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NACZELNICZKA JEST W R D NASNACZELNICZKA JEST W R D NAS

Londyn 22 luty 2018 
 

„Nie wiem czyście kiedy zastanawiałyście się nad tym, jaką potęgą może być 
myśl ludzka.  Wszystko zaczyna się od myśli, cały wszechświat począł się w 
myśli Boga, a zbiorowa myśl ludzka dalej go buduje – a więc i myśl każdej z 
nas.  Jakże więc ważne jest co myślimy i jak myślimy........Dzień Myśli Braterskiej 
to próba stworzenia choćby chwilowej przeciwwagi wszystkim myślom złym, 
zawistnym, okrutnym, które zatruwają atmosferę świata przez pobudzenie i 
skupienie myśli dobrych, życzliwych, serdecznych, siostrzanych....” 

Olga Małkowska 
1955r.    

 
Drogie Druhny, 
 
Niech to zdjęcie odzwierciedla wszystko co jest dla nas 
ważne w tym roku: chusta harcerska i lilijki – ciągłość 
naszej pracy harcerskiej.  Na chuście orzeł biały – który 
zakotwicza nasze korzenie.  Węzeł płaski – 
przypominający nam o miłości bliźniego a przez to 
miłości Boga. 
 
W roku setnych rocznic odzyskania niepodległości Polski 
i powstania zjednoczonego Związku Harcerstwa 
Polskiego i wielu innych pamiętnych wydarzeń, niech 
setna liczba służy nam jako symbol i przypomnienie słów 
Olgi Małkowskiej powżej wypisanych: 

 
każda 1 dobra, życzliwa, siostrzana myśl pomoże nam w dążeniu do tego aby było 

0 myśli złych i 0 myśli okrutnych. 
 

Czuwaj! 
 

 
 

Aleksandra Mańkowska hm. 
Naczelniczka Harcerek  

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO  
GŁÓWNA KWATERA HARCEREK 

 
POLISH SCOUTING ASSOCIATION 

L’ASSOCIATION DE SCOUTISME POLONAIS 
 

e-mail: naczelniczka@zhp.org.uk 
www.zhppgk.org  

 
POLISH GIRL GUIDES HEADQUARTERS 
23-31 BEAVOR LANE, LONDON W6 9AR 

 
TEL: +44 208 748 8006 
FAX: +44 208 748 1891 
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SŁOWO NACZELNEGO KAPELANASŁOWO NACZELNEGO KAPELANA
Na Dzień Myśli Braterskiej - 22 Luty 2018r.
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Dwie myśli na dzień dzisiejszy

1. „Gdy mi się życie bardziej da we znaki, gdy 
głębiej poczuję jego bolesne ukłucie, gdy żywiej 
dotknie mnie złość ludzka lub mocniej spadnie 
uderzenie losu- szukam dzieci. Wśród dzieci 
cierpienie maleje, przechodzi w zadumę, myśl 
znajduje ukojenie, serce żywiej bić zaczyna, 

marzenie spływa jak balsam na znużoną duszę”.

J. Korczak - Dzieci. W: Dzieła. T. 3, s.13

2. Nie ważne ile dni w Twoim zyciu, ważne ile życia w 
Twoich dniach.

 Cały nowy rok przed nami. Czekają nas nowe 
przeżycia, przygody, osiągnięcia. Powaga powyższych 

myśli jakoś łatwo nie kojarzy się z podnieceniem i 
optymizmem, który winień z reguły cechować okres 
poświąteczny, jak i nadchodzącej rezurekcyjnej wiosny.

 Pamiętajmy, że jesteśmy instruktorkami i że 
nasze pismo pełni obowiązek poruszania trudnych, 
kolczastych, a zarazem nawet i martwiących tematów, 
tych niewygodnych, od których byśmy się najchętniej 
oddalały. Owszem humor i wesoła myśl są nam 
potrzebne, lecz owijanie się w bawełnę nie pomoże 
ani nam, ani naszym podwładnym harcerkom, którym 
winne jesteśmy nieść nadzieję i siłę myśli, jak i odwagę 
życiową.

 Żyjemy w bardzo ciężkich, niepewnych czasach. 
Czasach bardzo negatywnych skoro każde z naszych 
społeczeństw jest wybitnie skrajnie podzielone, a stan 

SŁOWO WSTĘPNESŁOWO WSTĘPNE
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ekonomiczny co noc nam zagraża. Czasem wydaje się, 
że gdy już wreszcie następuje jakikolwiek postęp, jakoś 
natychmiastowy przebieg wystąpień mężów stanu 
ściąga nas do tyłu, wbrew dobrej woli tylu milionów 
ludzi na świecie.

 Niepewne czasy uderzają w nas: zmartwienie 
jak dziecku zapewnić dobre szkolnictwo, czy mi się 
opłaca zadłużać na koszt studiów, szczególnie jeżeli nie 
mam zapewnionej pracy w odpowiedniej dziedzinie? 
Czy kiedykolwiek zarobię na dom? Czy mój byt w 
obranym kraju jest zapewniony? Kto się nami zajmie 
w podeszłym wieku, szczególnie jeżeli służba zdrowia 
może silnie ucierpieć przy obecnych zagrożeniach 
ekonomicznych?

