiedzieć, że 
go unikamy, choć autystyczne dzieci są coraz bardziej 
rozpoznawane w medycynie.

 Dołączamy również wypowiedzi dwóch 
członkiń naszej redakcji, druhen z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy z dziećmi. Przy tym 
zapraszamy nasze instruktorki, specjalistki w 
dziedzinie autyzmu do dalszych pomocnych 
komentarzy i wskazówek.

 Zagadnienia tyczące autyzmu są bardzo 
ciekawe, a problemy związane z tą chorobą często 

bardzo indywidualne, zależne od danego dziecka. 
Druhostwo winne być na to przygotowane i 
działające zawczasu zanim problem zaistnieje w 
gromadzie, zastępie czy drużynie. „Rozproszenie” 
problemu jest nie tylko potrzebne dziecku z 
autyzmem ale i jego kolegom i koleżankom. W 
dodatku autystyczne dzieci same dobrze znają swoje 
własne siły jak i możliwości. Mogą się bardzo łatwo 
męczyć i same będą unikać długich wędrówek. 
Komenda musi jednakże pamiętać o regularnym 
podawaniu lekarstw (nawet po 4 razy dziennie).

 Codzienne zajęcia na zbiórce w sali nie mogą 
być za głośne : może to być tylko mówienie za głośno, 
lub ostry śpiew, którego my akurat w ten sposób nie 
odbieramy. Powoli możemy nabierać doświadczenia, 
unikać takiej sytuacji i tłumaczyć drużynie na czym 
polega problem. Dziecko z autyzmem jest czułe na 
swój brak umiejętności w jakimś zajęciu. Przy takich 
zajęciach należy mieć takie dziecko na stałej uwadze 
aby móc zaingerować natychmiast.
 We wszystkich tych wspomnianych 
sytuacjach, dziecko z autyzmem reaguje 
instynktownie, chcąc się natychmiast oddalić od 
tego co mu „zagraża”wykazując się natychmiastową 
ucieczką. W takiej sytuacji potrzebny jest nam rodzic, 
który opanuje sytuację dalej i uspokoi swoje dziecko. 
Niemniej ten rodzic winien się znajdować w pobliżu, 
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na terenie, ale nigdy na samej zbiórce i być tylko 
proszony o interwencję w razie potrzeby.

 Redakcja poleca książkę wydaną przez ZHR 
w roku 2003 pod tytułem „Osoby niepełnosprawne 
wśród nas-integracja osób niepełnosprawnych, 
kształtowanie postaw, działania pomocowe - porady 
praktyczne i materiały pomocnicze”, zredagowaną 
przez Druhnę Marię Tkaczyk.

 Warto się lekko zatrzymać i skupić nad 
ideą sprawności proponowanych w książce w 
ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
ZHR przeprowadza program „Pełnia”, który 
kształtuje pozytywne postawy osób zdrowych 
i pomoc osobom niepełnosprawnym. Dla 
zuchów sugeruje sprawności jak Promyczek, 
Dobry Duszek i Siostrzyczka. Dla harcerek trzy 
poziomowa sprawność począwszy od wiedzy, po 
umiejętność przeprowadzenia zadań na podstawie 
zdobytej wiedzy. Książka podaje sprawności dla 
wędrowniczek jak i propozycje dla „naprawdę 
mocnych instruktorek, harcerek i wędrowniczek”.

---

AUTYZM w naszych kręgach harcerskich - kursowe 
notatki Druha Gucia.

 Dzieci oraz młodzież z autyzmem dodają 
społeczeństwu dodatkową warstwę bogactwa i 
urozmaicenia. Nie można, ani nie należy izolować 
takich dzieci wykluczając je z naszej codzienności.

 Przykładem jest stosunek Narodów 
Zjednoczonych, które swym podejściem do tego 
zagadnienia, podkreślają jak ważne jest uznanie 
niepełnosprawności we wszelkich programach dla 
dzieci oraz podejście „włączające” a nie „izolujące”.

 My, w harcerstwie w Argentynie, 
przyjmujemy zasady objęte przez Narody 
Zjednoczone i uważamy jako swój zasadniczy cel 
„włączanie” dzieci i młodzieży autystycznej do 
naszych jednostek harcerskich i wychowywanie 
metodą harcerską. W taki sposób osiągniemy 
wspólne wzbogacenie więzi i współdziałania 
wsrόd młodzieży harcerskiej, ponieważ wszystkie 
dzieci będą miały okazję uczyć się wspólnie bez 
odczuwania różnic, a zarazem tworzyć więzi oparte 
na szacunku i wyczuciu wobec różnorodności. Takie 
podejście i wychowanie wzbogaca życie młodzieży 
oraz przygotowuje naszych skautów, kształtując ich 
na ludzi dorosłych. Rozszerzając ich wyczucie do 
drugiego człowieka, który może się czymś różnić, 

wychowujemy ludzi dorosłych o głębokim wyczuciu i 
mądrym podejściu.

 W Argentynie co 68-me dziecko otrzymało 
diagnozę autyzmu. Takie dzieci spotykają się 
regularnie z młodzieżą czy to w szkole, czy też w 
różnych sytuacjach codziennych. Taka akceptacja 
wypływa z większej świadomości autyzmu, wobec 
czego rodzice czy władze oświatowe zwracają się 
wcześniej do lekarzy, a może dlatego, że mówi się o 
autyzmie bardziej naturalnie i normalnie. Zanikają 
więc bariery, które wcześniej nie pozwalały dzieciom 
z autyzmem brać czynnego udziału w codziennym 
życiu. Badania naukowe wykazały, że dzieci i 
młodzież z autyzmem korzystają z tak zwanych 
zabiegów psychokształcących, a główne trudności 
powstają w porozumiewaniu się towarzysko oraz w 
nieodpowiednim zachowaniu w danej sytuacji.

 Skoro harcerstwo kładzie nacisk na 
porozumiewanie się, poznawanie się i wzmacnianie 
więzi przyjaźni oraz podąża do wychowania 
człowieka, który bierze za siebie własną 
odpowiedzialność, uznajemy, że jest naszą misją 
(korzystną dla wszystkich) pomóc dzieciom i 
młodzieży z autyzmem.

 Wierzymy, że w harcerstwie możemy pomóc 
tym dzieciom i młodym ludziom w prowadzeniu 
bardziej niezależnego życia, pozwolić im tworzyć 
więzi z rówieśnikami jak i utrwalić w nich wyczucie do 
dzieci nieautystycznych.

 Uważamy, że jest to osiągalne ponieważ jest 
dużo łatwiej uczyć się w grupach różnorodnych. Sam 
rodzaj zadań i zajęć które wykonujemy, programy 
pracy, pomoce wizualne, są same w sobie też 
pożyteczne dla wszystkich dzieci również tych z 
autyzmem.

 Przygotowując takie zajęcia, musimy 
tylko pamiętać aby były zrozumiałe i łatwo 
przyswajalne, bo tego właśnie potrzebują dzieci i 
młodzież z autyzmem. Przy tym nadawanie nagród 
w konkursach dodatkowo motywuje i rozwija 
umiejętności dzieci autystycznych. Taka nagroda 
pozwala dziecku z autyzmem czuć się częścią 
środowiska, naszej harcerskiej wspólnoty i nadaje mu 
możliwość rozwijania stosunków koleżeńskich.

 Jeszcze jedną korzyścią dla dzieci i młodzieży 
z autyzmem, jest nasz system pracy w zastępach, 
skoro dzieciom z autyzmem jest łatwiej oddziaływać 
wzajemnie w małych grupach. Wiemy, że w zastępie 
wyłania się naturalny przywódca czyli zastępowa. 
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Ją należy kształcić i przygotowywać odpowiednio 
zawczasu.

 Jeżeli przygotujemy zastępową odpowiednio, 
to czasem nauczy się nawet wyprzedzać nietypowe 
sytuacje, których można uniknąć, a co najważniejsze, 
zastępowa nauczy swój zastęp doceniać 
różnorodność i wytworzy w jego szeregach poczucie 
szacunku wobec kogoś, kto w taki czy inny sposób 
różni się od reszty zastępu.

 W ten sposób budujemy fundamenty 
kultury opartej na różnorodności, czyli budujmy 
społeczeństwo które „ włącza”, w którym wszyscy 
wzajemnie się uczymy i w którym każdy jest 
szanowany i ceniony za swoje talenty oraz potencjał. 
Zacznijmy z naszą harcerską młodzieżą podążać 
do tego świata wyczucia, tolerancji, szacunku i 
otwartości na wszelkie zagadnienia, które nas czekają 
na życiowym szlaku.

---
Druhna hm Danka Pniewska pisze:

 Powyższy artykuł niewątpliwie ciekawy i na 
czasie, ale niestety trudny do wprowadzenia w życie.

 W polskim harcerstwie w Kraju 
rozpatrywano kiedyś możliwość wciągania dzieci 
niepełnosprawnych do organizacji, a i u nas zdarzały 
się wypadki gdy kierowniczki obozów i kolonii 
zwracały się do GKH-ek o poradę, jak sobie z takimi 
członkiniami obozów czy kolonii radzić. Z naszych 
osobistych kontaktów wiemy, jak wiele odmian 
ma autyzm i jak trudno czasem jest współdziałać 
z ludźmi nim dotkniętym. Często są oni bardzo 
inteligentni ale maja zawężony zakres zainteresowań; 
bywają przewrażliwieni a nawet trudni. Musimy 
się też liczyć z opinią rodziców naszych członkiń, a 
może ona być negatywna. I nad tym musimy umieć 
pracować.

 Młoda zastępowa nie jest przygotowana 
na tego rodzaju współpracę, a czy mamy w gronie 
instruktorskim specjalistki od autyzmu?

Od Redakcji: Mamy świadomość i wiedzę, że 
takie specjalistki w naszych szeregach są i jestem 
przekonana, że w razie apelu pomogą. Może nawet 
wstępnie dodadzą nam parę słów do następnego 
numeru? Czekamy!

---
 „Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz 
sie odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. 
jesteś odpowiedzialny za twoją różę.”

              Antoine de St Exupery, „Mały Książę”

 Przeczytałam z zaciekawieniem jak 
Argentyna pracuje z niepełnosprawnymi. Sama 
w Polsce pracowałam z taką młodzieżą i wiem że 
nie jest to łatwa praca, zupełnie inna od pracy ze 
„zdrowymi” harcerkami. Nie mniej jest to praca 
bardzo potrzebna i daje wiele sukcesów oraz 
satysfakcji, zarówno kadrze jak i niepełnosprawnym.

 Jeśli dobrze kojarzę, to działający w Polsce 
„Ruch Nieprzetartego Szlaku” będzie obchodził swoje 
60-ciolecie.

 W Polsce mamy niepełnosprawnych harcerzy 
i harcerki. Są upośledzenia lekkie i silne, są osoby z 
niedoskonałościami intelektualnymi lub z brakami 
fizycznymi, ale to nie przeszkadza działać wszystkim 
pod znakiem harcerskiej lilijki.

 Dla mnie czas spędzony z Nieprzetartym 
Szlakiem to jedne z najpiękniejszych lat w mojej 
harcerskiej przygodzie.

 Dziękuje za artykuł, który porusza temat 
autyzmu i konieczność reakcji naszej organizacji na 
ten bardzo złożony problem. Zauważamy ważność 
zagadnienia, ale zanim rozpoczniemy pracę z dziećmi 
o specjalnych potrzebach musimy przygotować 
system pracy z nimi oraz odpowiednią kadrę.

 W Kraju istnieją drużyny Nieprzetartego 
Szlaku, które gromadzą tego typu dzieci. Pracują 
z nimi na co dzień terapeuci wykorzystujący w 
swojej pracy metodę harcerską. W określonych, 
okazjonalnych wydarzeniach dzieci te spotykają 
się z pozostałymi członkami organizacji i wtedy jest 
integracja i czas wzajemnego poznawania siebie, 
co sprzyja rozwojowi dzieci tak zdrowych jak i 
dotkniętych chorobą.

 Osobiście, w obecnym kształcie 
funkcjonowania ZHP poza granicami kraju, nie widzę 
stałej, wspólnej pracy z dziećmi autystycznymi czy z 
innymi ograniczeniami.

 Zauważamy wielki problem jaki został 
poruszony w artykule, ale aby osiągnąć sukcesy 
w pracy z dziećmi o specjalnych wymaganiach 
trzeba dobrze zaplanować tę pracę i znaleźć 
terapeutów, którzy w swojej codziennej pracy zechcą 
wykorzystać metody pracy harcerskiej i spotkać 
się okazjonalnie (kominki, ogniska, wędrówki, 
zbiórki okolicznościowe: Mikołaj, Boże Narodzenie, 
Wielkanoc, Dzień Myśli Braterskiej i inne) z 
pozostałymi członkami naszej organizacji.
        
  Aga Wojtkowiak phm.
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DZIENNICZEK HARCERSKI
 Różni ludzie rozmaicie to określenie rozumieją 
i w różny sposób dzienniczek prowadzą. Wspaniała 
sekretarka GKH-ek, śp. hm. Baśka Kowalewska 
zapisywała w małych zeszycikach wszystkie, nawet 
niezbyt ważne wydarzenia swego życia jak wizyty 
u lekarza, drobne reperacje czy awarie domowe, 
ważniejsze zakupy, spotkania z ludźmi, zauważone czy 
przeczytane wiadomości. Były to zwięzłe informacje, 
nie beletrystyka – ale jak twierdziła, przydawały się jej 
często, kiedy trzeba było coś załatwić, powołując się na 
dawne wydarzenie.

 Wiele ludzi pisze dziennik – choć niekoniecznie 
codziennie – by zachować opis ważnych wydarzeń, albo 
ciekawych przeżyć, istotnych przemyśleń czy dyskusji. 
Niektórzy uważają go za bardzo prywatną sprawę, 
pisaną tylko dla siebie, inni piszą z myślą o potomności: 
wydrukują w przyszłości czy może tylko użyją go jako 
materiału do przyszłych opracowań, a może nawet 
oddadzą do jakiegoś muzeum czy archiwum.

 Ja pisałam dzienniczek chyba odkąd nauczyłam 
się pisać. Może dlatego, że będąc jedynaczką, nie 
miałam towarzyszy do dzielenia się swoimi myślami; 

MÓJ DZIENNICZEK
JAK PISA  DZIENNICZEK? PO CO? DLA KOGO?

 Redaktor Naczelna ma jakieś przedawnione, 
starej mody pomysły? Zachciało jej się dzienniczka! 
Zanim przekartkujecie następne strony, nie czytając 
pozwolę sobie przypomnieć, że właśnie w lipcu 
2017r. instytucja typu Bri  sh Library urządziła 
wystawę pod tytułem „Dear Diary”. Celem wystawy 
było udowodnienie, że dzienniczek żyje, prezentuje 
się w wielu formach, cechują go różne poziomy, 
różne metody pisania tak piórem na papierze  jak 
i  sposobami elektronicznymi. Dzienniczek żyje, bo 
jest żywym obrazkiem naszej ludzkości, a wartość 
jego uwidacznia się dopiero po upływie czasu, 
kiedy ten skromny dzienniczek staje się naszym 
okienkiem na wydarzenia i czasy, które minęły. W nim 
się odnajdujemy, dzielimy wspólne myśli, reakcje, 
uczucia, choć reagujemy i myślimy o innych rzeczach. 
Czy  ktoś by się spodziewał, że pisanie dzienniczka 
skutkuje pozytywnie na nasze zdrowie? Różne 
wieloletnie  badania udowodniły, że przelewanie 
swych najgłębszych  trosk, przeżyć, niepowodzeń czy 
sukcesów uwalnia nasze myśli, podnosi na duchu, 
zwalcza przygnębienie i tym sposobem zmniejsza nasz 
stres, poprawia stan psychiczny czy fizyczny. Tak nawet 
fizyczny, bo przy złamaniu jakiejś kości, będzie się ona 
szybciej goić, przy regularnym oczyszczaniu swych 
myśli poprzez pisanie dzienniczka.

O czym pisać?

 Dzienniczek może być praktycznym narzędziem, 
suchym opisem faktów czy wydarzeń, które nam są 
potrzebne do przypomnienia w konkretnym momencie. 
Może też być forum wylanych uczuć, myśli czy emocji. 
To już od nas będzie zależało. Bywa i tak, że cel 
dzienniczka  może zmienić  się po upływie czasu. Nie 
warto zwracać uwagi na styl, gramatykę, ortografi ę, 
po prostu należy pisać. Możemy chcieć się zanurzyć w 
opisie codzienności i ocenić jej wpływ na naszą psychikę, 
lub możemy chcieć tylko przedstawić codzienną listę 
działalności.

Kiedy piszemy?

 Wtedy kiedy nam pasuje, ale przede wszystkim 
wtedy, kiedy jest nam łatwo usiąść i się skupić na chwilę.

Na czym piszemy, na papierze
czy stukamy w klawiaturę?

 Okazuje się, że pisanie piórem na papierze 
przynosi nam więcej korzyści niż ta nieszczęsna 
klawiatura świata elektronicznego. Badania dowodzą, że 
pisanie piórem na papierze wyrabia człowieka,ułatwia 
czytanie, przyśpiesza sposób myślenia, zezwala na 
szybsze wypowiedzenie się ustne czy pisemne, wyrabia 
wyczucia i rozszerza umiejętności zrozumienia tekstu. 
Niestety stukanie w klawiaturę nam tego nie daje.

„Zygmunt”
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a może po prostu zawsze lubiłam pisać. Toteż, 
kiedy 20 czerwca 1941r. wywożono nas do Rosji 
sowieckiej, jechałam z własnoręcznie prowadzonym 
kolejnym zeszycikiem w kieszeni płaszcza. Pisałam 
czekając na stacji w Nowojelni na załadowanie nas 
do wagonów; pisałam w pociągu, w kołchozie,  gdzie 
nas zawieziono do pracy. Pisałam także po amnes  i, 
w drodze na południe do wojska polskiego, w Dżałał 
Abadzie. Z wielkim żalem – i jak dziś to widzę z wielką 
szkodą – podarłam go w pociągu wiozącym nas do 
Krasnowodzka, bo z polecenia władz sowieckich trzeba 
było przed wyjazdem oddać sowieckie ruble oraz 
wszelkie dokumenty i jakiekolwiek papiery mające 
związek z naszym pobytem na wygnaniu. Ale już po 
wylądowaniu w Pahlevi, na wybrzeżu Iranu, zdobyłam 
gdzieś parę kartek papieru i ołówek; a w Teheranie 
za pierwsze pieniądze przysłane przez ojca z wojska 
kupiłam zeszyt w różowej okładce z fotografi ą Szacha i 
perskim napisem, którego rzecz prosta przeczytać nie 
umiem.

 A dzienniczek harcerski? Owszem, w różnych 
formach stosowany był od zarania naszej organizacji. 
Już w 1911r. Andrzej Małkowski na łamach „Skauta” 
pisał o dzienniczkach. Później Sedlaczek w 1917r. 
w Kijowie, w książce „Szkoła harcerza” wspomina o 
dzienniczkach. Służyły one do zapisywania swoich 
przeżyć i konfrontowaniu z tym, co udało się 
harcerzowi/harcerce dokonać, a czego nie. 

 Popularne też były dzienniczki zastępów, 
jako rodzaj kroniki. Widocznie pisanie ich było bardzo 
zalecane, bo w piśmie „Harcmistrz” nr 7/8 wydanym 
w Warszawie w roku 1927 znajdowała się reklama 
przez „Nasz Sklep” wydana z upoważnienia Głównej 
Kwatery Męskiej ZHP namawiająca do kupienia 
grubego zeszytu w ozdobnej okładce, za cenę 1 złoty 
20 groszy. Było to chyba dość tanio - dziesięć lat później 
dostawałam kieszonkowe od rodziców 2 zł. na tydzień. 
W zeszycie było 40 kart w jedna linię do pisania, 20 
czystych (rysunkowych) i jeszcze 10 kart kratkowanych. 
Wydawca przypominał instruktorom, że dzienniczek 
powinien być prowadzony przez każdego harcerza, 
bo spełnia wielką rolę w pracy harcerskiej i jest 
jednym z najlepszych środków samo-wychowawczych. 
Nie udało mi się sprawdzić, czy Główna Kwatera 
Harcerek też prowadzenie dzienniczków zalecała, 
ale przypuszczam, że tak. Nie wiem też, czy były 
dzienniczki harcerskie stosowane w harcerstwie w 
Polsce za czasów PRL-u i później. Natomiast były nie 
tylko zalecane, ale często wymagane w harcerstwie 
emigracyjnym w czasie wojny i latach powojennych. 
W czasie II wojny światowej w Palestynie powstała 
Komenda ZHP na Wschodzie, złożona z instruktorów 
służących w wojsku pod dowództwem gen. Andersa 
(późniejszy Drugi Korpus). Gdy do Iranu, Afryki i Indii 
napłynęło dużo dzieci i młodzieży uwolnionej z Rosji 
sowieckiej, Komenda zdecydowała utworzyć Ekipy 

Wizytatorów, którzy mieli do tych krajów pojechać, by 
organizować lub koordynować i rozwijać samorzutnie 
powstałe jednostki harcerskie. Przed wyjazdem w 
teren członkowie tych ekip zebrali się w Jerozolimie 
na odprawę, celem uzgodnienia wspólnego programu 
i metod pracy. Jeden z nich, młody psycholog, hm. 
dr Wiktor Szyryński, zaproponował wprowadzenie 
Dzienniczków Harcerskich. Nieznane jeszcze były tak 
obecnie modne „counselling” (pourazowe konsultacje 
i psychoterapia), ale już doceniano szkody psychiczne, 
jakie mogły wywrzeć na młodzieży tragiczne przeżycia 
wojenne. Dzienniczek miał niejako „rozwiązać usta” 
ofiarom zesłania, umożliwić im wyładowanie stresów 
i zahamowań. Nasi druhowie wizytatorzy bardzo tych 
dzienniczków przestrzegali. Nie potrafię powiedzieć  
czy i jak wiele to nam pomogło psychicznie; czytając 
je teraz widzę, że wspomnienia o Rosji raczej w 
nich omijaliśmy.  Zapiski stały się źródłem cennych 
wiadomości do książek i artykułów później przez nas 
pisanych. Ponieważ pisanie ich było obowiązkowe, nie 
wszyscy to lubili, nie zawsze miało się czas i chęć pisać 
regularnie. Dzienniczek dawało się zwierzchnikom 
do sprawdzenia czy piszemy, a nie do czytania. 
Nie bardzo wierzyłam, że nikt nie czyta naszych 
dzienniczków, ilekroć miałam do tej „władzy” jakieś 
pretensje, których nie chciałam wprost i przy innych 
wygłaszać, wpisywałam je w dzienniczku, z dopiskiem 
na marginesie: „ściśle tajne, nie czytać!  ” – mając 
nadzieję, że obudzę ciekawość sprawdzającego. 
Przeważnie działało. Mam tych dzienniczków stos – 
niestety więcej w nich filozoficznych rozważań oraz 
narzekań i ubolewań nad moją niedoskonałością, niż 
konkretnych wiadomości.

 Ale od czasu do czasu znajduję w nich krótkie 
wzmianki wywołujące lawinę wspomnień: śmierć 
gen. Sikorskiego, Jamboree we Francji, na które nie 
zaproszono naszych harcerzy, spotkanie z Gandhim, 
koniec wojny – wiatr historii przebija się przez 
wynurzenia nastolatki. Notatki z kursów harcerskich 
prowadziłam w osobnych zeszytach; natomiast 
na końcu Dzienniczka były obowiązkowe „karty 
samokontroli” – tabelki, w których zapisywało się plany 
i postanowienia w pracy nad swoim charakterem oraz 
ich wykonanie. 
Wielkim entuzjastą pisania Dzienniczka, który prowadził 
całe życie, był nasz instruktor, późniejszy Naczelny 
Kapelan ZHPpgK, ks. hm. Zdzisław Peszkowski. W 
naszych latach dorosłych, gdy powstało Koło Polaków 
z Indii i zaczęliśmy akcje wydawnicze, czasem z niego 
korzystaliśmy. Załączam kartkę, napisaną przez dha 
Peszkowskiego jeszcze przed przyjazdem do Indii.

 Inaczej trochę widział sprawę dzienniczków 
druh Ignacy Płonka, nauczyciel i instruktor w szkołach 
kadetów w Palestynie, a potem wieloletni redaktor 
pisma „Na tropie”. W wydanej w Jerozolimie w roku 
1944 książeczce „O systemie zastępowym” pisał:
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blogach internetowych?

 Trudnościami z językiem polskim bym się nie 
przejmowała; pisać pewnie będą na komputerach, a 
gdy komputer ma wprowadzony język polski, łatwo 
na nim robić poprawki błędów ortografi cznych 
czy gramatycznych. Można z resztą założyć, że na 
trudniejsze tematy wolno pisać w języku kraju 
zamieszkania. A wydrukowane teksty wklejone do 
zeszytu czy albumu, urozmaicone wklejonymi zdjęciami, 
zasuszonymi roślinami czy rysunkami zostaną  cenną 
pamiątką i mogą się przydać w przyszłości do wielu 
rzeczy. Może warto urządzać w drużynach czy hufcach 
konkursy na najlepsze dzienniczki? Boję się, że wtedy 
staną się mniej osobiste i pewnie ich właścicielki 
korzystać będą z pomocy rodziców – ale nadal będą 
miały wartość historyczną. Tu – kochane czytelniczki 
– chętnie bym przeczytała wypowiedzi młodszych 
instruktorek.

Hm. Danuta Pniewska

77

 Przedstawiam teraz dowód na 
wykorzystanie zapisków jakie prowadzone 
są w różnych czasach i okolicznościach. „24 
marca 1994r. Mieszkam w mieście Grozny. 
Nazywam się Polina Żerebcowa. Mam 9 lat.”

 Ten dziennik Poliny 
Żerebcowej / obecnie uznanej pisarki i 
dziennikarki/,wykorzystano w sierpniu 
bieżącego roku, gdy odbył się spektakl 
zorganizowany przez Muzeum Powstania 
Warszawskiego. W  zapowiedzi spektaklu 
można przeczytać: ”poruszający zapis 
wchodzenia w dorosłość z okrutną wojną 
w tle. Czeczeńska autorka opisuje swoje 
dzieciństwo i młodość, które przypadły na 
lata 1994–2004. Spektakl, którego głównym 
bohaterem jest wspomniany dziennik czytany 
przez wybitnego aktora Andrzeja Seweryna, 
oddaje głos Polinie, by mogła opowiedzieć 
nam o tym, co przeżyła.”

„Dziennik czeczeński Poliny Żerebcowej”
reż. Iwan Wyrypajew

 Ten wspaniały pomysł, można 
wykorzystać także do sprawności 100 - lecia 
odzyskania niepodległości. Wyszukanie 
dzienniczka lub streszczenie pamiętnika może 
być podstawą do przygotowania inscenizacji w 
drużynie czy nawet szczepie.

 „Dzienniczki harcerskie zaliczam do 
systemu zastępowego, bo najlepiej uzupełniają 
system samo-wychowawczy o ile są należycie 
prowadzone. Rola zastępowego będzie polegała 
na podawaniu dobrych myśli, pomysłów, 
zachęcaniu, pilnowaniu, by wszyscy istotnie 
dzienniczki prowadzili. Nigdy zastępowy nie 
będzie wdzierał się w osobiste tajemnice 
chłopców z racji swej funkcji. Dzienniczek 
harcerski, jeżeli ma spełnić swą rolę, musi być 
czymś osobistym również obok wielu motywów 
wspólnych, które sugerujemy chłopcom. (…) 
Z początku zastępowy instruuje, poucza, 
poddaje myśli, radzi co wprowadzić do 
dzienniczka. Dzienniczek harcerski powinien 
mieć ładną kartę tytułową, wszelkie dane o 
właścicielu, przyrzeczenie, prawo, ważniejsze 
szczegóły o skautingu i organizacji, rysunki, 
fotografi e, osobiste zapiski dotyczące 
przeżyć, spostrzeżeń, pracy nad samym 
sobą, postanowienia, złote myśli, dowcipy, 
pomysły ognisk, gier, zabaw – słowem, cały 
bogaty materiał życia harcerskiego. Przegląd 
osobistych zwycięstw i upadków, postanowienia 
dotyczące pracy nad swą wolą i charakterem 
pisane szczerze mają dla autora prawdziwą 
wartość – są najlepszym źródłem postępu 
w tej pracy. Rzeczą taktu zastępowego 
jest umiejętne zachęcenie do prowadzenia 
szczerych osobistych dzienniczków. Kontrolując 
czy harcerz istotnie prowadzi dzienniczek 
i czy go wzbogaca pomysłami, zastępowy 
musi wykazać dużo konsekwencji i uporu, by 
doprowadzić wszystkich chłopców do posiadania 
dzienniczków. Dopóki dzienniczki nie posiadają 
charakteru czysto osobistego, albo jeżeli 
chłopcy mają pełne zaufanie do zastępowego i 
dobranej przez niego Komisji, można urządzać 
konkurs na najlepszy dzienniczek harcerski. 
Zebrania zastępu można często wspaniale 
urozmaicać odczytywaniem kartek z dzienniczka 
zawierających sprawozdanie – reportaż z biegu 
harcerskiego, wyprawy po dobry uczynek itp. ”

 A już po wojnie, w Londynie, gdy Naczelnictwo 
i Główne Kwatery zaczynały przygotowania do 
obchodów 75-lecia harcerstwa, Druh Ignac zalecał 
wprowadzenie dzienniczków, które oprócz pomocy w 
pracy harcerskiej jeszcze zmuszą młodzież do pisania 
po polsku. Zachęcał też, by drużyny opracowywały 
swe historie; komendy zbierały materiały historyczne, 
a Naczelnictwo i Kwatery Główne organizowały prace 
archiwalne i historyczne.

 Tyle historii. A obecnie? Kroniki niektóre hufce 
i drużyny podobno prowadzą – jak dobrze, to zależy 
czy znajdzie się w jednostce druhna kronikarstwem 
zainteresowana. Myślę, że indywidualne dzienniczki 
byłyby bardzo wartościowe, ale jak zachęcić do tego 
młodzież, która wypowiadać się woli na różnych 
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DZIENNICZEK Z PODRÓŻY

22 lipca 2017
 
 Po kolonii, gdy wszyscy przygotowywali się do kolejnej 
akcji letniej – IX Światowy Zlot, ja się pakowałam na podróż 
do Europy. Pierwszy przystanek: Bradford, UK. Moja siostra 
mieszka tu ze swoją rodziną i miałam okazję poznać moją 
siostrzenicę Maję, która w kwietniu skończyła roczek. Zawsze 
mnie ciekawi jak polskie dzieci wychowują się w obcych 
krajach. Moi rodzice przylecieli do Stanów Zjednoczonych 
a moja siostra przeniosła się do Anglii. Ja i Maja, choć obie 
jesteśmy pochodzenia polskiego, będziemy mieć kompletnie 
inne przeżycia. Ona na wakacje wsiądzie w samochód i 
pojedzie do Ojczyzny gdy ja muszę czekać lata aż się nazbiera 
pieniędzy i wakacji. Będziemy mieć inne poczucie do kraju skąd 
pochodzi nasza rodzina.

 Pomimo tego że Bradford jest 
miastem to nie można go porównać z 
Manha  anem. Zamiast drapaczy chmur były 
kamienne domki i malutkie dróżki pomiędzy, 
gdzie nie było żadnych samochodów.

 Dzisiaj pojechaliśmy wszyscy 
pociągiem do York, gdzie zakochałam się w 
starej architekturze i ceglanych domkach. 
Zachowane i zadbane są zabytki, miasta 
mają jakąś inną urodę niż te ogromne 
szklane wieżowce i kamienice do których 
już jestem przyzwyczajona żyjąc w samym 
Nowym Jorku.

 Nie miałam dosyć czasu żeby 
nacieszyć się Anglią. Po koszmarnej sytuacji 
z samolotem w Stanach, która skończyła się 
15-to godzinnym opóźnieniem, straciliśmy 
cały dzień, który mógł być spędzony na 
zwiedzaniu innych zakątków północnej Anglii.

 Po dwóch dniach znów się pchaliśmy 
na lotnisko, gdzie czekał samolot, który nas 
przewiózł do Rzeszowa.

23 lipca 2017

 Wiadomo było, że pobyt w Polsce nie 
będzie zupełnie na luzie. Nie będzie można 
siedzieć przed domem na huśtawce cały 
dzień. Tata przyleciał z nami i po raz pierwszy 
od dziesięciu lat byliśmy wszyscy razem 
jako rodzina żeby zwiedzać rodzinne strony 
ojca. Przeważnie spędzamy czas w Lubzinie, 
małej wiosce niedaleko od Rzeszowa, gdzie 
moja mama mieszkała ze swoją rodziną. 
Tata urodził się w Białymstoku i jego rodzina 
nadal żyje w tamtych okolicach. Więc plan 
był taki, że jak mój brat Krzysiu do nas 
dołączy, pojedziemy na dwa dni do Pragi, a 
następnie ruszamy na północ na Mazury.

31 lipca 2017

Póki Krzysia jeszcze nie było, 
mieliśmy trochę czasu odpocząć po 
męczarniach na lotniskach. Pojechaliśmy nad 
jezioro Solina w Bieszczadach. Wiedziałam,  

ZDJĘCIE: Widok York Minster z murów miasta.

ZDJĘCIE: Ratusz w Bradford.
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że niedaleko Lubziny była zrekonstruowana osada słowiańska. Dwa 
lata temu, byłam komendantką kolonii „Słowianie”, więc postanowiłam 
zobaczyć na żywo wszystko co przerabialiśmy z zuchami. Często tak jest, 
że wrócę z kolonii i muszę jeszcze więcej wgłębić się w temat, który był 
opracowany, zawsze szukam dalej i czytam, muszę wszystko co można 
wchłonąć żeby zaspokoić apetyt do uczenia. W mojej opinii Polska 
zawsze była takim miejscem, gdzie mogę wesprzeć to co się nauczyłam 
na akcjach harcerskich, widokami i zabytkami na żywo. Moja rodzina w 
Polsce za bardzo tego nie widzi – oni tam są całe życie. Czytają, uczą się 
w szkole o różnych epokach w historii,  ale nie przyzywają tego tak jak ja, 
kiedy przylecę i zwiedzam.

ZDJĘCIE: Pomnik Kościuszki w ruinach zamku „Kamieniec”.