 Do naszego słownika weszły całe nowe 
określenia, którymi same już się płynnie posługujemy. 
Rodziny są politycznie podzielone, co dopiero znajomi. 
Skoro że mamy to samo pochodzenie i te same polskie 
korzenie, same wiemy i rozumiemy najlepiej jakie 
piętno nawet bezmyślnie rzucone złe słowo może 
wywrzeć. A co dopiero podkopywanie, sprawianie 
przykrości, brak wzajemnego poszanowania. W 
takiej atmosferze szybko powstają obozy a za nimi 
nieprzyjemne nastawienie, a za jego rogiem stoi gotowa 
do boju nienawiść. Takie były podłoża Drugiej Wojny 
Światowej, która wyjątkowo boleśnie uderzyła w nasz 
naród.

 Nasze słowa wyrażanej harcerskiej przyjaźni 
mogą się wydawać balsamem, ale czy tak naprawdę 
jest? Jakie wartości posiadają te słowa w naszych 
ustach? Jak dalece udowadniają naszą chęć szerzenia 
dobra wokół siebie, nie tylko w harcerstwie. Czy są 
po prostu pustymi szablonami, bo „tak wypada”, lub 
wypowiadane z przyzwyczajenia, bo co tu dużo mówić 
— przecież zaliczamy się do dobrych ludzi?

 Instruktorka jest silna i pokonuje. Nawet 
ta najsłabszej dyspozycji potrafi  wziąć się za siebie i 
podnosząc głowę pójść w świat i żyć w nim w pełni. 
Instruktorka wie, jak dalece każdy dzień jest ważny. 
Nasze życie wymaga obowiązkowości, ale nie wymaga 
zamęczania się, braku uśmiechu, radości, zapomnienia 
o przygodzie, o nowych odkryciach a przede wszystkim 
umiejętności cieszenia się. Najlepiej to właśnie my 
wiemy jakie życie jest cenne i jak mało czasu mamy, aby 
spełnić wszelkie swoje marzenia.

 Dla wielu druhen kojarzy się to z odejściem 
z naszych szeregów, bo harcerstwo w ich pojęciu, 
zabierając za dużo czasu, odciąga od spełnienia tych 
marzeń i planów życiowych. Jest to brak zrozumienia 
swej roli instruktorskiej a może nie tyle roli ile siły. 
Harcerstwo to nie tylko funkcja do wykonania, to cały 
wachlarz najlepszych walorów. Te walory nie wymagają 
wyboru pomiędzy życiem cywila a życiem w mundurze. 

Obydwa można pogodzić ze sobą. Harcerstwo nie jest 
funkcją. Tu pojawia się pytanie. Dlaczego jesteśmy dalej 
w harcerstwie? Czy dla zaspokojenia swoich własnych 
potrzeb, czy jak wiele z nas twierdzi dla przekazania tej 
pałki naszym najmłodszym? Prawda, że wprowadzenie 
skrzata czy zucha na drogę i przygodę harcerską jest 
największym zaszczytem, który może nas spotkać, 
lecz czy garniemy się do dzieci pełnym sercem? Czy 
tylko pragniemy nimi kierować? Na czym polega nasze 
zamiłowanie do dziecka, jak je uwidaczniamy? Czy tylko 
chodzi nam np. o nasze dziecko w danym momencie w 
mundurku polskiego zucha, czy skrzata, a gdy dziecko 
wychowane, odchodzimy?

 Dzieci prowadzą nas ciągle do dobra. Proste 
spojrzenie na świat dziecięcymi oczyma przyda się 
każdej z nas. Zaraźmy się ich bakcylem, że wszystko się 
da, że można wierzyć i ufać, że jutro będzie dobrze i 
słonko zawsze zaświeci.

 Może jako instruktorki regenerujemy się przy 
aktywnej pracy z dziećmi. Same szukamy drogi do 
dobra na każdym kroku? Życie dorosłego człowieka 
oddala nas od dziecięcej naiwności, która może się nam 
czasem przydać.

 Mowa o Dniu Myśli Braterskiej, czy Siostrzanej 
-dane określenie nie jest ważne. Ten dzień jest jakby 
naszym rachunkiem sumienia. Nie bawmy się w 
hasełka, slogany i rysuneczki na Facebooku w danym 
dniu. Nie jest to komercyjnie wymyślone święto. 
Czytając hasło akcji charytatywnej „Save the Children”, 
czyli „See the children, not the war”, zadajmy sobie 
pytanie: co ja ostatnio zrobiłam dla dzieci? Jest ich tyle 
poszkodowanych obecnie na świecie. Nawet Redakcja 
podawała różne suges  e, które nie znalazły żadnej 
odezwy, czy to nie jest ciekawe?

 Zadajmy sobie pytanie; czy jestem silna i 
uśmiechnięta, czy czerpałam w poprzednim roku 
walory harcerskie? Czy korzystam z każdego dnia, 
niosąc te walory przed siebie w świat? Dopiero wtedy 
wyciągnijmy rękę do drugiej instruktorki, aspirantki, 
wędrowniczki, harcerki, zucha, skrzata, do matek w 
KPH. Podając im tę rękę, przekażmy swoją wewnętrzną 
siłę harcerską, aby w drugiej osobie zaszczepić radość, 
uśmiech i siłę.

„Zbudujmy światu wielki dom, cegiełką każdy 
dach i żyjmy w nim szczęśliwi tak i ty i wy i ja!”

Czuwaj!
Redakcja

Aberdeen, Edynburg, Londyn, Nowy Jork, Toronto
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REDAKCJAREDAKCJA

hm.Monika Skowrońska

Londyn,WB

REDAKTOR NACZELNY

hm.Teresa Ciecierska

Londyn,WB

 To moje pierwsze 
spotkanie ze Swiętym Mikołajem 

w 1955r. Już wtedy harcerki 
przeprowadzały zajęcia dla dzieci 
i trzymały porządek wśród dzieci 
bardzo przejęte tym spotkaniem.

Chyba nie byłam zbyt pewna tego 
człowieka z mitrą i długą białą 
brodą, więc to mojej Mamy ręka 
zachęca mnie w jego kierunku.

pwd.Katarzyna Steć

Aberdeen, Szkocja

phm. Agnieszka
Wojtkowiak

Edynburg, Szkocja

phm.Agnieszka Nowicz

Toronto, Kanada

Świśta Bożego Narodzenia (2015-
2016) w czasie kiedy pisałam i 
kończyłam kurs phm.

hm.Danuta Pniewska

Londyn,UK

CZŁONEK HONOROWY

phm. Anna Sawicka

Nowy Jork,USA

SZATA GRAFICZNA

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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Serdeczne mysli w ten specjalny dzien.

Czuwaj,
Krysia Sader

Serdeczne mysli w ten specjalny dzien.n 

ZDJĘCIE: Skrzaty „Prawdziwki” - Londyn

Kochane  Siostry 

  Z  okazji Dnia Myśli Braterskiej składam 
na Wasze ręce życzenia - aby żar Ciepła i Pokoju 
ogarną  Nas  wszystkie  i aby ogień przyjaźni nigdy 
nie zgasł w Naszych serc ach . 

Czuwaj!
Dhna Ania
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 W tym specjalnym dniu , 
jakim jest dla nas Dzień Myśli, myślę o 
wszystkich moich sióstrach skautkach po 
całym świecie i wspominam sobie różne 
harcerskie przeżycia.  Próbuję przypomnąć 
sobie kiedy nastąpiło  nasze pierwsze 
spotkanie...myślę że piątka  spotkała się 
na Adastrze w St. Briavels w 80tych latach, 
a kiedy reszta to już nie pamiętam...! 
Nie robi różnicy. - czy TU czy TAM zawsze 
cieszę się jak mamy  okazję spotkać się 
i gdy mogę coś z wami przeżyć. Jestem 
wdzięczna że należę do ZHP bo inaczej  
bym nigdy was nie poznała ..   trzymajcie 
się zdrowo i do zobaczenia na harcerskim  
naszym szlaku!  :)   

CZUWAJ!
Teresa Wiącek

ZDJĘCIE: Spotkanie z skautkami ukrainskimi, Detroit. FOTOGRAF: Ksenia Kozak

strona 11

Kochane Druhny!!!!

Przesyłam serdeczne życzenia na Dzień Myśli
z dalekiej Argentyny!!!!

Czuwaj!!!!
Joasia Sempolinski-Uzarowicz hm

Sekretarka
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 Wróciliśmy! A było ciekawie. Trasa: Radom-
Pionki-Warszawa, a dla wielu jeszcze zahaczenie o 
poszczególne dalsze rodzinne zakątki.

 Spotkała się nasza rodzina harcerska w 
osobach: ze Stanów — druhna Komendantka 
Chorągwi (KC) hm Beata Pawlikowska, z Francji KC — 
hm Magda Borucka-Ghuillou, z Kanady — hm Anna 
Mazurkiewicz, była też reprezentowana Australia. 
Nie można zapomnieć, że była też nasza daleka, lecz 
bardzo kochana Argentyna z druhną hm Barbarą 
Fiedorowicz, no i WB w osobach sióstr hm Anna Gębska 
(Przewodnicząca Okręgu WB) i Maria Bnińska (KC), 
nasza Naczelniczka druhna 
hm Oleńka Mańkowska 
i druh Naczelnik, jak i 
druh Przewodniczący z 
członkami Naczelnictwa w 
osobach druhen: hm Teresy 
Szadkowskiej-Łakomy, hm 
Jagody Kaczorowskiej i 
druhny Julii Moszumańskiej 
(KPH). Delegacja nasza liczyła 
dwóch Przewodniczących 
„Emeritus”, mianowicie 
członkinię Redakcji Węzełka 
hm Teresę Ciecierską, jak 
i druha hm Stanisława 
Berkietę. Pion naszej historii 
to druhna phm Krystyna 
Małkowska. Do delegacji 
doszły druhna hm A. 
Świdlicka i jej siostra pwd 
Joanna Sabbat oraz nasza 
Sekretarka GK hm Bogna 
Maramaros. I nie zdziwicie 
się, że i był tam Węzełek w 
skromnej postaci Redaktora 
Naczelnego!