 9 sierpnia 2017

 Gdy Krzyś nareszcie 
przyleciał do Polski, 
zapakowaliśmy się w dwa 
samochody: w jednym 
samochodzie my, a w drugim 
ciocia Bogusia, która też 
przyleciała ze Stanów wraz z 
dziećmi oraz wujek Heniek i ciocia 
Jolą . Oni  zawsze jadą z nami na 
wypady w Europie. Zajęło nam 
cały dzień aby dojechać do Pragi 
a wieczorem wszyscy poszliśmy 
do tradycyjnej czeskiej restauracji, 
gdzie każdy zjadł jakieś typowe 
danie regionalne. Na drugi 
dzień, wędrowaliśmy po Pradze, 
zwiedzając tyle co daliśmy radę od 
rana do południa. Udało nam się 
wspiąć na gotycką wieżę „Prašná 
brána” – Brama Prochowa – która 
dawniej była jedną z oryginalnych 
bram dzielących miasto na 
stare i nowe. Widoki były nie do 
uwierzenia. Kolorowe dachy wieży 
i niebieskie niebo wyglądały jak z 
bajki. Po wspinaczce, przeszliśmy 
ulicą Celetną na rynek główny, 
gdzie skosztowałam „trdelnik” – 
wędzone ciasto posypane cukrem 
i orzechami oraz zwiedziłam, z 
zewnątrz, kościół Najświętszej 
Marii Panny Przed Tynem i 
wewnątrz kościół Św. Mikołaja 
w starym mieście. Nad rzeką 
Wełtawą widzieliśmy różne 
mosty prowadzące na drugą 
stronę miasta, razem z mostem 
Karola – słynny kamienny most z 
różnymi fi gurami, które łączy stare 
i nowe miasto. Wędrowaliśmy po 
Hradczanach – królewska dzielnica 
Pragi – a po całym dniu mój 
telefon wskazywał, że obeszliśmy 
22 161 kroków: 47 pięter, 10 mil. 
Wystarczy powiedzieć, że po takim 
wypadzie każdy był wymęczony a 
czekała nas podróż powrotna do 
Polski.

ZDJĘCIE: Widok Mostu Karola.

wezelek_october_329_01.15.18_A4.indd   79 2/18/2018   9:36:45 AM



strona 80
WĘZEŁEK|NUMER 329|CZERWIEC/PAŹDZIERNIK 2017

ZDJĘCIE: Widok Pragi z Bramy Prochowej.

    14 sierpnia 2017

 Ledwo co wróciliśmy do domu, przespaliśmy 
się, i już trzeba było się szykować na wyjazd na 
Mazury. Wyjechaliśmy z rana i zajechaliśmy do małej 
wioski Ględy gdzie kuzynka taty miała dom.
Jej dzieci, z które od 20 lat znałam i widziałam tylko 
przez Skype i Facebook traktowały mnie i brata 
jakbyśmy się widzieli codziennie. Bardzo mnie to 
ucieszyło i od razu wpadliśmy wszyscy w rytm 
rozmowy o wszystkim. W tym roku prowadziłam 
kolonię „Księżniczka i Rycerz”, i prawie się popłakałam 
gdy zauważyłam jak blisko byliśmy od Malborka, który 
oczywiście zwiedziliśmy. Zamek był piękny i w dużej 
mierze odbudowany po II Wojnie Światowej.

 Na Kolonii, zuchy chłopcy przebierali się 
za Krzyżaków i przerabiali Bitwę pod Grunwaldem. 
Znowu miałam okazję zobaczyć zamek krzyżacki 
na własne oczy i zrobić zdjęcia aby pokazać 
przynajmniej mojej gromadzie w nowym roku. 
Później odwiedziliśmy rodzinę taty w Olsztynie gdzie, 
po dziesięciu latach mogliśmy się wczuć w historię 
rodziny ojca. Dziadek zmarł tragicznie gdy tata miał 
dwa latka, a jego mama zmarła na raka jak miała 45 
lat. Jego siostra też zmarła na raka jak byłam młodsza. 
Nie znałam nigdy tak rodziny taty i nie pytałam się 

ZDJĘCIE: Pomnik Kościuszki w ruinach zamku „Kamieniec”.

za bardzo, bo nie chciałam wspominać trudnych dla 
niego chwil. Nie rozumiałam, że ta rodzina, którą 
odwiedzaliśmy w Olsztynie, w Łodzi, w Białymstoku, to 
najbliższa rodzina taty  a w tym i moja. Teraz miałam 
okazję poznać dokładnie całą historię rodziny Popko, 
coś czego mi brakowało przez całe życie. Wyruszyłam 
z Białegostoku z poczuciem spełnienia, że już wiem 
kim jestem i skąd pochodzę i nie tylko do połowy, ze 
strony mamy.

21 sierpnia 2017

 Został nam tylko tydzień po powrocie 
z północy kraju. Zorganizowaliśmy spotkanie 
młodzieżowe dla wszystkich kuzynów z rodziny mojej 
mamy. Ona ma cztery siostry i brata, a każdy z nich 
ma dwoje dzieci, więc tylko z najbliższej rodziny jest 
już nas dwanaście. Licząc kuzynów mojej mamy i ich 
dzieci w okolicy, było ich prawie dziesięć. Do tego 
doszli mężowie, narzeczone, więc było nas sporo. 
Trochę mi żal, że oni się tak często widzą  a ja z nimi 
tylko raz na parę lat. Kiedyś siedzieliśmy u jakiegoś 
kuzyna na ganku, jeździliśmy rowerami po polach, czy 
graliśmy w chowanego jak już słońce zaszło. Teraz, 
każdy idzie do pracy, mają już swoje życie a my tylko 
wpadniemy na wakacje i tyle. Ale cóż, ziemia się toczy 
i życie pruje dalej, czy my chcemy czy nie. Jak wrócimy 
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ZDJĘCIE: Widok Zamku Malbork nad rzeką Nogat.

ZDJĘCIE: śpiewajmy razem ilu jest tu nas.... i jeszcze WIELU brakuje. Spotkanie młodzieżowe rodziny Charchutów

za dwa lata, będzie na ślubie mojego kuzyna i wtedy 
na pewno odczuje, że już nie jesteśmy dziećmi tylko 
dorosłymi osobami.
  
 W tym roku wydarzyło się coś cudownego. 
Przeżywając Polskę i rodzinę jako osoba dorosła, 
po studiach, po magistrze, na drodze do zdobycia 
licencji w pracy, przyszło mi na myśl, że to co 
śpiewamy dookoła ogniska ma sens nie tylko w 
harcerstwie, ale wszędzie. Pomimo tego że jesteśmy 
daleko po za granicami Polski, wiemy, że możemy 

wrócić do rodzinnych stron, możemy rosnąć i 
dojrzewać daleko ale zawsze będziemy tymi samymi 
dziećmi które wspinały się po drzewach, skubały 
świeżo ścięte słoneczniki i grały w „bejsbola” z 
trzepaczką do dywanów i ziemniakami.

 „Każdy z nas o tym wie, znowu spotkamy 
się... Choć lata młode szybko płyną wiemy że 
nie starzejemy się”.

phm Natalia Popko, Nowy Jork, USA
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 NAWA NICA W SUSZKU

[08.08.2017]

 Okoliczności wielkiej tragedii, która 
uderzyła w obóz ZHR-u są nam dobrze 
znane. W prawie angielskim spotykamy się z 
określeniem „an act of God”. Nawałnica stała 
się tego dnia wolą Bożą. Dlaczego? Nie do 
zrozumienia. Cały rejon ucierpiał, są ranni, 
domy rozgrzebane, harcerska brać kończąca 
za kilka dni udany i radosny obóz odczuła 
traumę przekraczającą ich siły.

 Przekazując wyrazy najgłębszego 
współczucia rodzicom i naszym braciom 
oraz siostrom instruktorkom ZHR, żegnamy 
dwie harcerki. Olgę która pozostawiła w 

bólu i zagubieniu swoją bliźniaczkę Maję, oraz 
nieśmiałą i cichą Asię, która chciała być na 
obozie aby w sobie wyrobić więcej śmiałości. 

 Poszłyście miłe druhny spełniać 
obowiązek wiecznej warty. Czuwając na swoim 
nowym postoju, miejcie i nas pod swą wieczną 
opieką.

Pamiętamy i modlimy się za was!
Czuwaj! 

W imieniu wszystkich naszych Instruktorek, 
Redakcja.

Druhno Krysiu,

 Przypadł mi wielki zaszczyt, gdy 
poproszona przez twoje dzieci, mam 
pożegnać ciebie w imieniu nie tylko 
najbliższej rodziny, ale również twojej 
rodziny harcerskiej. Obie kochałaś, obie 
były w twoim życiu ważne.

 Jeszcze w Polsce, podczas wojny 
wybrałaś drogę harcerską, bo miałaś 
harcerstwo w genach. Twoja ciocia, 
Helena Eckstein, prowadziła Hufi ec, a 
potem Teren w Stryju, tam gdzie się 
urodziłaś. Była ona dla ciebie inspiracją 
i przykładem instruktorki, a jej obraz 
był przy twoim łóżku, aż do końca. 
Często mówiłaś, że to co wykonujesz w 
harcerstwie to twoja służba Polsce, bo 
harcerką byłaś zawsze.

DHNA KRYSIA SZWAGRZAK
(NEE ECKSTEIN)

ANGLIA
[1938R - 06.08.2017R]
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 Pamiętam ciebie z mego dzieciństwa jako 
druhnę Krysię, zajmowałaś się zuchami na zbiórkach 
i bawiłaś się z nami na koloniach. Uśmiechnięta, 
okrąglutka, radosna, kochałaś dzieci. Pamiętam 
ciebie też z boiska szkoły angielskiej. Razem z 
koleżanką Siobham będąc najwyższymi w klasie, 
miałyśmy też najdłuższe ręce. Dlatego przypadało 
nam stać przy końcach długiej skakanki, która była 
sznurem na wieszanie prania. Wykręcałyśmy duże 
koła z obu końców, aby mogło wskoczyć kilka naszych 
koleżanek, jedna po drugiej, i zobaczyć ile potrafi 
się ich nazbierać naraz. Tego dnia doskoczyła nam 
nowa nauczycielka, która miała na boisku dyżur. To 
byłaś właśnie ty – Mrs Słożak- tak ciebie nazywano. 
To był twój pierwszy dzień w szkole i pamiętam jak 
uśmiechnęłaś się do mnie, a ja poznałam ciebie po 
raz pierwszy jako cywila.

 Ze zdumienia tylko mogłam jedynie 
wykrztusić „Czuj!” na powitanie. Później straciłaś 
swoją pierwszą córeczkę, na której pogrzebie, w 
tym kościele, byłam przedstawicielką szkoły razem z 
Mrs Richmond. A tu tyle bawiących się dziewczynek 
z którymi chciałaś być. Więc nauczyłam Siobham 
wymawiać „Szwagrzak”, potrafi my wypowiedzieć 
O’Doherty? To proszę, żadne „Słożak”. Nie byłam 
w twojej klasie, bo uczyłaś młodsze dzieci, ale 
pamiętam jak mi gratulowałaś, gdy zdałam wstępny 
egzamin do gimnazjum, do którego ty też chodziłaś.

 Przepracowałaś 36 lat jako nauczycielka. 
Połowę tego czasu byłaś nie tylko zastępcą 
kierownika szkoły, ale tzw. Ac  ng Head. Dla 
kierowniczki jak ty, która nie należałaś do klasztoru, a 
pracowała w szkole prowadzonej przez zakonnice, to 
było wtedy nadzwyczajne.

 Oprócz tego, że prowadziłaś pracę z zuchami 
na każdym szczeblu, od gromady, aż po Referat 
Zuchów w GKHek, pracowałaś przy odnowieniu 
wymagań na sprawności harcerek i nawet 
prowadziłaś Złaz Wędrowniczy. Te doświadczenia 
przydały się tobie, gdy zostałaś wybrana Naczelniczką 
Harcerek w roku 1988. Wraz z tobą został wybrany 
Naczelnikiem Harcerzy twój ukochany mąż- Bogdan. 
Wspieraliście się w pracy harcerskiej nawzajem, 
wiem jak byliście dumni jeden z drugiego za wszystko 
co osiągnęliście. Oboje byliście też dumni z osiągnięć 
nie tylko harcerskich swoich dzieci i wnuków. Twoje 
dzieci opowiedziały mi że, za młodych lat, co sobotę 
spotykałaś się z pewnym druhem na Hammersmith, 
i razem jeździliście na Croydon, gdzie on prowadził 
drużynę, a ty uczęszczałaś na zbiórki. On wtedy miał 
lat 19, a Ty 17 i tak zaprzyjaźniłaś się z Bogdanem.

 Pamiętam jak podczas jednej z naszych 
konferencji oddałyśmy głos Naczelniczce. Opowiadałaś 
nam wtedy z wielką pasją o Skrzatach, najmłodszej 
gałęzi pracy w ZHP, która wtedy rozwijała się najwięcej 
w Stanach Zjednoczonych. Dzięki twojemu wsparciu i 
przekazanym informacjom, które poszły w świat, nie 
ma dzisiaj zakątka, gdzie nie znalazłby się Skrzat.

 Byłaś dobrą nauczycielką i kierowniczką, a 
to zapewne dlatego, że byłaś dobrą instruktorką. We 
wszystkim co robiłaś, miałaś na uwadze dobro dzieci 
będących pod twoją opieką. Dbałaś o ich wychowanie, 
chciałaś je czegoś nauczyć i nie miało dla ciebie 
znaczenia czy to zuchy w gromadzie, uczennice w 
klasie, czy nawet twoje własne dzieci. Nie jechało 
się na wakacje, aby siedzieć na słońcu, czy bawić 
się w piasku, każdy miał jakieś zadanie: planszę do 
wykonania, projekt do przedstawienia w zeszycie, 
wypracowanie do napisania i oddania tobie do 
sprawdzenia.

 Tak samo różne zadania projektowałaś dla 
siebie, między innymi był Album Harcerski, Wystawa 
Harcerska. Ile osób namawiałaś do pomocy przy 
zbieraniu dokumentów z całego świata harcerskiego. 
Potem dalsze godziny pracy dla ciebie w wybieraniu, 
układaniu i drukowaniu materiałów. Jeździłaś z 
promocją albumu i wystawą po Polsce. Ważnym 
zadaniem było propagowanie wiadomości o pracy 
naszej organizacji, która działa poza Polską- od wojny 
po dzień dzisiejszy. Mało znana historia, a teraz jest 
spisana w jednej książce, która jest używana też 20 lat 
później.

 Objechałaś wraz z mężem wszystkie tereny 
harcerskie naszej organizacji. Ale co dla nas ciekawe, 
odbyłaś kilka podróży sama na Wschód, przede 
wszystkim do Stryja i oczywiście do Lwowa, do kolebki 
harcerstwa. Tam wspierałaś odnowę harcerstwa i 
zdobyłaś wielu przyjaciół.

 Opowiadałaś jak na granicy ukraińskiej 
można było czekać godzinami i nie zawsze każdego 
wpuszczano. Narażałaś się na niebezpieczeństwo 
w tamtych czasach, pewnie bałaś się, ale zawsze 
wierzyłaś, że ani tobie, ani instruktorom z ZHR, 
którzy towarzyszyli tobie, nic się nie stanie. Osobiste 
znajomości ze Wschodem i z ZHRem pozostały na 
zawsze i utrzymywałaś kontakt ze wszystkimi. Ilu z 
nich gościłaś we własnym domu? Często 10 lub 15 
osób nocowało w twoim małym domku. Wskutek 
własnych przeżyć wojennych, rodzinnych i osobistych, 
zawsze umiałaś wyczuć, gdy u kogoś było źle, wtedy 
pojawiałaś się na serdeczną, pełną wyrozumiałości 
rozmowę. 
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 Gdy przestałaś działać z 
młodzieżą, zajęłaś się innymi projektami, 
według własnych zainteresowań, 
a miałaś ich wiele. Po mamie 
odziedziczyłaś talent do malowania, 
najpierw wodną, a potem olejną farbą. 
Obrazów jest wiele. Przy ich malowaniu 
odprężałaś się. Sama się śmiałaś, że nie 
zostanie miejsca na ścianie, by wywiesić 
wszystkie twoje dzieła. Jeszcze zdążyłaś 
napisać książkę o swojej rodzinie, którą 
potem rozsyłałaś po znajomych. Tę 
ważną historię przekazałaś nam oraz 
swoim dzieciom i wnukom. Lubiłaś tę 
obecną porę roku / lato/ w ulubionym 
ogrodzie, bo był pełen koloru i roślin. 
Dzień przed śmiercią jeszcze wyrywałaś 
chwasty i stanęłaś wśród swoich 
kwiatów, aby je podlać i pożegnać. Do 
tego ogrodu już nie wrócisz, a twoje 
projekty na tej ziemi, się skończyły.

Druhno Krysiu, Czuj!

15.09.17r. Mowa wygłoszona podczas 
pogrzebu druhny Krysi przez druhnę 
hm Teresę Ciecierską na prośbę dzieci i 
rodziny.

***

 Przez wiele lat obie 
pracowałyśmy w Głównej Kwaterze 
Harcerek, ale na różnych funkcjach, 
rzadko kiedy miałyśmy okazję bliżej 
współpracować. Pamiętam ją jako osobę 
niezmiernie odpowiedzialną, pracowitą, 
chętnie podejmującą się różnych zadań, 
ale też bardzo ambitną i źle przyjmującą 
najmniejszą krytykę. Mieszkałyśmy 
w pobliżu, Krysia była wspaniałą 
gospodynią. Na rodzinne czy harcerskie 
przyjęcia piekła tuziny kruchych tart 
z owocami, podrzucała mi białka na 
bezowe torty – jedyne ciasto, które 
potrafi łam zrobić. Często przyjmowała w 
domu członkinie drużyny Instruktorskiej 
„Pochodnia” – zawsze z przysmakami 
domowej roboty. Najbardziej w niej 
ceniłam powiązania z harcerstwem 
polskim we Lwowie i oczywiście 
wychowanie tej super harcerskiej rodziny 
Szwagrzaków.

hm Danka. Pniewska

***

Był taki telefon z Polski:

- Czy możesz zawieźć nas z druhną z Anglii do Stryja ?
- Tak, mogę.

 Już są we Lwowie, jakaś herbatka, krótki 
odpoczynek, krótkie zapoznanie i w drogę. Droga 
niedaleka, bo już po jakiejś godzinie jesteśmy na 
miejscu, w nie tak starym jak Lwów/ leżącym na 
przedgórzu Karpackim mieście Stryj. Szukamy ulicy i 
domu, ze wspomnień obrazów dzieciństwa i młodości 
druhny Krystyny. Jest dom, trochę inny, bo trochę go 
rozbudowano, i jest mieszkanie i niepewność, jak nas 
przyjmą. Druhna się waha, ale w końcu – pukamy. 
Drzwi się uchylają, ale po wyjaśnieniu kim i po co 
jesteśmy, drzwi otwierają się szeroko,  te drewniane 
i te ludzkie i zaczyna płynąć rzeka wspomnień. 
Mieszkanie to samo i nawet niektóre meble pozostały. 
Ulica, którą biegała i chodziła nad rzekę Stryj, ta sama. 
Nią też prowadzono Żydów do ge  a, które zaczynało 
się zaraz po drugiej stronie ulicy. I tu uświadamiam 
sobie, że choć znamy się jedynie jakieś parę godzin, 
zaczynam być jakby powiernikiem wspomnień druhny 
Krystyny, te wszystkie wspomnienia są kierowane do 
mnie.

 Kościół, chrzcielnica i uśmiech radości na 
twarzy, który nie schodzi z jej twarzy. Wzruszenie, 
skupienie, modlitwa i chęć podzielenia się swoją 
radością. Teraz to ksiądz Jan Nikiel odbiera jej 
wspomnienia i to moje wrażenie, że rozmowa 
przebiega tak, jakby się znali dawno.

 Potem jedziemy na cmentarz, tu ma być 
gdzieś grobowiec rodzinny, ale gdzie? Szukamy 
trochę po omacku, tu już wspomnień nie ma tak 
wyraźnych, a większość grobowców jest odartych 
ze znaków świadczących o ich polskości. Udaje się -  
pamięć nie zawodzi. Chwila zadumy, krótkie migawki 
z życia bliskich tu spoczywających, stawiam świeczki 
i modlitwa. I tu znów refleksja, czuję się jakbym był 
kimś z rodziny, lub najbliższych znajomych druhny.

 Już niby koniec wizyty w tym miasteczku, 
jeszcze tylko jakąś sprawę ma załatwić dh Wiesław i tu 
poznałem druhnę Krystynę w całkiem innej sytuacji, 
której jesteśmy biernymi świadkami, nagle przybiera 
ona bardzo niekorzystny charakter i w zasadzie 
tylko spokój druhny, jej interwencja, jej wyważone 
stanowisko i umiejętność mediacji pomaga rozwiązać 
korzystnie całą sprawę.

 Jeszcze będąc na cmentarzu z jej opowiadań 
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usłyszałem o domu jej ciotki w miejscowości Skole, 
to jeszcze trochę dalej, prawie u stóp pierwszych gór 
Karpat Wschodnich. Na moją propozycję, aby tam 
pojechać – skoro już jesteśmy tak blisko – bardzo 
nieśmiało, tak jakby nie miała odwagi prosić, a może 
bardziej bojąc się rozczarowań – godzi się. Pogoda 
staje się coraz bardziej ponura i siąpi deszcz, ale 
jedziemy.

 Znowu szukamy, jednak nie idzie łatwo, bo 
bardzo zmieniło się przedwojenne Skole. Dopiero 
napotkany starszy człowiek uświadomił nam, gdzie 
to mógł być dom ciotki druhny Krystyny. Był to 
historyczny dom, bo tu się odbywał pierwszy kurs 
instruktorski powstającego harcerstwa polskiego.

 Minął rok i przy okazji następnej wizyty na 
Ukrainie druhna zdołała się wyrwać do ukochanego 
Stryja i Skolego. Tym razem nasza wyprawa do 
Skolego była bardziej przygotowana i pogoda nam 
sprzyjała. Mając w ręku zdjęcie z fragmentem 
domu na tle widoku na Skole, byliśmy w stanie 
dość dokładnie określić, gdzie mógł stać dom. I 
wtedy znów, jak za dotknięciem różdżki wracają 
wspomnienia, ukazują się zatarte i zarośnięte ścieżki, 
znajdują się zdziczałe jabłonie i grusze. Pojawia się  
ktoś, kto nam zdradza losy tego domu – zaraz po 
opuszczeniu domu na początku wojny został on przez 
“usłużnych” sąsiadów rozebrany na budulec. Ten 
smutny moment jednak nie jest w stanie zakłócić 
szczerego i zawsze pogodnego wyrazu twarzy druhny 
Krystyny.

 Czas jednak płynie nieubłaganie. Listy, kartki 
świąteczne, koperty z pomocą dla ukochanego 
harcerstwa, czasem telefony z tak dalekiej dla nas 
Anglii, zawsze przepełnione radością, miłością i 
troską o nasz los. I cichym pytaniem – “Jak moje 
miasto Stryj?...”. Był znów niedawno telefon: Czy 
możesz, bo Druhna tak by chciała do Stryja? – 
Pewnie, że mogę! I zaraz niedługo potem ta smutna 
wiadomość –druhna odeszła na Wieczną Wartę.

 I ta uporczywa myśl: już nie będę potrzebny, 
by pojechać do Stryja, nie będziemy razem cieszyć 
się widokiem gór, Skolego, na próżno będziemy 
czekać na kartki świąteczne przezornie wysyłane 
wcześniej, aby dotarły na czas. I tylko pozostanie jej 
twarz przepełniona pełnym dyskrecji uśmiechem 
radości, pozostanie na zawsze na zdjęciu wyrytym 
w mej pamięci. Niech dobry Bóg wynagrodzi ją za 
wielki trud życia dla innych i za bycie matką swoich 
dzieci i bardzo wielu takich jak ja.

Czuwaj Druhno Krystyno!
hm Stefan Adamski HR

***

 Życiorys i osiągnięcia druhny Krysi 
pozostawiam innym. Pragnę przypomnieć tą 
instruktorkę, którą znałam i z którą dzieliłam wiele 
chwil, jak i wspomnień, a które rzadko kiedy znajdują 
się w tradycyjnych opisach lub nekrologach.

 Nie pamiętam kiedy poznałam druhnę Krysię.

 Złożyła przyrzeczenie w Anglii na ręce druhny 
hm Mydlarzowej na terenie sióstr Nazaretanek 
w Pi  sford, była członkinią drużyny Wisła, Hufiec 
Bałtyk, Londyn, po prostu zawsze była w naszych 
bałtyczańskich szeregach. Cechował ją ciepły 
uśmiech, zawsze była otwarta na drugiego człowieka. 
Kochała harcerstwo, ale zawsze odczuwało się, że 
jej mąż, śp. druh Bogdan Szwagrzak i dzieci były jej 
prawdziwą kotwicą życiową. Darzyłam sympa  ą Alego 
i Juliusza, gdy jeszcze byli zuchami, gdy przymknę 
oczy widzę druhnę Krysię interesującą się swoimi 
synami i ich drogą harcerską, z początku opiekującą 
się małą Helenką, którą mniej znałam, bo była o wiele 
młodsza. Pamiętam czas, gdy Helenka przechodziła 
operację serca. Spotkałyśmy się z druhną Krysią 
przypadkowo i zwierzała mi się. Pocieszałam ją jakimś 
konkretnym przykładem udanej operacji, lecz nie 
zdawałam sobie wtedy sprawy, że sytuacja była o tyle 
trudniejsza, że straciła już dziewczynkę, jej pierwsze 
narodzone dziecko.

 Nie znałam druhny Krysi w latach, gdy  była 
Naczelniczką, bo przebywałam wtedy służbowo za 
granicą, gdzie w dalekim Hong Kongu starałyśmy 
się z druhną hm Joanną Ciukszą założyć harcerstwo 
wśród Polaków zamieszkałych na Dalekim Wschodzie. 
Nie wątpię, że gdyby się nam to było udało, druhna 
Krysia pierwsza by nas odwiedziła. Cieszyła się nowo 
powstającymi jednostkami i wspierała swą siłą, 
aktywnym zainteresowaniem i swoją obecnością.

 Po powrocie do WB zapoznałam się z 
albumem historycznym pod tytułem: „W harcerskiej 
służbie 1946-1996.”Była to praca druhostwa 
Szwagrzaków we współpracy ze śp. Juliuszem  
Englertem. Można było umieścić w tym albumie 
więcej istotnych informacji, a pewne tematy bardziej 
rozszerzyć, ale cieszyło mnie, że album powstał. 
Uważałam, że wszelkie mankamenty zostaną 
poprawione w następnym wydaniu.

 Po powrocie do Anglii, zostałam od razu 
mianowana Komisarką Zagraniczną przez ówczesną 
Naczelniczkę druhnę Dankę Andersz. Druhna Krysia 
pracowała wówczas nad wystawą o naszym ZHP, 
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która miała się odbyć w Muzeum 
Niepodległości w Warszawie. Ponieważ 
byłam przekonana, że wystawa wchodzi 
w mój resort, zgłosiłam się do pomocy. 
Wiadomo było, że zależało mi na jak 
najbardziej wysokim poziomie wizerunku 
naszej organizacji, wiedziałam jak mało 
rodaków rozumiało nasza nieustanną 
wielo-dekadową pracę na Obczyźnie. 
Przez wiele tygodni kursowałam, czasem 
kilka razy dziennie, pomiędzy drukarzem, 
a domkiem druhostwa Szwagrzaków.

 W mojej rodzinie pogorszył się 
stan zdrowia wielu jej członków, co mnie 
absorbowało i przygnębiało. Druhna 
Krysia zauważyła moje problemy i 
delikatnie, ale odważnie przedstawiła mi 
realia mojej sytuacji, a potem opierając 
się na swym białym płotku, za każdym 
razem pocieszała, lub dawała mi rady, 
oparte na jej własnym doświadczeniu. 
Nigdy się nie narzucała, po prostu służyła 
podporą, której nigdy nie zapomnę i 
za którą w chwilach bardzo samotnych 
będę zawsze wdzięczna.

 W Warszawie otwarcie wystawy 
było bardzo udane. Ostatnio znalazłam 
zdjęcia, które z czasem umieścimy w 
Węzełku, bo sama wystawa jest warta 
przypomnienia już nowemu pokoleniu 
instruktorek. Na fotografi ach druhna 
Krysia i kilka jeszcze z naszych starszych 
instruktorek, uśmiechnięte i szczęśliwe, 
co za miły obrazek, gdy już tyle z nich 
odeszło, lub jest schorowanych.

 W krótkim czasie dowiedziałam 
się, że druhna Krysia jedzie z ZHRem 
do Lwowa w związku z nadchodzącym 
stuleciem ZHP. Jak mogłam ominąć taką 
okazję -  wyjazd do miasta rodzinnego.

 Wybrałyśmy się obie, 
reprezentując naszą organizację w części 
oficjalnej programu. Tutaj zawarły się 
więzi z druhostwem Adamskimi i ich 
dziećmi, którzy już wówczas znali druhnę 
Krysię bardzo dobrze i przyjęli nas we 
Lwowie jak dodatkowych członków 
rodziny. Miałyśmy tylko dwa dni do 
swojej dyspozycji i postanowiłyśmy 
podzielić go dla druhny Krysi i dla mnie.

 Dzień druhny Krysi stał się dla mnie 
niezmiernym przeżyciem. Skoro moje korzenie leżą 
w samym Lwowie, wspomnienia i opowiadania 
naocznego świadka, w dodatku wtedy dziecka, 
z okolicy, wywarły na mnie wielkie wrażenie. 
Pojechaliśmy z druhem Stefanem Adamskim do Skole 
i stanęliśmy na terenie domu zbudowanego przez ojca 
druhny. Dziś dom jest zupełnie rozebrany. Trudno mi 
było sobie wyobrazić czasy szczęśliwego dzieciństwa, 
ale wystarczało tylko popatrzeć na uśmiech druhny 
Krysi, aby wszystko zrozumieć.

 Znałam historię życia i przejścia ciotki 
druhny Krysi, w czasach, gdy Sowieci opanowali 
Kresy Wschodnie Polski. W 1939r. pełniła ona funkcję 
Komendantki Chorągwi na terenie Stryja i okolic. 
Wiedziałam o tym jak druhnę Krysię posadzono na 
łóżku i po aresztowaniu jej cioci, ale przed rewizją 
sowiecką, cała rodzina przenosiła broń, ulotki i 
inne ważne rzeczy przez mały lasek do rzeki. Gdy 
zobaczyłam na własne oczy dystans dzielący rodzinny 
dom i rzekę, po prostu zmroziło mi krew w żyłach, bo 
poczułam wtedy to napięcie, zdenerwowanie, nawet 
panikę, a na pewno nerwy wszystkich dorosłych tej 
wigilijnej nocy. Opowiadania są istotne, ale poznanie 
terenu i okolic daje zupełnie inne wrażenia i uwypukla 
fakty. Staliśmy w ogrodzie w półmroku patrząc na 
domy naprzeciwko i wtedy druhna Krysia zaczęła nam 
opowiadać, że Niemcy stworzyli tutaj ge  o, które 
ona z kuzynami widziała codziennie. Pewnego dnia 
Niemcy postanowili zlikwidować ge  o, podpalali 
domy, gdzie Żydzi umierali, albo wyskakiwali z okien a 
wszystko na oczach trójki maluchów.

 Już było ciemno, ale w oczach druhny 
widać było żal, że jeszcze nie była na cmentarzu. 
Postanowiliśmy się tam skierować i z druhem 
Stefanem, odkryliśmy w ciemnościach jej grobowiec 
rodzinny. Tak bardzo chcieliśmy oboje uspokoić jej 
emocje, gdy stała przy grobie bardzo zamyślona. 
Pozwoliłam sobie na zrobienia zdjęcia w tamtej chwili, 
czego dziś nie żałuję, bo posiada ono wiele emocji, 
które w tamtym momencie przeżywała. Warto tez 
powiedzieć, że tego dnia byliśmy też na Mszy Świętej 
w Stryju, w kościele upamiętniającym postać Jana 
Sobieskiego. Podczas Mszy było przygotowanie 
do pierwszej komunii dzieci polskich z okolic, a my 
modliliśmy się za rodzinę druhny. Przeszłość łączyła 
się na naszych oczach z przyszłością.

 Pamiętam jak bardzo druhna Krysia 
pragnęła, aby sztandar chorągwi w Stryju, który 
ocalał i został złożony w Częstochowie i który Druhna 
Krysia odnalazła powrócił do czynnej służby. Tak 
bardzo chciała, aby władze kościelne oddały go do 
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ZDJĘCIE: Podczas ekshumacji zwłok generala Hallera – Londyn 160r. FOTOGRAF: Pan Wiktor Ciecierski

ZDJĘCIE:

Londyn, Cmentarz Gunnersbury, Druhna Krysia stoji 6 od lewej

użytku obecnym jednostkom 
harcerskim odrodzonym na 
tym terenie. Niestety jej się to 
nie udało. Może ZHR pomoże 
dziś w odzyskaniu sztandaru 
dla pamięci druhny i jej rodziny 
w wyciągnięciu ze składów 
opactwa częstochowskiego 
tego unikatowego sztandaru, 
co byłoby godnym  gestem 
upamiętnienia instruktorki, która 
tak dalece kochała swe strony 
rodzinne.

 Pobyt nasz we Lwowie 
cechował brak wody. Chodziło 
o to, że zakład dostarczający 
wodę nie uregulował długu, 
co powodowało zamknięcie 
dostaw. Lokalna ludność, żyjąca  
latami w  sowieckiej okupacji, 
od razu dała sobie radę z tym 
problemem. Lwów nie słynie z 
łatwego dostępu do wody. Rzeka 
Pełtwa dawno została zakopana, 
a gdy we wrześniu 1939 roku 
miasto się paliło na skutek 
niemieckich bomb, gaszono 
pożary piaskiem!.

 U druhostwa Adamskich 
był dostęp do podziemnej 
wody. Chcąc pomóc młodym, 
zapracowanym i kochanym 
rodzicom, czyli druhnie Krzyśce 
i druhowi Stefanowi, wstałyśmy 
cichutko z rana, aby przynieść 
wodę z piwnicy, przygotować 
śniadanie dla dużej rodziny. 
Pracowałyśmy jak dwie pszczółki 
w ulu, nie musząc sobie 
czegokolwiek podpowiadać. 
Pamiętam jak druhna Krysia 
chciała jeszcze mi pomóc w 
noszeniu wody, ale wtedy 
zaprotestowałam. Ale taka ona 
była, trzeba zrobić, pomóc, to 
bez słowa działa, choć tego 
dnia miała prawo być bardzo 
zmęczona.

 Nasze lwowskie i 
warszawskie wspomnienia stały 
się naszym osobistym węzłem 
i  choć nigdy nie poświęcałyśmy 

wezelek_october_329_01.15.18_A4.indd   87 2/18/2018   9:36:51 AM



strona 88
WĘZEŁEK|NUMER 329|CZERWIEC/PAŹDZIERNIK 2017

N 
A 

  
W

 I
 E

 C
 Z

 N
 

  
 W

 A
 R

 T
 

N 
A 

  
W

 I
 E

 C
 Z

 N
 

  
 W

 A
 R

 T
 

im szczególnie dużo czasu, rozumiałyśmy 
się w pełni i to wystarczało.

 Dla druhny Krysi poczucie 
wspólnoty  rodzinnej uwidoczniało 
się też wieloletnim poszukiwaniem 
korzeni w różnych archiwach. Często 
wypytywałam ją o postępy w działaniach 
i czekałam z niecierpliwością na wyniki 
tego tropienia.

 Dowiedziawszy się o ciężkim 
stanie zdrowia druha Bogdana, nie 
mogłyśmy sobie wyobrazić życia druhny 
Krysi bez ukochanej osoby, byli przecież 
nierozłączni. W czym mogłyśmy pomóc? 
Kartka, kwiatki nie pomogą, choć 
ją bardzo ucieszyły, mogłyśmy tylko 
dołożyć się modlitwą, przede wszystkim, 
aby Pan Bóg jej dopomógł. W dniu 
pogrzebu męża druhna Krysia wykazała 
się wielką godnością i siłą ducha. Raz 
jeszcze stanęła na służbie i razem z nami 
wszystkimi oddała hołd harcerzowi. 