 Od razu należy podkreślić wyjątkowe 
podziękowanie czołowemu organizatorowi, jak i 
harcerzowi druhowi hm Markowi Wierzbickiemu, dla 
którego żadne zagadnienie, choćby był to najbardziej 
może nawet wymyślny pomysł, nie stanowiło za 
dużego wysiłku i nasuwało natychmiastowe rozsądne 
rozwiązanie. U jego boku małżonka, wspaniała 
harcmistrzyni druhna Lidka, służąca szerzej naszym 
potrzebom, harcerska rodzina z Pionek i Radomia. 
Ogólna gościnność przekraczająca potrzeby i sam 
projekt konferencji, jak i bogaty program. Bardzo 
dziękujemy!

 Nie każdy jest zwolennikiem konferencji. Jest 
to zależne chyba od temperamentu danej osoby. Okazja 
do spotkania nawet wśród grona ludzi, którzy się znają, 
wspólnie spędzone chwile, i wymiana zdań dotycząca 
konferencji, jak i inne okolicznościowe tematy, są 
drogocenne. Referaty referatami, ważny materiał, do 
którego z czasem wiele osób może się odwołać, ale 
rozmowy kuluarowe są nie do zastąpienia. Osobiście 
podzielam zdanie, że konferencje odgrywają bardzo 
ważną rolę w życiu każdej organizacji, jak i jej członków.

 Zacznijmy od pytania, które de facto nie 
padło, a które było podłożem całego tematu. Dlaczego 

Kraj, a tak naprawdę jego 
kręgi badawczo-naukowe, 
zainteresowały się nagle 
naszym harcerstwem? 
Owszem, powinni się 
interesować, ale minęło 
ponad 27 lat od początków 
powstania wolnego 
państwa. Przez tyle lat 
milczano, a czasami 
patrzono na nas jak na 
raroga. Do dziś widzę u 
wielu osób zaskoczenie, że 
działamy od czasów wojny, 
że działamy po świecie i że 
nasza młodzież niczym się 
w harcerstwie nie różni od 
braci krajowej.

 Jestem przekonana, 
że prace napisane przez 
druha Wierzbickiego i 
wydane w postaci książek, 
na temat osób działających 
poza krajem na rzecz 

kraju, które były harcerzami, nie tylko zaciekawiły, 
ale i zainspirowały tego wyjątkowego badacza historii 
o szerokiej wizji. Naukowcy zaczynają rozumieć jaką 
ważną rolę odgrywało nasze harcerstwo na Obczyźnie. 
To nie tylko jakaś młodzieżowa organizacja, która 
umożliwia młodzieży zabawę i zajęcia. Przecież dzięki 
naszemu harcerstwu, w dużej mierze nasi rodzice i 
dziadkowie zdołali zakorzenić w nas tę żyłkę polskości, 
dzięki której istnieje do dziś organizacja, w której 
działamy i pragniemy jej rozwoju. W czasach globalizacji 
i rozwoju obecnej technologii harcerstwo jest wspaniałą 
organizacją, której rozwój jest potężną zasługą wielu 
Polaków, którzy budowali polskie życie w wielu 
krajach. Co ważniejsze i ciekawe, to fakt, że harcerstwo 
nasze się nie rozbiło, ale wbrew różnym warunkom i 

LISTOPADLISTOPAD
PIONKI
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nastawieniom, działamy dalej jako jedna organizacja, 
bo fundamenty naszej pracy harcerskiej i ideologię 
przejęliśmy od naszych pradziadków.

 Czy wszyscy prelegenci spoza naszej 
organizacji to wyczuli w pełni? Na pewno nie. Czy 
wszystkie wyniki badań pokrywają się z rzeczywistością 
? Też nie. Czy każdy z prelegentów należał do 
ugrupowania rzetelnych badaczy pragnących 
pozyskania dalszej i głębszej wiedzy od tego drugiego 
pokolenia naocznych świadków? Też nie. Wiemy, że 
od czegoś trzeba zacząć i swoją obecnością mogliśmy 
ściślej naświetlić tę prawdziwą rzeczywistość, a nie 
tę wyłonioną z suchych dokumentów, przedstawioną 
przez osoby, które nie zawsze były harcerzami.

 Harcerstwo jest ruchem, który jak każdy 
ruch, aby działać skutecznie, potrzebuje struktury 
administracyjnej. Nie zawsze ktoś spoza harcerstwa 

jest w stanie to zrozumieć. Naczelnictwo odgrywa 
bardzo specyfi czną rolę, piastuje opiekę nad rozwojem 
organizacji i jej pozycji na przykład w czasach 
zagrożenia. To nie kojarzy się od razu z naszą codzienną 
pracą w terenie, przy tym jesteśmy łańcuszkiem 
pokoleń i niekoniecznie wypowiedź danej osobistości 
na tak zwanym szczycie będzie się pokrywała z 
wizerunkiem młodszego człowieka. Nie można osądzić 
rozwoju naszego ruchu na Obczyźnie, jak i wyników 
tej pracy na podstawie suchej analizy wypowiedzi 
Naczelnictwa, przedstawiającego harcerstwo w 
odniesieniu do zagadnienia polskiego życia na poza 
Krajem.