 Śmierć  druhny Krysi mnie 
nie zaskoczyła. Ukończyła książkę, 
którą zdążyła rozdać wielu osobom. 
Niespodziewanie  nadeszła chwila 
zakończenia warty lwowskiej, polskiej, 
harcerski i wyjątkowej osoby w rodzinie.

 Myślę że dziś druhna Krysia i 
druh Bogdan siedzą gdzieś na chmurce 
i gaworzą nad nowym projektem, który 
ożywi naszą pracę w przyszłości. A 
więc drodzy Druhostwo, połączeni na 
wieczność, tak jak tego pragnęliście – 
Czuwajcie!

„Zygmunt”

***

 W niedzielę 6 sierpnia 2017r. 
będąc na IX Światowym Zlocie, razem z 
setkami harcerek i harcerzy, instruktorek 
i instruktorów dowiedziałam się  o 
odejściu druhny Krysi na wieczna 
wartę. Tak sie złożyło, że na kilka dni 
przed wyruszeniem w podróż na zlot, 
dostałam w poczcie książkę druhny Krysi, 
„ Ostatnia z Rodu Ensteinow”. Zabrałam 
ją ze sobą, żeby czytać w podróży i 
podzielić się nią z moimi towarzyszkami 

podróży, a były to hm Krysia Link  - Wardawy i hm 
Wiesia Pluskwa z Chicago.

 Miałam zamiar po powrocie z naszej podróży, 
napisać podziękowanie druhnie Krysi, za tak wspaniały 
prezent jakim jest dzielenie się swymi przeżyciami. 
W czasie  Mszy zlotowej w tym dniu, było mi bardzo 
smutno, że jeszcze tej książki nie przeczytałam i że 
teraz już nie będę mogła napisać do druhny listu z 
podziękowaniem.

 Gdy w drodze powrotnej czytałam książkę 
Krysi i dowiadywałam się szczegółów o jej życiu 
osobistym wracałam w myślach do mych kontaktów z 
nią. Wracałam do wspomnień ze wspólnych spotkań 
na zlotach, Adastrach, Kadrach 2000, zjazdach 
itp. Najbardziej jednak pamiętam druhnę Krysię z 
Harcerskiej Pielgrzymki do Rzymu w Jubileuszowym 
2000 roku, kiedy to ZHPpgk dołączyło do pielgrzymki 
ZHRu. Pamiętam, że to właśnie druhna Krysia 
zadzwoniła do mnie i osobiście zachęciła, żebym do 
was dołączyła.(Byłam wtedy Przewodniczącą Okręgu 
St. Zj.) 

 Pamiętam jak delegacja ZHPpgk wspólnie 
z ZHRem wzięła udział we Mszy św. specjalnie 
odprawionej dla nas przez św. Jana Pawła II, w jego 
osobistej watykańskiej kaplicy papieskiej. Pozostanie 
to dla mnie jako jedno z mych wielkich osobistych 
przeżyć, nie tylko w harcerstwie, ale też całym życiu.

 Żegnam cię kochana druhno Krysiu i dziękuję 
za umożliwienie mi wyjątkowego wspomnienia, 
które po przeczytaniu twej książki, jest bogatsze, 
bo teraz wiem o wiele więcej o Tobie niż w 2000 
roku. Byłaś jedną z milionów dzieci strasznego 
okresu wojny i musiałaś się dostosowywać do wielu 
nieprzewidzianych okoliczności. Jestem wdzięczna 
losowi że Ciebie poznałam w moim życiu, przez 
harcerstwo które jest jedną wielką rodziną.

 Raduj się pokojem wiecznym w gronie twych 
ukochanych, którzy wcześniej odeszli do Królestwa 
Niebieskiego, którzy w dniu twego odejścia z tego 
świata przywitali Ciebie tam, gdzie panuje radość 
wieczna i gdzie na pewno radośnie płynie harcerska 
pieśń.

Czuwaj! hm Lusia Bucka
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IZRAEL KRYSZTA
YISRAEL KRISTAL

[15.09.1903-ŻARN W-11.08.2017-HAIFA]

 „Sądzę że wszystko jest tam osądzane 
w górze i nigdy nie dowiem się dlaczego”

 Izrael urodził się w ultra-ortodoksyjnej 
rodzinie jako trzeci z siedmiu synów. Matkę stracił 
gdy miał zaledwie 7 lat.

 Pierwszą Wojnę Światową pamięta z dwóch 
powodów. Po pierwsze Ojciec jest wciągnięty 
przymusowo do rosyjskiego wojska i już nigdy 
nie powróci do domu a po drugie, to będzie jego 
pierwsze spotkanie z samochodem. Podczas 
trwania wojny dowiaduje się, że w pobliżu ma 
przejeżdżać Cesarz Austriacki - Franciszek Józef. 
Kieruję się więc pieszo z kolegami 22 kilometry do 
pobliskiego miasteczka i tam pierwszy raz widzi 
samochód i Cesarza, który rzuca dzieciom cukierki. 
Na widok samochodu nie potrafi się powstrzymać i 
wykrzykuje: „A gdzie konie?”

 Osierocony, jest wysłany do wujka pod 
opiekę. Ten go wykorzystuje jak niewolnika. Chłopak 
choć często głodny, stara się dzielić chlebem z 
jeszcze bardziej głodnymi żołnierzami, szczególnie 
hebrajskiej wiary.

 Gdy ma 17 lat rozpoczyna pracę w fabryce 
wyrobów czekoladowych w Łodzi. Szybko okaże 

się, że ma w tym kierunku wiele zdolności. Dorabia 
się pozycji cukiernika. Z wybuchem Drugiej Wojny 
Światowej, Niemcy wtłaczają całą jego rodzinę do 
ge  a łódzkiego, Litzmamstadt. Tu umiera dwoje jego 
dzieci. Absurd z absurdów, Niemcy dostarczają mu 
w ge  cie cukier, aby dla nich wytwarzał cukierki i 
czekoladki. Dzięki temu wraz żoną ratują się przed 
śmiertelną wywózką do komór gazowych w Chełmie. 
Niemniej z czasem wraz z żoną, czeka ich wysyłka 
do Auschwitz, gdzie ginie jego żona a Izrael jest 
skierowany do ciężkich, niewolniczych robót w 
Niemczech.

 Po zakończeniu wojny i uwolnieniu z obozu, 
powraca do Łodzi, otwiera fabrykę i zawiązuje 
związek małżeński z drugą żoną, Betshevą, która 
sama straciła męża i syna podczas wojny. W Łodzi 
rodzi się ich syn, Chaim. W 1950 r. Izrael emigruje z 
całą rodziną do Haify, gdzie ponownie zajmuje się 
produkcją słodyczy. Z czasem dorabia się własnej 
fabryki. W wieku lat 70-ciu, uczęszcza na Uniwersytet 
w Haifie. Studiuje literaturę, poprawia swój niemiecki 
i uczy się angielskiego. Nie uznaje telewizji, woli 
czytać. 11 marca 2016r jest uznany najstarszym 
żyjącym na świecie mężczyzną.

 Pożegnał ten świat, pozostawiając nam swoje 
najgłębsze życzenie: aby panował pokój na tej ziemi!
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NASI BRACIA SOKOLI
Krótki Zarys Historyczny

 18 sierpnia 1974r. w czasie pielgrzymki do 
Henesford w hrabstwie Staff ordshire (WB) odbył się 
zlot „Sokołów”’ podczas którego został poświęcony 
sztandar Związku Sokołów w Wielkiej Brytanii.

 Aktu poświęcenia dokonał Ks. Infułat 
Władysław Staniszewski Rektor Polskiej Misji 
Katolickiej w Anglii i Walii. Chrzestną matką została 
Janina Sas, uczestniczka Zlotu Grunwaldzkiego w 
Krakowie w 1910r.

 Co stało się z tym sztandarem? Jakie są 
dzisiejsze losy Towarzystwa Sokół, szczególnie w WB? 
Czekamy na wypowiedzi naszych druhen z USA i z 
Kanady, a może ktoś ma jakieś kontakty z ruchem 
sokolim działającym obecnie w Kraju?

 Czołem Ojczyźnie, szponem wrogowi!

 Podajemy kilka dobrze nam znanych 
nazwisk związanych z „Sokołem”: Ojciec śp Druha 
Herzoga, Andrzej Małkowski, Józef Haller, gen 
brygady Franciszek Arciszewski (pochowany na 
londyńskim Brompton Cemetery).

 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało 
założone 7 lutego 1867 r. we Lwowie przez byłych 
uczestników powstania styczniowego na wzór 
czeskiego „Sokoła” utworzonego 5 lat wcześniej. 
Była to pierwsza polska organizacja wychowania 
fizycznego i sportu. Jej celem było podnoszenie 

sprawności fizycznej młodzieży oraz popularyzacja 
sportu, co wyrażało się w motcie: „W zdrowym 
ciele zdrowy duch!”. Jednym z deklarowanych 
celów towarzystwa było również podtrzymywanie 
i rozwijanie świadomości narodowej oraz postaw 
obywatelskich. Symbolem ruchu był sokół w locie. 
Towarzystwo posiadało też własny hymn oraz strój.

 Stowarzyszenie prowadziło szeroką 
działalność społeczną, kulturalną, oświatową i 
sportową w takich dyscyplinach, jak gimnastyka, 
szermierka, strzelanie, pływanie, jazda konna, 
lekkoatletyka, gry i zabawy ruchowe oraz turystyka.

 „Sokół” zapoczątkował zorganizowany 
polski ruch sportowy i harcerski.

 Podczas II Wojny Światowej ze względu na 
charakter swej działalności członkowie organizacji 
byli represjonowani przez okupantów. Jej działacze 
jako żołnierze walczyli w kampanii wrześniowej 
1939r. w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie i Polskiego Państwa Podziemnego. 
Wielu zginęło w obronie Ojczyzny, inni zostali 
zamordowani w kacetach i łagrach. Po wojnie 
władze komunistyczne zdelegalizowały „Sokoła”, 
który działał w dalszym ciągu na emigracji, m.in. 
w Wlk. Brytanii, USA i we Francji. Wszystkie 
informacje dotyczące organizacji podlegały w PRL 
cenzurze.
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10 PRZYKAZAŃ SOKOLSTWA POLSKIEGO Z 1906 R.

1.
 Nie będziesz miał innych ojczyzn, jak tylko 
Polskę jedną i nierozdzielną.

2.
 Nie pozwolisz brać nadaremno imienia 
ojczyzny swojej na pokrycie wstecznictwa, 
służalstwa i despotyzmu.

3. 
 Będziesz pamiętał o wszystkich rocznicach 
narodowych, święcić je będziesz w gnieździe twoim 
i drugich do święcenia pobudzać będziesz.

4.
 Czcij i kochaj ojczyznę twoją, abyś sam na 
miłość i cześć zasłużył.

5.
 Nie zabijaj ducha narodu twego.

6.
 Nie kochaj obcej mowy, nie przedkładaj jej 
nad polską.

7.
 Nie okradaj narodu twego z chwały i 
marzenia.

8.
 Nie przekręcaj i nie poniewieraj dziejów 
ojczystych.

9.
 Nie pożądaj łaski wrogów twojej ojczyzny.

10.
 Ani godności, ani orderów, ani tytułów, 
które twych wrogów są”.

---

X PRZYKAZAŃ SOKOLSTWA POLSKIEGO
Z LAT MIĘDZYWOJENNYCH

I.
 Nie będziesz wciągał do Sokoła ani 
głosował za przyjęciem takich ludzi, o których 
nie wiesz jakimi byli dotąd, albowiem Sokolstwo 
nie jest zbiegowiskiem rozmaitej zbieraniny lecz 
jest Zakonem. I lepiej jest, że będzie nas tysiąc, 
a dobrych Sokołów, niż dziesięć tysięcy, a ludzi 
ze zbrukanym sercem i czołem, z pociągiem do 

opilstwa i wszelakiej niepowściągliwości, z wrodzoną 
skłonnością do nieposłuchu i krzykactwa, z moralną 
ślepotą, niezdolną widzieć druha i brata w każdym 
kto staje z nami i obok nas pod jednym znakiem. 
Lepiej zaiste być obcym komuś do ostatka, niż 
zdrużywszy się z nim i zbratawszy, wyrwać go później 
i wyrzucać, jak wszelki chwast i zgniliznę.

II.
 Nie będziesz powierzał i pragnął urzędów i 
dostojeństw sokolich, którym dorównać nie zezwala 
ani chęć ani zdolność. Albowiem Sokolstwo to nie 
zaścianek, w którym dmie się i nadymaną bywa 
wszelka próżność, a każde dostojeństwo nasze i każdy 
urząd nasz to nie zabawa lecz twarda praca. Kto 
taką sprawę miłuje całym sercem, ten jej pomaga, 
nie szkodzi, a niedbalstwo i chłód i niezaradność 
tych, których stawiamy na czele, szkodzi Sokolstwu 
bardziej, niż wszelka złość i głupota wrogów jego.

III.
 Będziesz pamiętał zawsze i wszędzie, 
kimkolwiek jesteś i czymkolwiek się trudnisz, żeś 
Sokół, a Sokół — to uczciwość, zacność i sumienność 
w spełnianiu tego, co spełniać ci dano. Albowiem nie 
ten Sokołem jest co wrzeszczy na wszystkie strony 
świata: owom Sokół ja, ale ten i tylko ten, o którym 
powie choćby obojętny człek: znam jak Sokoła i 
szacunek dla niego mam.

IV.
 Towarzysz, który z tobą pod jednym staje 
sztandarem, niechaj nie będzie tobie niskim lub 
małym, prostakiem lub nieukiem, człowiekiem bez 
znaczenia lub stanowiska, ale niech będzie tobie 
druhem i bratem, którego masz kochać i szanować, 
boć wszyscyśmy jednej Matki dziećmi, a każde 
narzędzie pracy, którą spełniamy z myślą o niej, przez 
tę pracę dla niej i przez tę myśl o niej, jest równo 
zacnem i szlachetnem. Albowiem gdyby Sokoli mieli 
dla tej prawdy mieć zamknięte serca i mózgi, toż 
nie Sokołami im być, lecz krukami, co głupie przed 
potopem i samolubne podczas potopu kroczą i teraz 
piosenkę dawnego zabobonu i wykraczą sobie — 
później czy prędzej, — zgubę i śmierć i, gorsze od 
nich, zapomnienie.

V. 
 Będziesz pamiętał zawsze we wszystkich 
myślach, we wszystkich słowach i we wszystkich 
czynach swoich, żeś synem ziemi wielkiej, tak 
wielkiej, iż na samą myśl o małej nocy jej w chwili 
pogromu serce ryczy z bólu, a tak nieszczęśliwej 
iż nie było przed nią i nie będzie po niej takiej, jak 
ona, męczennicy, abyś pamiętając o tem, uczuwał 
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 25 września 1953 r. komuniści 
uwięzili Prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Władza chciała w ten sposób 
wyeliminować obrońcę wiary katolickiej i 
społeczeństwa. Miejsce przetrzymywania 
kardynała było co kilka miesięcy zmieniane 
w obawie przed pielgrzymkami wiernych. 
Równolegle pojmany został jego sekretarz, 
bp Antoni Baraniak, który mimo brutalnych 
tortur nie złożył zeznań obciążających 
prymasa. Obaj nie dali się złamać i po trzech 
latach zostali uwolnieni.

Fot. NAC/domena publiczna

potrzebę zmężnienia sił ciała i ducha u siebie i 
wszystkich, którzy nad tem jej męczeństwem boleją, 
a dawniej silnej wielkości z tęsknotą wyglądają.

VI.
 Będziesz kochał wszystko co jest chlubnem 
znamieniem twojem, różniącym cię od obcych, a w 
pierwszym rzędzie ojczystą mową swoją i dlatego, 
że dźwięczną jest i piękną, i dlatego, że chcą ci ją 
wydrzeć i skalać. Będziesz jej tedy używał czystej, 
nieskażonej w stosunku ze swoimi dlatego, że 
śmiesznym byłby gołąb kraczący jak wrona, albo 
słowik skrzeczący jak sroka, będziesz jej używał do 
wszystkich obcych, którzy u ciebie przybyszami są lub 
przybłędami, dlatego że głupim byłby nawet w ich 
oczach, ktoby dobrowolnie ustępował im z chaty i roli 
swej, z przeszłości, sławy, ze zwycięstw i zdobyczy.

VII.
 Będziesz pamiętał zawsze i wszędzie, że 
ziemia twoja obozem jest i warownią, w której 
majątek jednostki narodu majątkiem, a wróg wszelaki 
okrąża ją, aby plonem twej pracy utuczyć się i 
wzbogacić, a ciebie i warownię twoją podać na głód i 
nędzę i pociski własnego szyderstwa: „żebrakiem jest 
i nędzarzem, a czemu głupi był, gdy zaspokajał swe 
potrzeby, niepomny hasła: „swój u swoich”.

VIII.
 Będziesz się uczył posłuchu dla woli tych, 
których wybrałeś swoimi przewodnikami a to nie 
wtedy gdy wola ich z twoją zgodna wolą, bo posłuch 
bez ofiary nie godzien zwać się posłuchem, bez 
którego nie masz jedności ani łączności w dobrej i złej 
doli, nie masz więc siły i wiary w jej potęgę.

IX.
 Nie będziesz podawał w poniewierkę stroju 
sokolego, który jest i zaszczytną ozdobą i wszystkich 
kroków naszych publiczną kontrolą, owszem 
czujnym będziesz i bacznym, abyś, w szeregu stojąc 
i luzem idąc, dawał wyraz męskiej świadomości, 
że wdziawszy strój, przyjąłeś obowiązek wszystkim 
widomego przedstawiciela Sokolstwa, które twoją 
dostojnością dostojne jest, przez twój upadek z 
przyjaciół ma sędziów, z obojętnych szyderców, z 
wrogów grabarzy.

X.
 Wszystkie reguły powyższe będziesz miał 
w sercu i pamięci i będziesz przestrzegał ich myślą, 
słowem i czynem, a pomnąc, że mdłe ciało prawie 
nigdy twardej nie jest przybytkiem woli, będziesz to 
ciało krzepił w sokolni twojej i na boisku twem, w 
pochodach i wycieczkach, w bieganiu i dźwiganiu i 

we wszystkich trudach, które ciała twego ćwiczeniem 
są, abyś wyzuł się z wszelkiej niemęskości, braku 
odwagi i roztropności, z próżności i niedbalstwa, z 
lekkomyślności i ślepoty, z obojętności i nieposłuchu, 
z bezmyślności i żakostwa, co wszystko bywa u innych 
głupotą, a czasem śmiesznością, u Sokołów zaś 
nazywa się — zbrodnią!

---

Związek Towarzystwa Gimnastycznych Sokół
w Polsce

ul. W. Broniewskiego 11/46,
Warszawa 01-780
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Czy wiecie, że...

 W zapiskach i zawiadomieniach 
internetowych Archiwum Akt Nowych w 
Warszawie czytamy:

 “13 sierpnia 1920 roku 
rozpoczęło się decydujące starcie wojny 
polsko-bolszewickiej, bitwa zwana 
“Cudem nad Wisłą”.

 Bitwa Warszawska uznawana jest za 
18-stą przełomową bitwę w historii świata, 
która zdecydowała o niepodległości Polski 
oraz powstrzymała inwazję bolszewików. 
Pamiątką z tej historycznej wyprawy jest 
zbiór listów Lecha Dymeckiego, który 
znajduję się w Archiwum Akt Nowych. 
 
 Lech Dymecki był harcerzem, który 
razem ze swoją drużyną wstąpił do Armii 
Ochotniczej. W jej szeregach przeszedł 
cały szlak, od Cytadeli Warszawskiej aż do 
Grodna. Początkowo starał się pisać listy 
co dzień, później obowiązki nie pozwalały 
mu na regularne zapiski. Swoje wiadomości 
adresował do rodziny siostry jego ojca, cioci 
Tekli Iwanowskiej w Kaliszu, a ona przez 
Prusy Wschodnie przesyłała je do rodziców 
żołnierza.

 Młody mężczyzna w prosty sposób 
opisuje swoje spostrzeżenia i odczucia z 
udziału w walkach, które są świadectwem 
odwagi, ogromnego patriotyzmu i 
bezgranicznego oddania słuszności sprawy.

 Listy są również skarbnicą informacji 
o tym, jak w rzeczywistości wyglądał 
los żołnierzy na froncie. Lech Dymecki 
wspomina bowiem bardzo szczegółowo 
nawet warunki, w jakich przyszło im 
przebywać. Nie brak tu opinii żołnierza na 
temat współtowarzyszy, walk oraz wzmianek 
o nastrojach społecznych jakie panowały 
w mijanych przez Armię miejscowościach. 
W treści korespondencji odnajdziemy 
oczywiście szczegóły przebiegu walk i 
wydarzeń na froncie czasem zapisane w 
krótkiej formie na kartce pocztowej, a 
czasami w formie długiego opisu, z szerszym 
wyjaśnieniem.

25.06.1976 r. ks. Kotlarz znalazł się w 
Radomiu.

 Widząc tłum demonstrantów 
protestujących przeciwko podwyżce cen, Ks. 
Kotłarz przyłączył się do nich, a następnie 
stojąc na schodach kościoła Św. Trójcy udzielił 
im absolucji” in ar  culo mor  s”.

 Po stłumieniu demonstracji w 
Radomiu, władze co prawda cofnęły 
podwyżkę cen, ale równocześnie rozpoczęły 
brutalne represje w stosunku do uczestników 
robotniczego protestu.

 Ks. Kotlarz przez kilka następnych 
tygodni podczas niedzielnych mszy św. w 
swojej parafii modlił się w intencji pobitych, 
aresztowanych, usuniętych z pracy. W 
kazaniach piętnował kłamstwo, domagał 
się szacunku dla człowieka i poszanowania 
sprawiedliwości. Władze chcąc zastraszyć ks. 
Kotlarza, wzywały go na przesłuchania, które 
prowadzili funkcjonariusze SB. Zmuszano 
go aby przechodził przez milicyjne „ścieżki 
zdrowia”, podczas których stojący w szeregu 
funkcjonariusze bili ofiarę.

 Zastosowano wobec niego areszt 
domowy, musiał co dwa dni meldować 
się na komisariacie MO. Został poddany 
ścisłej inwigilacji. Od połowy lipca 1976 
r. był kilkakrotnie pobity na plebani przez 
“nieznanych sprawców” - funkcjonariuszy 
SB. Podczas odprawiania mszy św. w dniu 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - 
15.08.1976 r. zasłabł i stracił przytomność. Ks. 
Roman Kotlarz zmarł 18.08.1976 r. w szpitalu 
w Krychnowicach. Nie ulega wątpliwości, 
że bezpośrednią przyczyną zgonu były 
obrażenia odniesione podczas pobicia przez 
funkcjonariuszy SB. 20 sierpnia robotnicy 
radomscy przenieśli trumnę ze zwłokami ks. 
Kotlarza czterokilometrową, usłaną kwiatami 
drogą ze szpitala do Pelagowa. Po żałobnej 
polowej mszy św., która zamieniła się w 
wielką narodową manifestację, przewieziono 
ciało do Koniemłotów i pochowano w 
rodzinnym grobie.”

Opracowanie życiorysu
“Solidarność Ziemia Radomska”

wezelek_october_329_01.15.18_A4.indd   93 2/18/2018   9:36:54 AM



strona 94
WĘZEŁEK|NUMER 329|CZERWIEC/PAŹDZIERNIK 2017

S
PR

A
W

N
O
Ś
Ć
 1

0
0
-
LE

C
IA

 P
O

W
S
T
A

N
IA

 R
P

1.
 Nie musisz przechodzić przez temat 
chronologicznie jak w szkole. Pamiętaj sama 
sprawność nie jest szkolną lekcją historii 
tylko przedstawieniem ówczesnego świata 
naszym harcerkom, zuchom i nawet skrzatom 
aby je doprowadzić do refl eksji, własnych 
konkluzji i zrozumienia jak dalece tamte 
wydarzenia rzutują dalej i odradzają się, choć 
może w innej szacie, właśnie dziś, w tym 
naszym stuleciu. Naucz się sama poruszać po 
wydarzeniach śmiało i wygodnie jakbyś była 
naocznym świadkiem, tak aby to wszystko 
przychodziło naturalnie i łatwo. Z czasem 
takie podejście udzieli się twoim harcerkom 
a przy tym będziesz wykazywała się własną 
siłą i pasją co z kolei ożywi harcerkom temat 
i pomoże w zrozumieniu dlaczego nie wolno 
nam zaprzepaszczać naszej historii.

2.
 Warto sobie samej ułożyć 
chronologię/narysować tabelę, wstawiając 
wydarzenia i istotne postacie.

3.
 Okres wojenny kojarzy się zawsze 
niesłusznie tylko ze strategią militarną, 
bitwami, datami. ALE TAK NIE MUSI BYĆ. 
Pamiętaj, że to ludzie doprowadzają do 
wydarzeń i sami biorą w nich udział, jak i stają 
się ich ofiarami lub je przezwyciężają.

4.
 Popatrz się na ten świat oczyma 
naocznego świadka.

 Tyle materiału, taka skomplikowana historia! Tyle wytycznych do sprawności 100 lecia. Jak 
ja mam sobie z tym poradzić I się nie pogubić, a co dopiero moje harcerki!

UWAGA!
Jak podejść do opracowania nowych sprawności?!

5.
 Czytaj, czytaj i kojarz postacie  z faktami. 
To wszystko jest jedną wielką układanką. Redakcja 
posiada w ułatwionej formie streszczenie dwóch 
przydatnych książek. Dajcie nam tylko znać na 
adres mailowy: wezelek@zhp.org. Bardzo chętnie 
wam prześlemy dane pliki droga emailową. Nie 
wstydźcie się poprosić. Po to mamy ten materiał.

6.
 Opowiadaj swoim harcerkom, daj im 
okazje to przeżyć w obrzędach, inscenizacjach, 
wycieczkach, dyskusjach czy nawet w zadaniu 
między-zbiórkowym. Pamiętaj, że w tych 
wydarzeniach brali udział skauci i skautki. To 
wspaniała okazja do stosowania naszej metody 
harcerskiej jak i ćwiczenia naszych czysto 
technicznych umiejętności tylko na innym tle i 
podłożu historycznym. Warto też znaleźć miejsce 
w tych harcerskich zajęciach na mądry użytek 
technologii i umiejętności komputerowych 
naszych harcerek.

7.
 Będziemy umieszczać wiele informacji 
i suges  i na stronach przyszłych numerów 
Węzełka, więc i tutaj znajdziesz ewentualną 
pomoc i wsparcie.

8.
 Pamiętaj, redakcja jest ciekawa jak ci to 
wszystko się układa, czekamy na twoje pomysły, 
ćwiczenia i suges  e i odkrycia.

9.
 Każde z waszych państw zamieszkania 
ma swoją historię związaną z Pierwszą Wojną 
Światową jak i swoje powiązania z wydarzeniami 

Sprawność 100 lecia Odrodzenia RP
W poszukiwaniu tropów polskich skautek

 Otóż, w tym przypadku, raczej 
żmudna praca. Stają nam od razu dwie 
przeszkody na drodze po której szukamy 
tropów, na której czasem błądzimy lub po 
prostu gubimy się. 

 Samo pokonanie wydarzeń polityki 
światowej z lat 1900-1922 jest samo w sobie bardzo 
wymagające i czasochłonne. Przy tym osiągnięcie 
własnej konkretnej wiedzy o wydarzeniach na terenie 
Polski w danych latach, jak i zrozumienie wszelkich 
etapów i inicjatyw podnoszącego się suwerennego 
państwa, może nam się czasem wydawać nie 
możliwe do opanowania. Wymaga ono dokładnego 
wyczucia w kwes  ach jak np. co, kto, gdzie i kiedy a 
może przede wszystkim dlaczego, już nie mówiąc czy 
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o tle polskim. Patrz chociażby na historię 
hallerczyków czy wydarzenia, które doprowadziły do 
Traktatu Wersalskiego.

10.
 Pamiętaj, że aby móc przedstawić lata 1918-
1920 MUSISZ rozumieć okres 1900-1922 w pełni! 
Inaczej się nie da.

 Wydarzenia nie następują bez 
przygotowania. Tak jak przy gotowaniu musisz kupić 
produkty, odpowiednio je obrobić, wlać wodę do 
garnka i pozwolić aby potrawa się dłużej lub krócej 
gotowała. Czasem się przegotuje lub nawet spali, 
bo nie dopilnowana. Czasem będzie udana, czasem 
wbrew najlepszym chęciom, bardzo nieudana. 
Tak samo tworzy się obrazek historii. Do tego 
trzeba dodać szczyptę szczęścia, opatrzność Bożej i 
rozgrywki losu.

 W tym przygotowaniu historycznej przygody 
pomocne nam będzie:

1.
 Seans fi lmowy “Bitwa Warszawska 
1920”, reżyseria Jerzy Hoff man. To jest naprawdę 
konieczne!

2.
 Przeczytaj wspomnienia chociażby jednego 
naocznego świadka ówczesnych wydarzeń.

3.
 Wybierz sobie jedną postać, oprócz tej 
najbardziej znanej (takiej jak Piłsudski, Paderewski 
lub nawet Małkowski). Tutaj chodzi o rozszerzenie 

swojej wiedzy osobistej zanim rozpoczniesz gawędę 
z harcerkami. W przypadku tych najsłynniejszych 
postaci, pamiętaj, że nie chodzi tu suchy życiorys 
ściągnięty z Wikipedii. Dostępne są wszelakie filmy, 
nagrania przemówień, muzyka, zdjęcia, książki czy 
pamiętniki.

4.
 Staraj się poznać różne strony danej 
osoby. Przykładem jest Paderewski. Nie tylko 
muzyk, patriota, działacz społeczny, mąż stanu 
reprezentujący naszą Ojczyznę na konferencji 
pokojowej (Traktat Wersalski) ale również mąż, 
ojciec, przyjaciel. Poznaj co inni o nim mówili / pisali, 
co zrobił dla Polski. Krótko mówiąc zagłęb się w jego 
życie.

5.
 Dowiedz się co się działo w Polsce z dnia 
na dzień? Co się działo w Twoim kraju zamieszkania 
podczas tego samego okresu.

6.
 Jak Ty byś się czuła w tym okresie? Jak byś 
sobie poradziła? Czego byś pragnęła? Czym byś się 
zajęła?

7.
 Pamiętaj, uplasuj wydarzenia w świecie 
harcerek w ich codzienność.

JESTEŚ GOTOWA! POWODZENIA! 

mądre podejście, czy szkodliwe, o jakich przyszłych 
konsekwencjach dla Polski i polaków. Każda z 
nas winna dojść do tego „zrozumienia sprawy” 
swoją własną metodą. Lecz warto nam włożyć ten 
nadzwyczajny wysiłek: otóż nagle obrazek danej 
układanki nam się ujawni, jasny, logiczny i naturalnie 
aż za nadto porywczy, bo ciekawy. 

 Dla nas, instruktorek, których zadaniem 
jest naprowadzić naszą brać do tej zakończonej 

układanki, w tym całym kalejdoskopie 
skomplikowanych światowych wydarzeń, jak i 
bardzo bogatych i nawet kolorowych postaci, dziś 
zapisanych do zżółkłych kart historii, na sercu musi 
leżeć, przepleciona przez ten miniony świat (którego 
konsekwencje do dziś odczuwamy), nasza historia 
skautowo-harcerska, czyli przede wszystkim historia 
naszych przodkiń w mundurze skautki-harcerki.
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Jeden z polskich żołnierzy. Przetrzymywany jako jeniec sowiecki, być może, że i żołnierz Dywizji 
Syberyjskiej (wskazuje na to data 1922). Dotarł jednak do Ojczyzny. Ile zginęło po drodze, w 
okropnych warunkach, bez grobów i mogił, a ich najbliżsi nigdy się o ich losie nie dowiedzieli? 
Pamiętajmy także o nich.

Fundusze pomocy Polakom
z Pierwszej Wojny Światowej.

 Wszystko zaczęło się od „Polish 
Central Relief Commi  ee of America”, który 
powstał 2 października 1914r. i z czasem 
został włączony do „The General Commi  ee 
for Polish Relief” który powstał w Vevey 9 
stycznia 1915r. „The Polish Central Relief 
Commi  ee of America” ulokowany był 
w  Chicago i składał się z następujących 
ugrupowań:

• Polish Roman Catholic Union - 115 000 
członków.
• Polish Clergy Union - 800 członków.
• Polish Falconers Alliance - 25 000
• Polish Women’s Alliance - 25 000
• Polish Alma Mater (Macierz Szkolna) - 6 000 
• Polish Associa  on of America - 8 000
• Polish Brotherhood of St Joseph - 6 000 
• Polish Union of Buffalo - 15 000
• Polish Union of Wilkes Barry - 15 000 
• Alliance of Poles in America – 5 000
• Polish Uniformed Socie  es of America - 5 
000 
• Polish Singers Alliance - 3 000

 Fundusze te zebrały 2 miliony 
dolarów, które początkowo były 
przekazywane przez kurierów do Warszawy 
a z czasem dla uchodźców we Francji,  
Szwajcarii, Holandii i we Włoszech.

 Ignacy Paderewski rozpowszechniał 
polską historię po świecie, w sytuacji kiedy 
1.3 miliona Polaków zmuszonych było do 
służby w armii carskiej, 7000 w wojsku 
francuskim, 2000 w kanadyjskim i 100 000 
ochotników w wojsku Stanów Zjednoczonych.

 Podczas zbierania funduszy 
powtarzano następujące słowa:

 „war stricken Poland where all 
the children under 7 years of age have 
died, where a territory filled with people 
at peace with the world was suddenly 
transformed into one great battlefield 
of tramping millions, where 300 towns 
and over 2000 churches consecrated to 
peace, love and the worship of God are 
in ashes...”

 O nich nie wolno nam za żadną cenę 
zapomnieć. Zachowanie ich pamięci leży w naszych 
rękach. To my musimy dziś uznać że te nasze 
poprzedniczki, w bardzo trudnych warunkach, 
rwały się do idei harcerstwa, pragnąc nią żyć i ją 
rozpowszechniać w okresie kiedy kobietom, jak 
dobrze wiemy, utrudniano w ich codzienności na 
każdym kroku, czy to społecznie, ekonomicznie czy 
po prostu prawnie (nawet w kwes  ach małżeństwa 
czy sprawach tyczących ich dzieci).

 I tu napotykamy się na drugą przeszkodę. 
Wytropienie obrazku pierwotnych naszych żeńskich 
korzeni nie jest łatwe. Nie wątpliwie przewagę 
w tej całej historii ma skaut. Chłopcom więcej 
wolno, idea skautowa wydaje się bardzo męska w 
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W poszukiwaniu
tropów polskich skautek

 Niestety muszę z góry zaznaczyć, że jest 
to raczej żmudna praca.