 Kolejne trzy dalsze zagadnienia: W jakim sensie 
ZHP było i jest organizacją apolityczną? Początki ZHP, 
czyli skau  ngu polskiego są zakorzenione w dążeniu 
do wolnego państwa, jeszcze w okresie zaborów i 
niszczących wojen. Podczas okresu międzywojennego 
harcerstwo było bardzo mocno poważane i cieszyło się 
jak najwyższym i najsilniejszym wsparciem Rządu RP. 
Można się zastanawiać czy Druh Przewodniczący hm 
Michał Grażyński słusznie lub niesłusznie piastował 
jednocześnie funkcję Wojewody Śląskiego. Tradycyjnie 
opiekę nad naszą organizacją piastuje Prezydent, 
niekoniecznie będący harcerzem (dotychczas nie 
doczekałyśmy się kobiety prezydenta RP). Podczas 
okresu PRL-u harcerstwo poza granicami kraju 
odgrywało bardzo istotną i wyjątkową rolę w walce o 
wolność kraju, z oznaczonym miejscem w strukturach 
„rządu” i struktur świata uchodźczego. Apolityczne? 
Koronkowa odpowiedź...

 Drugie zagadnienie to fakt, że większość z 
naszych ludzi działających wówczas na Obczyźnie, jak 
i dziś, było harcerzami. Nie każdy pozostał w ramach 
organizacji, ale lojalność i szacunek wobec harcerstwa 
pozostaje do końca u każdego. Z tych, co pozostali w 
naszych szeregach, większość pełniła też i inne funkcje, 
na przykład przy Macierzy Szkolnej czy przy SPK, 
czy nawet w strukturach Zjednoczenia. Harcerstwo 
każdego z nas kształtuje i przygotowuje do życia, to 
jest jasne, zaostrza nasze osobiste zrozumienie służby 
Bogu i Ojczyźnie jest to w pełni zrozumiałe, ale jak to 
słusznie określiła druhna Beata w swym wystąpieniu, 
zmienia się w pracy społeczno-patriotycznej kapelusze. 
Jeżeli ktoś działa w danym momencie w harcerstwie, 
nie działa i nie myśli kategoriami żołnierza weterana, 
czy ministra przy rządzie, gdy zasiada do stołu obrad 
zarządu swojego koła SPK, działa i myśli kategoriami i 
potrzebami weteranów, a nie harcerskimi. Nie można 
mylić tych podziałów i wrzucać do jednego kotła.
Trzecie zagadnienie łączy się właśnie z tematem 
łańcucha harcerskich pokoleń.

 Nasza sytuacja, jak i z resztą nasz profi l pod 
koniec roku 2017, nie przypomina pod wieloma 
względami mojego otoczenia z wczesnych harcerskich 
lat.

ZDJĘCIE: Pod Pomnikiem Kochanowskiego, Radom - FOTOGRAF: Magdalena Borucka Guilhou

ZDJĘCIE: Kościół Garnizonowy, Radom - FOTOGRAF: Magdalena Borucka Guilhou
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 Ruch posuwa się naprzód, nie może trwać 
w stagnacji, bo nadal jesteśmy uzależnieni od losów 
Ojczyzny, gdyż to jej chcemy służyć. A Ojczyzna dziś 
odgrywa dużą rolę na płaszczyźnie światowej, czyli 
jesteśmy zależni od wydarzeń na szczeblu światowym. 
Mam tutaj naturalnie na myśli wstąpienie Polski do UE 
w 2004 roku, które wywołało szczególnie na terenie WB 
i może w mniejszym stopniu we Francji tyle zmian w 
naszym profi lu.

 Dzisiaj nasze harcerstwo jest apolityczne w 
pełnym tego słowa znaczenia. 50 lat temu tak nie było 
i nie mogło takim być. Nie szło się w mundurach z 
transparentem, że zwalczamy polityczny układ w Kraju, 
ale szło się naprzód, służąc wolnej Polsce, każdym 
ruchem, słowem, wystąpieniem i zbiórką.

 Słowa naszego Przyrzeczenia są tak głęboko 
w naszych sercach zakotwiczone, że wiadomo było, że 
wyjdziemy na stadion w White City w 1966r. z głową 
wysoko podniesioną i prężnym krokiem jako młodzież, 
od zucha po instruktorkę i zrobimy to dobrowolnie. 
Wiedzieliśmy, że oczy świata są na nas skierowane, 
że tym razem prasa zachodnia zauważy i że to dotrze, 
ku furii reżimu, do naszych rodaków, którym tym 

sposobem pokażemy swą łączność i dowód, że nie 
zapominamy, że się nie asymilujemy w dobrobycie 
świata zachodniego tylko, że przypominamy i na 
swój sposób walczymy właśnie o nich, zakutych tym 
kolczastym sowieckim drutem.

 Polityczne zaangażowanie? Do pewnego 
stopnia tak, ale inaczej ujęte, inaczej się ukazujące. 
Wiadomo było, że na trybunie będzie Prezydent RP na 
uchodźstwie, że będzie Generał Anders i inni dostojni 
i zasłużeni mężowie stanu, którzy walczą o sprawę na 
co dzień. Byliśmy z tego faktu dumni, nie jako jakiś 
elektorat czy zwolennik władzy, tylko jako harcerz czy 
harcerka.

 Ponowna sytuacja zaistniała pod Monte 
Cassino 3 lata później. Wizja Generała, co do tych 
wizerunkowych zdjęć, na których suną się szeregi naszej 
młodzieży ze świata w naszych mundurach i oddanie 
nam pod opiekę sztandarów żołnierza polskiego 
walczącego poza granicami Kraju, stały się najbardziej 
historycznym wydarzeniem PR w walce na Zachodzie o 
wolność Polski.