 Po pierwsze pokonanie wydarzeń 
polityki światowej z lat 1900-1922 jest samo 
w sobie bardzo wymagające i czasochłonne. 
Uzyskanie własnej, konkretnej wiedzy o 
wydarzeniach na terenie Polski w danych latach, 
jak i zrozumienie wszelkich etapów i inicjatyw 
podnoszącego się suwerennego państwa, 
może nam się czasem wydawać niemożliwe do 
opanowania. Wymaga dokładnego wyczucia w 
kwes  i co, kto, gdzie i kiedy, a przede wszystkim 
dlaczego? Każda z nas winna dojść do tego 
„zrozumienia sprawy” swoją własną metodą. 
Lecz warto nam włożyć ten nadzwyczajny 
wysiłek: otóż nagle obrazek danej układanki 
nam się ujawni;  jasny, logiczny i naturalnie aż za 
nadto porywczy, ciekawy.

 Nam instruktorkom, w szczególności na 
sercu leży przepleciona przez ten miniony świat, 
którego konsekwencje do dziś odczuwamy, 
nasza historia skautowo-harcerska, czyli 
przede wszystkim historia naszych przodkiń w 
mundurze skautki-harcerki. O nich nie wolno 
nam za żadną cenę zapomnieć. Zachowanie 
ich pamięci leży w naszych rękach. To my 
musimy dziś uznać, że te nasze poprzedniczki, 
w bardzo trudnych warunkach, rwały się do idei 
harcerstwa, pragnęły nią żyć i rozpowszechniać 
w okresie kiedy kobietom nie przysługiwały 
prawa takie jak dziś.

 Kolejną znaczącą przeszkodą w 
tropieniu naszych żeńskich korzeni jest fakt, iż 
niewątpliwie przewagę w tej całej historii ma 
skaut. Chłopcom więcej wolno, idea skautowa 
wydaje się bardzo męska w danych czasach. 
Przyjęło się,  że rycerz to mężczyzna! Podczas 
natarć wojennych, dziewczyna jest od niesienia 

pomocy. W czasach pokojowych pamięta się 
o żołnierzu, ale rzadko o matce, siostrze, o tej 
co pielęgnuje, która niesie pomoc i pociechę w 
trudnych chwilach, która podtrzymuje zdrowie I 
ducha. Historię najczęściej piszą mężczyźni, co ich 
tam może obchodzić jakaś harcerka?

 Redakcja przyłoży  się do upamiętnienia 
naszych przodkiń w mundurze polskiej harcerki, 
jej poświęceniu się dla sprawy polskiej tak 
szeroko propagowanej w zatwierdzonej już 
sprawności 100 lecia odrodzenia RP. Dziś 
pozwalamy sobie zacząć podawać wyniki naszej 
wstępnej pracy, z nadzieją że nasze czytelniczki 
nie tylko zarazimy jakimś bakcylem, ale i 
odkryjemy ile same już  posiadają wiadomości. 
Zapraszamy Was do dzielenia się z nami 
informacjami jak i do szukania dalszych ziarenek 
tych naszych początków.

 Mamy pełną świadomość, że wiele 
ważnego materiału zaginęło, niełatwo będzie 
dotrzeć do wydanych w owym czasie książek, 
dzienniczków, książek pracy czy kronik. Ile z 
tego osobistego wysiłku skautek, harcerek i 
instruktorek poszło w zapomnienie a może 
nawet na marne. Tylko przy wspólnym naszym 
wysiłku, spisywaniu wszystkiego co wiemy lub 
damy radę odkryć, będziemy mogły częściowo 
naprawić pewne luki historyczne. Wyjdźmy z 
tego zamkniętego, wąskiego kręgu w którym się 
nieustannie obracamy, w którym napotykamy te 
same twarze, postacie i przypominamy, jak zdarta 
płyta, te same wydarzenia, często nie łącząc ich 
historyczną nitką. Każda z nas posiada korzenie 
w innej części Polski. Skupmy się nad tym co u 
nas, na tych naszych terenach działo się i jaką 
rolę odgrywały kobiety, może nawet z naszych 
własnych rodzin. Tragedia tego zadania polega na 
tym, że w wielu przypadkach nawet internet nam 
nie pomoże.

 Jak już wspomniałyśmy, historię 
najczęściej piszą mężczyźni, więc jak tu dotrzeć 
do prawdy i postawić ją na cokole historii żeńskiej 
gałęzi harcerskiej, skoro nasze poprzedniczki 
być może niewiele nam zostawiły? Z pewnością 
budowały świat żeńskiego harcerstwa, z którego 
dziś korzystamy, ale może w wielu przypadkach, 
pogrążone codzienną harcerską pracą i jej 
wymaganiami, nie pisały. Nauczka tkwi w pytaniu: 
czy my się od nich tak bardzo różnimy? Ale to 
pytanie zostawiamy na inny dzień.

zyna jest od niesienia wcz n
d
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wymaganiami, nieieii ppisałyy. Na
czy my się od nich tak bardz
pytanie zostawiamy na iinny
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danych czasach. Przecież wiadomo że rycerz 
to mężczyzna! Podczas natarć wojennych, 
dziewczyna jest od niesienia pomocy. W czasach 
pokojowych pamięta się o żołnierzu, ale rzadko o 
matce, siostrze, o tej co pielęgnuje, która niesie 
pomóc i pociechę w trudnych chwilach, która 
podtrzymuje zdrowotnie jak i na duchu. A historię 
najczęściej piszą mężczyźni. I co ich tam jakaś 
harcerka może obchodzić?!
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 Redakcja przykłada się do tego 
upamiętnienia naszych przodkin w mundurze polskiej 
harcerki i jej poświęceniu się dla sprawy polskiej 
od pewnego czasu, wokół już dziś zatwierdzonej 
sprawności 100 lecia odrodzenia RP. Dziś pozwalamy 
sobie zacząć podawać wyniki naszej wstępnej pracy, 
z nadzieją że nasze czytelniczki nie tylko zarazimy 
jakimś skutecznym w tym kierunku bakcylem, ale, i 
może odkryjemy ile one same posiadają z własnych 
informacji co do którejkolwiek z naszych pierwotnych 
przodkin. Zapraszamy Was do dzielenia się z nami 
informacjami jak i do szukania dalszych ziarenek tych 
naszych początków. 

 Dwie rzeczy rzucają się od razu nam w oczy. 
Ile ważnego materiału już zaginęło nieodwrotnie, 
czy to chodzi o wydane książki lub podręczniki, czy 
dzienniczki i książki pracy lub kroniki, czy po prostu 
ile z tego osobistego wysiłku skautek, harcerek i 
instruktorek poszło w zapomnienie, i może nawet 
na marne. Tylko przy wspólnym naszym wysiłku, 
spisywaniu wszystkiego co wiemy lub co możemy 
odkryć, możemy dziś częściowo naprawić pewne luki 
historyczne. Wyjdźmy z tego zamkniętego, wąskiego 
koła, w którym się nieustannie obracamy, w którym 
napotykamy te same twarze, postacie i powtarzamy, 
jak złamana płyta, te same wydarzenia, często nie 
łącząc ich historyczną nitką. Każda z nas posiada 
korzenie w innej części Polski. Skupmy się nad tym 
co się tam u nas, na tych naszych terenach działo i 
jaką rolę odgrywały kobiety, może nawet członkini 
naszych własnych rodzin.

 Tragedia tego zadania polega na tym że 
w multum przypadkach nawet internet nam nie 
pomoże. 

R d k j kł d i d t

Pisze:

„…a home for Polish girls in Warsaw. More 
than 500 000 girls have had their lives 
shattered by the greatest tragedy that can 
come to a woman. Victims of the conquering 
and retiring armies... these unfortunate 
young mothers, the majority of whose 
babies have died for want of food, clothing 
and shelter, fi nd themselves outcast, 
helpless, alone. They come from all classes”.

 Kobiety trudnią się robieniem robótek 
ręcznych: koronki, włókiennictwo, wyszywanie, 
rzeźbienie w drewnie oraz inne „the world 
famous art products of Zakopane”

 W ramach działalności na rzecz 
Centralnego Funduszu wpada ona na pomysł 
robienia i sprzedaży polskich lalek. Do akcji tej 
wciąga polskich artystów, rzeźbiarzy, pisarzy, 
rannych żołnierzy, dziennikarzy bez pracy, 
adwokatów, wdowy i sieroty, a nawet profesorów 
uniwersyteckich. Wspólnym wysiłkiem zostanie 
sprzedanych 10 000 lalek wzbogacając fundusz o 
$25 000.

 Pod koniec wojny, Helena Paderewska 
otwarcie porusza problem zgwałconych, młodych 
Polek. Postanawia otworzyć specjalne schronisko 
w Warszawie oraz inicjuje budowę dalszych 
schronisk w całym kraju, z główną siedziba 
instytucji w Warszawie.

Wkład Pani Heleny Paderewskiej

 A jak żeśmy już wspomniały, historię 
najczęściej piszą mężczyźni. Więc jak tu dotrzeć do 
tej naszej prawdy i ją postawić na odpowiednim 
cokole naszej historii żeńskiej gałęzi harcerskiej, 
skoro nasze przodkini być może nam tak mało 
zostawiły. Budowały nam ten świat harcerski z 
którego dziś korzystamy w pełni. Ale może w wielu 
przypadkach, pogrążone codzienną harcerską pracą i 
jej wymaganiami, nie pisały. Nauczka w pytaniu: czy 
my się od nich tak bardzo różnimy? Ale to pytanie na 
inny dzień.
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J ZEF TEODOR
KORZENIOWSKI „CONRAD”

 CZ OWIEK ROKU 2017
 Artykuł napisany przez Druhnę Basię 
Dresner (ongiś w drużynie Pilica, Hufi ec Bałtyk, 
Londyn) i przetłumaczony przez Druhnę Kasię z 
naszej redakcji.
 
 Józef Conrad napisał wiele powieści 
przygodowych, które stały się klasykami 
modernizmu, na początku XX wieku. W 1941 roku 
słynny krytyk literacki F.R.Leavis opisał go jako 
„jednego z największych powieściopisarzy literatury 
brytyjskiej, jak również wielu innych”. Uwaga ta 
odnosi się do faktu, iż Conrad wszystkie swoje dzieła 
napisał posługując się językiem angielskim, którego 
na co dzień nie używał. Jego językiem ojczystym 
był polski, dodatkowo biegle mówił po francusku. 
Jego krótkie opowiadanie pt. „Jądro ciemności” 
opisujące ponure aspekty kolonializmu znalazło się 
na liście 50 najlepszych angielskich powieści oraz 
stało się inspiracją dla nakręconego przez Francis 
Coppolę filmu pod tytułem „Czas Apokalipsy”.

 Jego inne powieści, takie jak „W Oczach 
Zachodu” czy „Tajny Agent”, zajmujące się tematem 
terroryzmu i przedstawiające państwo rosyjskie 
w świetle dobrze znanym narodowi polskiemu, 
wydają się dalej być współczesne i na czasie, kiedy 
patrzymy na otaczający nas świat i wszystko co się 
wokół nas dzieje.

 Z perspektywy dnia dzisiejszego, twórczość 
Conrada nie wydaje się być już tak bardzo 
popularna, zarówno wśród brytyjskich jak i polskich 
czytelników. Dzieje się tak pewnie za sprawą jego 
ciemnych wizji ludzkiego życia, jak i gęstości jego 
prozy, którą wielu uważa za dość trudną.

 Józef Teodor Konrad Korzeniewski urodził 
się 3 grudnia 1857 roku w Polskiej „Ukrainie”. 
Przyjaciele rodziny wspominają samego Józefa 
jako chłopca, który już w młodym wieku na pamięć 
potrafił wyrecytować fragmenty „Pana Tadeusza” 
czy też „Ballady” Mickiewicza. Było to częścią 
patriotycznego planu nauczania stworzonego 
przez jego ojca - Apollona Korzeniewskiego, poetę, 
pisarza i działacza niepodległościowego. Nawet imię 
nadane synowi było inspirowane bohaterem utworu 

Adama Mickiewicza – Konrad Wallenrod. Mówi 
się, że i w późniejszym wieku Conrad „nigdy nie 
zmęczony czytaniem” zagłębiał się w podniszczonej 
kopii „Pana Tadeusza”.

 Jesienią 1861 roku ojciec Conrada został 
aresztowany przez władze rosyjskie. Conrad 
wspominał po wielu latach, że jego „świadome 
życie” zaczęło się właśnie na dziedzińcu warszawskiej 
cytadeli, dokąd czteroletni chłopiec, razem z babką, 
przynosił paczki z żywnością dla ojca. Po terminie 
wyroku, cała rodzina została skazana na wygnanie do 
Rosji. W 1863 roku zezwolono im na przeniesienie 
do Kijowa, gdzie zmarła mama Conrada. Natomiast 
ojciec, który bardzo podupadł na zdrowiu w trakcie 
przeprowadzki do Galicji w Polsce i zmarł w Krakowie 
w 1869 roku.

 Mimo moralnego i finansowego wsparcia 
ze strony wuja, Tadeusza Bobrowskiego, Conrad 
nie zagrzał miejsca w Krakowie i przeprowadził 
się do Marsylii, gdzie rozpoczął swoją ciężką, ale i 
pełną przygód karierę w marynarce. To pozwoliło 
mu zdobyć doświadczenie i wiedzę potrzebną do 
napisania swych książek.

 Pod koniec lutego lub marca 1878 roku, 
po utracie dużej sumy pieniędzy, Conrad próbował 
popełnić samobójstwo strzelając sobie rewolwerem 
w klatkę piersiową. Uniknął jednak poważniejszych 
obrażeń. Zajął się nim wuj, który również uregulował 
dług.

 Po całym zdarzeniu pisarz postanowił 
opuścić Monte Carlo i dołączyć do brytyjskiej floty 
handlowej. Uzyskał stopień magistra, pozwalający 
mu na zostanie kapitanem statku. Jednak po kilku 
latach życia na morzu, bezrobotny i rozczarowany, 
wrócił do Londynu, gdzie skupił się na pisaniu 
powieści pt. „Gra losu”, która przyniosła mu wielkie 
uznanie zarówno wśród Brytyjczyków jak i w Stanach 
Zjednoczonych.

 Dziś, z faktu, że część życia spędził na morzu, 
a część na wygnaniu, mało kto pamięta, że Józef 
Conrad urodził się i wychował na polskiej ziemi. 
Pomimo wyjazdu z Polski w wieku 16-stu lat, pisarz 
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cały czas utrzymywał listowny kontakt, po polsku, 
ze swoim wujem. Ze słów jego przyjaciół i rodziny 
wynika, że jego polski był czysty, ale pozbawiony 
akcentu. W przeciwieństwie do języka angielskiego, 
który pozostał mocno akcentowany, nawet po długim 
opuszczeniu Wielkiej Brytanii. 

 Pomimo silnie zarysowanych korzeni, w 
literaturze Conrada, nie dostrzega się wyraźnych 
tematów i motywów związanych z krajem 
pochodzenia. Jednak jednogłośnie można określić 
go najlepszym autorem literatury morskiej. Czytelnik 
o polskich korzeniach, rozpozna natychmiast nurty 
bliskie sercu Conrada, mianowicie: honor, pełne 
oddanie sprawie i zażartą walkę w dobrym celu. 
Conradowskie poczucie honoru sięga po naszą 
rycerskość, po rycerskość polskiej szlachty i polskiego 
narodu.

 Otóż właśnie w powieści „Lord Jim” 
spotykamy się z tą rycerskością. Książka porusza aż 
obsesyjnie temat zdrady, porzucenia, i podkreśla 
poczucie obowiązku, służby jak i pełnego oddania 
sprawie. Jest to odzwierciedlenie tematów 
poruszanych wokół całej kwes  i tak zwanej 
„Emigra  on of Talents”, która dominowała polskie 
kręgi literackie.

 Najważniejszy głos w tej debacie zabrała 
pisarka Eliza Orzeszkowa, która krytykowała Conrada, 
za „porzucenie ojczystego kraju”, co w konsekwencji 
miał powodować opróżnianie się polskiego narodu 
z talentów i zasobów. Conrad był niewątpliwie 
świadomy tego wszystkiego – czego dowodem jest 
napisanie powieści pt. „Lord Jim”, książki o oficerze 
marynarki, który opuścił powierzony sobie statek; 
rzecz o utraconym i odzyskanym honorze.

 Polityczne opinie Conrada w dużej mierze 
były ukształtowane przez dziedzictwo jego ojca, który 
był prawdziwym patriotą. Niektóre dzieła autora, 
szczególnie te dotyczące sprawy rosyjskiej, są echem 
opinii Apollona Korzeniowskiego. Podobnie jak jego 
ojciec, sam Conrad uważał Rosję za przeciwieństwo 
cywilizacji zachodniej Europy i zagrożenie dla 
ludzkości. Jego niezaprzeczalna krytyka ma swoje 
źródło w dwóch powieściach. „W oczach Zachodu”, 
która uważana jest za jedną z najpotężniejszych 
antyrosyjskich książek, kiedykolwiek napisanych, jak i 
„Tajny Agent”.

 Prawdą jest, że stosunek Conrada do spraw 
narodowych Polski zmieniał się z upływem czasu. 
Pozostając zawsze zwolennikiem niepodległej 
Polski, przez długi czas nie potrafił dostrzec szans 

przywrócenia naszego kraju na mapy świata. 
Dopiero w 1914 roku, podczas pobytu w Polsce, 
który zbiegł się z wybuchem I Wojny Światowej, 
powróciła nadzieja, a wkrótce potem Józef Conrad 
napisał „O problemie polskim” gdzie opowiadał 
o zmartwychwstaniu Państwa Polskiego i poparł 
moralnie decyzję Francji i Anglii o sprzymierzeniu z 
naszym krajem.