 Jako instruktorki ZHP musi się naszym Krajem 
interesować, a jego losy powinny nas obchodzić. 
Jeżeli nam to nie odpowiada, do harcerstwa kraju 
zamieszkania bracie idź.

 Ciekawe zagadnienie, podkreślając zmiany 
w naszym profi lu na szczeblu indywidualnej harcerki 
(miejsce urodzenia, historia i raison d’etre co do 
przybycia do kraju zamieszkania) jest problem, w jaki 
sposób zamierzamy dalej służyć Polsce, bo na pewno 
w mundurze, a nie w polityce. Tematy typu zagrożenie 
puszczy czy wystąpienia rządowe zagrażające wolności 
obywatela, to tematy, w których możemy się w pełni 
angażować jako instruktorki, bo należą one ściśle do 
służby Ojczyźnie. Nie obchodzi nas, która par  a rządzi 
i z jaką przewagą elektoratu, ale obchodzi nas to, że 
źle się dzieje, a to zło uderza w nasze prawo i to, w co 
wierzymy i do czego podążamy.

 W tym momencie nasuwa się i też drugie 
pytanie: o które pokolenie chodzi, bo są co najmniej 
trzy, a może nawet i cztery w tym naszym harcerskim 
łańcuszku, które dotyczą tematu konferencji.

 Każde pokolenie miało inne nastawienie i inne 
możliwości działania. Pierwsze pokolenie, które rosło 
podczas wojny, z początku dziecko na wojnie, a po 
wojnie już młody człowiek kończący maturę i kierujący 
się na studia już w kraju zamieszkania. To pokolenie 
było może podległe rodzicom czy dziadkom, liczono 
się z ich zdaniem i spełniano ochoczo obowiązki, jak i 
wymagania mężów stanu, nawet z pewnym pietyzmem. 
Pokolenie powiedziałabym w potrzasku, bo tam, gdzie 
były osoby pragnące angażować się w politykę swojego ZDJĘCIE: 11 Listopada  - FOTOGRAF: Magdalena Borucka Guilhou
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kraju zamieszkania, było to wręcz odradzane, już 
nie powiem, że zabronione. Były to osoby już tutaj 
wykształcone, mówiące płynnie po angielsku, które 
mogłyby tyle zrobić w kwes  i polityki powojennej, 
jak i w lobbingu dla sprawy polskiej. Pozostali więc 
w świecie wąskim uchodźczym, poświęcając się 
polskiemu życiu na Obczyźnie. (Patrz wyjątkowy 
przykład Zbigniewa Brzezińskiego-nekrolog, numer 
czerwcowy 2017). Ilu więcej mogło się wykuć takich 
Zbigniewów po całym świecie?
 Następne pokolenie to dzieci urodzone 
podczas i od razu po wojnie. Nasuwa się w tym 
przypadku przykład brata naszej Druhny Esi, który 
działał w szeregach Pogoni, której celem było 
przygotowywanie wyszkolonej kadry w razie konfl iktu 
w formie trzeciej wojny światowej, abyśmy ponownie 
byli gotowi do walki.

 Od razu po nim pokolenie rodzące się już 
w krajach zamieszkania o szerokiej rozbieżności, bo 
rodzące się na przestrzeni 20 lat. Pokolenie czujące 
się bardziej wygodnie w swym naturalnym otoczeniu, 
które stanowiło państwo zamieszkania i urodzenia, 
żonglujące swoją dwu narodowością, a raczej 
narodowością ze swoimi korzeniami, czyli tożsamością, 
bardziej wybredne i decydujące mocniej, co do 
obranej drogi w swej służbie Ojczyzny. Nie kryję, że 
chodzi tutaj o moje pokolenie.

 Otóż podczas panelu dyskusyjnego padły 
słowa od dr Ziętary, że w strukturach postawy 
uchodźczej znajdzie się mało nazwisk z naszego 
pokolenia i że to świadczy o tym, że z jakiegoś powodu 
nie angażowaliśmy się w sprawy polskie.

 Nic podobnego! Podam przykład następujący: 
szykowała się jakaś manifestacja, byłyśmy na niej, 
choć często nie w mundurach, żwawo się angażując. 
Jeżeli starszy kolega ze Zrzeszenia Studentów ściągał 
nas, to godzinami kręciłyśmy z pasją i werwą rączkę 

od maszynki do kolportowania. Każdy z nas przyłączał 
się na swój sposób do walki. Jednak naszych nazwisk 
tam nie będzie, bo kto będzie zapisywał, że 15-letnia 
Skowrońska kolportowała ulotki na manifestację.

 Naukowiec winien być pokorny i chcieć nie 
tylko słyszeć, ale i słuchać. Przykra sytuacja, od której 
nadal nie odseparowaliśmy się w obyczajach krajowych, 
że sporo osób nawet nie słucha naocznych świadków. 
Na konferencję się przyjeżdża, aby się podzielić i 
skoro się jest w gronie osób, które są naocznymi 
świadkami, czegoś się można nauczyć lub nabrać innego 
spojrzenia co do obranego tematu. Przejrzenie czy 
przestudiowanie dokumentu może czasem doprowadzić 
do mylnych konkluzji. Skrupulatny naukowiec będzie się 
fascynował nie swoją osobą, ale możnością rozmowy 
z kimś mu zupełnie dotychczas nie znanym, by poznać 
jego racje.