 Książki Konrada były namiętnie czytane 
w Polsce, wywarły olbrzymi wpływ na kolejne 
pokolenia po jego śmierci, która nastąpiła w 
1924 roku. Moralistyka Conrada, a zwłaszcza 
konieczność dokonywania trudnych wyborów w 
sytuacjach ekstremalnych, poszukiwanie granic 
między dobrem a złem, między prawdą a fałszem, 
szukanie odpowiedzi na pytanie, czym jest honor 
człowieka – wszystko to ma wymiar ponadczasowy. 
Stąd popularność jego utworów np. w pokoleniu 
konspiratorów i członków ruchu oporu przeciw 
faszyzmowi w latach II Wojny Światowej. Postawy 
osobowe i wybory etyczne wobec zła absolutnego i 
załamania się lub braku normalnych mechanizmów 
społecznych są tematem wielu powieści Conrada. 
Sytuacje takie były jasno widoczne w wyborach i 
decyzjach uczestników konspiracji wobec świadomie 
wprowadzonego przez okupanta niemieckiego 
rozkładu moralnych podstaw funkcjonowania 
społeczeństwa.

 Dzisiaj Józef Conrad jest uważany za 
jednego z mistrzów współczesnej literatury, jednak 
kiedyś jego dzieła były poddawane cenzurze. Jego 
„antyrosyjskie” książki nie były publikowane aż do lat 
osiemdziesiątych.

 Patrząc jednak na dzień dzisiejszy ujmuje 
nas unikalny styl prozy, moralna wizja i złożoność 
charakterów przemawiająca do czytelnika o 
dowolnej narodowości.

 Kilka razy przypatrywałam się wystawie w 
oknie Księgarni POSK-u w tym roku. Chciałam zrobić 
zdjęcie, ale dlatego że okno jest w kierunku na 
południe, to za każdym razem blask słońca zawadzał 
i światło odbijało się we szkle szczególnie podczas 
pięknej pogody miesięcy letnich gdy wszyscy byli 
na wakacjach a ja prawie co dzień przechodziłam 
tą trasą w drodze do Domu Harcerskiego ze stacji 
kolejki podziemnej.

 Księgarnia „oddała” swoje okno Bibliotece 
POSKu na kilka miesięcy aby przechodzącym ulicą 
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Joseph Conrad z Anielą Zagórską, kuzynką, autorką większości tłumaczeń na język polski, 1914, fot. domena publiczna

pieszym dać znać że 3 grudnia 2017r. przypada 
160 rocznica urodzin Conrada, I że z tej racji Sejm 
ustanowił rok 2017 rokiem Josepha Conrada.

 Dla większości z nas, dwujęzycznych druhen, 
jest on znany jako Polak, który pisał po angielsku i to 
nadzwyczajnie.

 W uchwale sejmowej napisano, że w swoich 
powieściach Conrad, syn „polskich patriotów, 
zesłańców syberyjskich, pokazał wizję Europy bez 
granic, wyrażał europejskiego ducha polskości, oraz 
uczynił polskość dobrem powszechnym”.

 Przybyłam więc do Polskiej Biblioteki w 
Londynie, która mieści się na 1-szym piętrze POSKu, 
na zaproszenie Druhny Gieni Maresch. Jest ona 
wieloletnim członkiem komitetu - Joseph Conrad 
Society UK. Do naszej rozmowy dołączyła również 
Pani Dobrosława Pla  , Dyrektor Biblioteki w której 
mieści się kilkaset książek Conrada, w różnych 
językach.

 Byłam zdumiona, że przetłumaczono książki 
Conrada na język japoński, i że w Japonii tak jak I 
we Włoszech, Francji czy Stanach Zjednoczonych 
znajdują się bardzo aktywnie działające Towarzystwa 
Conradowskie.

 Zostałam zaproszona na posiedzenie 
„Joseph Conrad Society”’ któremu odbyło się 4-go 
listopada br. w Pokoju Conrada przy Bibliotece, gdzie 
nie tylko mieszczą się unikalne wydania książek 
Conrada podpisane prze niego, ale też zbiór starych i 
drogocennych ksiąg Biblioteki.

 W czytelni bibliotecznej obecnie jest 
wystawa oryginalnych zdjęć Conrada oraz 

kalendarium jego życia i twórczości. Każda książka 
jego autorstwa znajduje się w kolekcji (włącznie 
z polskimi tłumaczeniami) i kilka wydań pod tym 
samym tytułem, pięknie ustawionych w sekcji 
zaznaczonej „Conradiana”, jak również każda książka 
wydana na jego temat, analizująca jego dzieła. Do 
dziś dnia dziełami Conrada interesują się głównie 
naukowców, którzy regularnie zjeżdżają się z całego 
świata. „Co jest naprawdę wspaniałe, że Ci „znawcy” 
są coraz młodsi, mówiła mi Druhna Gienia, „a z 
resztą sama zobaczysz”.

 Samo Muzeum Conrada mieści się w 
Canterbury, gdzie na pobliskim cmentarzu został 
autor pochowany, a nagrobek jest skromnie 
zaznaczony: „Józef Teodor Konrad Korzeniowski”.

 O roku Conrada, Pani Katarzyna Bzowska 
pisze m.in., że „polskość jest kluczem do 
zrozumienia jego twórczości....”, a Pan Jan Józef 
Szczeżański uważał, że „najważniejsze jest to, 
że Conrad przede wszystkim pisał o cnotach 
typu rycerskiego, takich jak honor, wierność, 
szacunek dla hierarchicznego porządku, ale 
też właściwie dla społeczeństwa kupieckiego, 
w którym ceni się pracę, uczciwe wypełnianie 
obowiązków, dotrzymanie umowy…!”

 W tym roku jestem przekonana, że nie 
tylko w Anglii, ale wszędzie w świecie angielskiej 
literatury, są obchodzone urodziny wielkiego 
pisarza, może nawet tam gdzie mieszkacie, druhny?

 Na własnych półkach też znalazłam książki 
Conrada, które bardzo dawno czytałam m.in. „Tales 
of Unrest”, „Chance” i „Heart of Darkness”. Przed 
zebraniem będę musiała się z ich tekstem znów 
zaznajomić.

hm. Teresa Ciecierska
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WSPANIA Y JUBILEUSZ -50-LECIE 
9 DRU YNY HARCEREK SAN IM. HM. JADWIGI

FALKOWSKIEJ – FOTOREPORTA
Drogi Węzełku!

 Chciałybyśmy podzielić się ze 
wszystkimi czytelniczkami i siostrami harcerkami 
naszą radością. 24 września 2017r. minęło 
dokładnie 50 lat od powstania naszej drużyny. 
Przechodziła ona swoje wzloty i upadki ale nadal 
działa i to całkiem prężnie. 

 Nasze Złote Gody rozpoczęły się 
uroczystą Mszą Świętą w kościele Św. Andrzeja 
Boboli w Londynie, którą celebrował ks. 
Proboszcz, Marek Reczek. Podczas mszy został 
poświęcony nowy proporzec drużyny, którego 
chrzestnymi zostali pan Adam Ostrowski, 
Lwowianin, bratanek prezydenta RP Stanisława 
Ostrowskiego, druhna Misia Hewanicka – była 
harcerka z drużyny San a jednocześnie wnuczka 
zmarłej matki chrzestnej pierwszego proporca 
drużyny oraz druhna hm. Teresa Ciecierska, 
która z drużyna San jest związana od pierwszych 
dni jej powstania.

 Dodatkową częścią tej mszy, 
odprawionej w intencji żyjących, zmarłych i 
zaginionych harcerek z drużyny, było odebranie 
przez druhnę Teresę przyrzeczenia harcerskiego 
od młodej harcerki – ochotniczki Weroniki 
Mikulskiej.

 Na koniec odbyło się uroczyste otwarcie 
długo przygotowywanej wystawy pokazującej 
50 lat naszej działalności. Przy tej okazji 
chciałybyśmy podziękować wszystkie, którzy 
przyczynili się do tworzenia naszej historii, 
przygotowania naszej wystawy i towarzyszących 
nam przez cały rok uroczystości. To również 
dla was, będziemy się starać jak najlepiej  
przekazywać i tworzyć historię tej drużyny. 

Dziękujemy również za wszystkie 
życzenia i miłe słowa płynące do 
nas ze wszystkich stron.
W imieniu wszystkich harcerek z 9 
Drużyny San – Czuwaj!

Alicja Macheta sam.
p.o. drużynowej

Wiktoria Dziedzic sam. 
-przyboczna   

PS. Obszerną relację z naszych 
obchodów można obejrzeć na 

naszej stronie Facebook - 9 
Drużyna Harcerek „San” – Londyn
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 Zadawanie sobie pytań, nawet co do 
najprostszych zagadnień, obyczajów czy tradycji, 
które stosujemy w naszych szeregach na co dzień, 
jest nie tylko mądre ze strony instruktorki, ale i 
pożądane. Dziś Fela zaprasza nasze czytelniczki 
do swojego Kącika, jak i do dodania swych dwóch 
groszy, czy to pytaniem, np. „dlaczego” lub „kiedy”, 
czy wyrażeniem swej opinii, czy podzieleniem się 
tym co nam leży akurat na sercu w danej chwili, a 
może tylko chęć pogaworzenia sposobem mniej 
formalnym niż pisanie artykułu czy listu do Redakcji. 
Fela na wszystko odpowie lub dorzuci swoją opinię 
czy szczyptek swej wiedzy na dany temat. A przede 
wszystkim zgromadzi was wszystkie w tym kąciku.

 Na dzisiejszy dzień mamy dwa pytania:

1. Jak i kiedy używa się słowo „Druhna/ Druh”?

 W organizacji „Polskich Sokołów” słowo 
druh/druhna, jak Feli jest wiadome, używa się gdy 
jeden członek Sokoli zwraca się do drugiego np:” 
Druhu Janku byłeś wspaniały w swoich skokach!”

 Jak i kiedy używa się ten zwrot w naszej 
organizacji? Czy chodzi tylko o tytułowanie 
kogoś, czy tytuł przysługuje komuś z racji wieku 
lub pełnionej funkcji? Czy można używać słowa 
„druhna” w taki sposób:

 „Jestem Druhna Małgosia”, lub podpisywać 
się jako „Druhna Małgosia” czy podawać tylko 
„Druhna Małgosia” zamiast stopnia i funkcji? Gdy 
używamy zwrot „Druhno” do innej instruktorki, czy 
to jest dowodem szacunku czy wyrazem rezerwy 
wobec danej osoby?
Jeszcze Fela na dziś pozwoli sobie poruszyć drugie 
pytanie:

2. Jaka jest różnica pomiędzy złazem wędrowniczym 
(szczególnie jeżeli zajęcia są mieszane), a zlotem 
wędrowniczym czy nawet obozem wędrowniczym 
(zarówno indywidualnym jaki i częścią większej 
całości?)

 W 1972r. odbył się Zlot Wędrowniczy w 
Ki  anning, PA, U.S.A., (patrz oznaka) z reprezentacją 
z kilku naszych terenów działania. Lecz gdy się mówi 
o złazach wędrowniczych, dlaczego nie uwzględnia 
się tego zlotu?

Fela zaprasza. do rozmowy...

Czuwaj!
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Węzełek na Zlocie!
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DZIĘKUJEMY!
„Węzełek na Zlocie !

Dzięki staraniom głównej sprężyny - Druhny Anety

Dziękujemy również Druhnie Zosi Kobyleckiej
z Detroit za uszycie „Węzełkowej” bandery,

Druhnie Beacie Pawlikowskiej
i Druhnie Krystynie Małkowskiej-Żaba

za dalsza pomoc już na miejscu,
Czuwaj!

Redakcja”
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Drodzy Przyjaciele,

 W imieniu druhów i druhen Związku 
Harcerstwa Polskiego w Irlandii przesyłamy 
harcerskie pozdrowienia z okazji Narodowego Dnia 
Niepodległości Polski.

Czuwaj!
Agnieszka Wieczorkowska pwd.

Sekretarz Zarządu ZHP Hufiec w Irlandii

Biało – czerwona; ważniejsza jest dla 
mnie w sercu i w rozumie niż na patyku.

 W dzisiejszym dniu chciałbym 
zwrócić uwagę na patriotów, którzy DAJĄ 
DO MYŚLENIA o Ojczyźnie, a nie tylko do 
maszerowania ku chwale Ojczyzny.

 Niepodległość kultury i słowa 
daje każdemu narodowi wiele przyczyn 
do wątpienia i dyskusji. Niepodległość to 
dosłownie nie podleganie pod narzuconą 

Kolekcja Harcerska
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 Kolekcja obejmuje między innymi 
tereny międzywojennych chorągwi ZHP 
krakowskiej i lwowskiej. Znajduje się tam 
5000 pozycji muzealnych jak i archiwalno-
bibliotecznych. Wśród nich są: odznaki 
Andrzeja Małkowskiego, oryginalne 
zdjęcie ślubne druhostwa Małkowskich 
czy jeden z najstarszych krzyży 
harcerskich, jak i cały skład fotografi i 
szczególnie z okresu 1911-1918.

 Można tam znaleźć ciekawą 
pozycję ”Polskie Skautki -Zarys 
Organizacyjny” -Lwów 1913, a w dziale 
pism – różne wydawnictwa harcerskie 
począwszy od „Skauta” z okresu 1911-
1918, aż po pisma konspiracyjne z okresu 
II Wojny Światowej – „Na Ucho” lub 
„Watry”.

 Tyle z nas jeździ i to dość często 
do Krakowa a jakoś mało o tym wiemy. 
Może ktoś niebawem skupi się nad 
tym tematem, zajrzy do tej kolekcji, 
nawiąże kontakt i przekaże nam reportaż. 
CZEKAMY!

Redakcja

z góry ideologię, chyba, że dojdzie się do niej drogą 
samodzielności w myśleniu, tolerancji i dialogu. 
Wolność w myśleniu (a nie myślenia) i działania jest 
podstawą patriotyzmu. Patriotyzm jest czymś więcej 
niż postawą społeczną czy płaceniem podatków. 
Jest dla mnie poszukiwaniem mądrości w swoim 
pokoleniu, prowokowaniem myślenia, również 
krytycznego o sobie samym i swojej ojczyźnie. 
Pozdrawiam artystów i myślicieli, w dużym stopniu 
ojców niepodległości, wczoraj i dziś.

Michał Paluch
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WIADOMOŚCI
REDAKCYJNE

KONKURS KRONIK!KONKURS KRONIK!
REDAKCYJNE PRZYPOMNIENIEREDAKCYJNE PRZYPOMNIENIE

Termin przedłużony do 15 maja 2018r!

 Kroniki mogą łączyć akcje letnią 
z rokiem harcerskim danej jednostki, 
czy to skrzatowej, zuchowej, harcerskiej 
czy wędrowniczej! Mamy nadzieję, 
że pracujecie nad tym celem żwawo 
i dziarsko. Powodzenia i czekamy na 
rezultaty!

 Ostatnio słyszymy bardzo dużo 
miłych słów na temat naszej pracy. Są one 
nam bardzo potrzebne, skoro że praca jest 
bardzo przyjemna ale i żmudna. Rozsiane 
po naszych dalekich terenach, działamy 
często w samotności, więc każda pomoc 
czy przyjazne słowo wspiera nas i podnosi 
na duchu. Cieszymy się, że tyle z naszych 
czytelniczek jest zadowolonych i mamy 
nadzieję, że z każdym dniem będziemy się 
polepszać.

 Jak widzicie staramy się być 
bardzo aktualne w swych reportażach 
i plikach tematycznych. Przy tym 
Węzełek stara się pomóc każdej z was w 
przygotowaniach do sprawności 100 lecia, 
stąd przekazujemy wam całkiem obszerny 
materiał. Możecie go wykorzystać, odłożyć 
na inny termin lub zatrzymać na półce 
harcerskiej w domu.

 Ale ... kochane czytelniczki 
- milczycie! Bardzo chcemy z wami 
rozmawiać, czekamy na wasze opinie 
i pytania, a tu Druhna Aga nie ma co 
robić, bo brak jej listów/emaili, na które 
mogłaby odpowiadać!

REDAKCJAREDAKCJA
SI  UPOMINA!SI  UPOMINA!

 Redaktor Naczelny z kolei 
ubolewa nad tym, że z łatwością 
wstawiacie całe pliki zdjęć na 
Facebook, a nie pomyślicie o 
przesłaniu do redakcji Węzełka! 
Wysiaduję więc nocami, przeglądając 
wasze strony internetowe aby móc 
coś przedstawić o waszej pracy innym 
czytelniczkom rozsianym po świecie. 

 Kochane druhny, 
przypominamy - to jest wasz Węzełek! 
Po nim zostanie namacalny ślad, a 
jaki ślad zostanie po waszych wpisach 
facebookowych? Pomyślcie czy nie 
szkoda waszej pracy, czy celowo 
chcecie zagubić się w sieci?

 Grupowe zdjęcia się czasem 
przydają ale są gorszej jakości, no 
chyba, że akurat coś w nich chwyta. 
Wyłapujcie raczej naszą młodzież 
lub siebie w najbardziej ciekawych 
sytuacjach, tętniących naszym 
harcerskim zrywem i wesołym 
usposobieniem.

 Węzełek przeznaczył strony 
dla naszych drużynowych. Apelujemy 
więc do instruktorek aby podawały 
redakcji nazwiska i namiary do 
drużynowych, aby zachciały to 
najmłodsze pokolenie do wolnej 
wypowiedzi na tematy, które akurat im 
są bliskie i aktualne.

 Redakcja zaprasza instruktorki 
do grupy redakcyjnej. Udostępnijcie 
swe zdolności gronu redakcyjnemu 
dla dobra nas wszystkich. Przyda sie 
każda para rąk i każda głowa, niemniej 
obecnie jest wielka potrzeba na 
Druhnę Sekretarkę.

Czekamy na was!
Czuwajmy!

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

National Westminster 
Bank

Sort code: 55-70-13
Account: 71633324

“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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