 Sukces naszego działania poza krajem nie 
polegał na kilku osobistościach, choć niczego im nie 
odbieramy, bo mogły te osobistości działać skutecznie, 
gdyż cieszyły się wsparciem i zaufaniem swojego 
społeczeństwa. Obozy polityczne istniały (nabierały 
z każdym pokoleniem mniejszego znaczenia), ale cel 
był ten sam. Wszyscy przeszli przez tę samą katorgę, 
podobnie skrzywdzeni niesprawiedliwością, tęsknotą, 
jak i rozłąką z najbliższymi, lub utratą swych ojczystych 
ziem.
 Kult nazwisk panujący w Kraju jest bardzo 
przykrą pozostałością systemu nam bardzo obcego. 
Skąd wiesz co ta czy inna osoba wie, przeżyła lub ma 
nawet w swoim posiadaniu, skoro nie interesuje cię, 
kim ona w ogóle jest, bo jej nazwisko nie należy do 
tych kultywowanych szablonowo osób, którymi jesteś 
zaślepiony.

 Do harcerstwa, jak i naszej drogi przyłączyło się 
więcej osób, niż te powiedzmy sześć, których nazwiska 
ciągle padały ze sceny.
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 Oto koszyczek refl eksji po konferencji i myśli 
powstałych na jej skutek. Może zaskoczą naszego 
organizatora, choć myślę, że nie. Druh Marek jest 
zbyt rzetelnym i inteligentnym człowiekiem, aby nie 
rozumieć lub obrażać się na szczere wypowiedzi, a 
na pewno wie, że te komentarze zaowocowały dzięki 
tej konferencji i nasuwają potrzebę następnego, 
podobnego spotkania.

 Taka konferencja zmusza nas wszystkich do 
zastanowienia się na wyższym intelektualnie poziomie 
nad nami i naszą pracą. Wiemy, że jutro czeka nas 
następna zbiórka, następny obrzęd, następna akcja 
letnia. Już teraz jesteśmy żywo pochłonięte tą sprawą, 
jaką jest czas i możność myślenia nad tym naszym 
skarbcem, czyli naszą historią. Przecież na zbiórkach 
przekazujemy następnym pokoleniom istotną wiedzę, 
chociaż czasem niewiele z tych faktów rozumieją. Może 
i w tym przypadku same powinnyśmy się zastanowić 
czy docieramy do swoich harcerek i czy posługujemy się 
jak najbardziej skutecznymi metodami.

 Po to mamy swoje pismo, aby mieć możliwość 
i forum do debaty, dyskusji, refl eksji. Pismo nasze 
zachęca do popatrzenia się na samych siebie z lotu 
ptaka. Nasze harcerstwo nie może się zamienić w 
rutynę, w przyzwyczajenie, w szablonowe powtarzanie. 
Przy tym, jak zamierzamy działać, jeżeli język ojczysty 
słabnie coraz bardziej?

 Mieliśmy tylu swoich prelegentów, a ani jedna 
z osób nie raczyła czegokolwiek przesłać Węzełkowi. 
Nie będę tego komentować. Pozostawiam wam to 
zagadnienie. Referaty będą wydrukowane i możemy, 
gdy je same dostaniemy załączyć naszym czytelniczkom. 
Posiadamy też nagrania referatów i wypowiedzi z sali.
Artykuł ten nie stanowi prasowej relacji z konferencji 
ani zapisu kronikarskiego.

 Czekamy na wasze upomnienie się, że chcecie 
wiedzieć więcej, bo jak dotychczas milczycie ciszą 
grobową, co do każdego tematu poruszanego na 
naszych stronach.

 Na zakończenie uważam, że nasze czytelniczki 
winny wiedzieć jak wspaniale nasze grono się spisało. 
Wygląd super, zachowanie perfekt, bo cały czas byliśmy 
otwarci na rozmowy kuluarowe i coś, o czym nikt 
nie wspomniał, a jest to de facto największy sukces 
polityczny, czy apolityczny naszych rodziców i dziadków- 
wspaniały język polski i płynne posługiwanie się nim, 
nie tylko podczas przygotowanych referatów, ale i na 
każdym kroku.

 Choć w porównaniu z ilością harcerzy w 
kraju, stanowimy małą część, wiemy, ile więcej z nas 
mogło się stawić w Pionkach i jeszcze więcej dodać do 
referatów. Konferencja musiałaby wtedy trwać trzy lub 
cztery dni.

 Mówiono w kraju, że konferencja będzie 
ciekawym zderzeniem dwóch światów, tego 
działającego na zachodzie z tym wschodnim. Owszem 
nastąpiło zderzenie dwóch światów: naocznego 
świadka i naukowca, w kilku przypadkach niezbyt 
pokornego.

 Takie zderzenie podkreśla ważność takich 
spotkań. Obydwie strony muszą się poznawać i 
ze sobą rozmawiać. Nam powinno na tym zależeć 
jak najbardziej, bo chyba pragniemy tego, aby 
jak najszersze i jak najbardziej ścisłe wieści o nas 
rozchodziły się po kraju. Aby ten materiał, który jest de FOTOGRAF: Magdalena Borucka Guilhou

FOTOGRAF: Magdalena Borucka Guilhou
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 Zapoznasz się z historią Radomia-Poznasz 
również historię Polski.

 Od VIII wieku, kiedy powstała osada 
w dolinie rzeki Mlecznej, po X wiek, kiedy 
powstaje gród obronny położony na skraju 
Puszczy Radomskiej, Radom staje się centrum 
administracyjnym Piastów. Wędrujemy jego 
ulicami, jak i kartkami historii. W 1350r. Kazimierz 
Wielki dokonuje lokacji nowego miasta (rynek, 
ratusz, zamek). Mury miejskie liczą 3 bramy i 25 
baszt! Miasto kwitnie w swym rozwoju, z racji 
swojego położenia na szlakach handlowych Rusi, 
Śląska, Wielkopolski i Pomorza. Jagiellończycy 
zatrzymują się w Radomiu, podróżując między 
Krakowem a Wilnem.

 18 listopada 1489r. Jan von Tieff en 
składa hołd lenny Kazimierzowi Jagiellończykowi 
na Zamku w Radomiu (wasal klęka przed swym 
seniorem i składa przysięgę wierności i niesienia 
pomocy w razie potrzeby).
W okresie regentury św. Kazimierza, w 1505r., 
Radom jest miejscem konstytucji „NIHIL NOVI” na 
podstawie której król nie może niczego postanowić 
bez zgody izby poselskiej i senatu. Wprowadzony 
jest też Statut Łaskiego, który stanowi zbiór 
przywilejów szlacheckich i kościelnych, jak i praw 
miejskich.

 Losy Radomia teraz bardzo się zmieniają. 
W 1623r. wybucha zaraza. W 1628 r. pożar niszczy 
większość miasta, a potop szwedzki niszczy miasto 
kompletnie, gdy Szwedzi się wycofują, zostaje tylko 
37 domów i 395 mieszkańców.
23 czerwca 1767r. Konfederacja Radomska pod 
przewodnictwem Karola Radziwiłła uznaje Carycę 
Katarzynę II za „gwarantkę ustroju RP”. Radom 
zostanie wcielony do austriackiego zaboru. W 

wysiłek, aby odnaleźć coś ciekawszego. Co się dzieje 
z naszym referatem wydawnictw? Zróbmy nasz 
wewnętrzny rachunek sumienia pod hasłem: dokąd my 
idziemy?

 Żyjemy w czasach wielkiej ignorancji. Biorąc 
pod uwagę zamykanie się społeczeństwa brytyjskiego 
post Brexit, na nas spadnie wtedy obowiązek 
rozpowszechniania naszej historii na Wyspach, a gdy 
naocznych świadków zabraknie, rodzi się pytanie: co po 
nas zostanie?

Zygmunt
Pionki  - Londyn  2017

facto w naszych rękach, był rozprowadzany po naszej 
myśli.

 Podkreślam, że ten materiał jest w naszych 
rękach. Czy dbamy o swoje archiwa? Czy do nich 
zaglądamy? Która z nas ostatnio zorganizowała akcję 
chronienia i zabezpieczenia naszych harcerskich 
archiwów rozsianych po świecie? Kto zajął się 
skopiowaniem tych archiwów, aby przynajmniej w 
Londynie były kopie całej naszej światowej spuścizny?

 A tak naprawdę czy dbamy o swój polski? 
Czy piszemy, dostarczamy artykuły na temat? Jak 
zamierzamy podejść do sprawności 100-lecia? 
Szablonowo, czy każda z nas zamierza dołożyć własny 

1809 r. wchodzi do Księstwa Warszawskiego, ale 
po klęsce Napoleona jest zajęty i niszczony przez 
Rosjan. Niemniej od 1815r. postęp wkracza do 
życia radomskiego, pierwotnie brukowaniem ulic i 
remontem domów. Mimo powstań, które odgrywają 
na tym terenie szaloną rolę, w 1867 r. następuje 
kanalizacja miasta, w 1883 r. pojawia się pierwsza 
gazeta radomska, w 1885 r. powstaje pierwsza linia 
kolejowa, a z początkiem XX wieku elektryczność.

 Postawa ludności jest antyrosyjska. W 1915 
r. Radom jest zajęty przez wojska austriackie, co 
pozwala na nabór do legionów.

 2 listopada 1918 r. mieszkańcy rozbrajają 
wojska wroga. Niepodległość!

 Podczas okresu międzywojennego życie 
rozwija się w Radomiu, lecz 8 września 1939 r. 
Niemcy wkraczają i zaczynają się liczne egzekucje. 
24 stycznia 1941r. Intelligenzak  on: aresztowanych 
jest z 268 osób, w tym 25 kobiet, 2 księży, adwokaci, 
lekarze szpitalni, 6 ziemian, kilku wójtów i były 
burmistrz miasta. Rok później Niemcy tworzą ge  o, 
z którego wywiozą 34 000 ludności żydowskiej do 
Treblinki na zagładę.
Armia Krajowa ma bardzo bogatą kartę w Radomiu 
z okresu drugiej wojny światowej. 16 stycznia 1945r. 
wojska sowieckie wkraczają do miasta. 25 czerwca 
1976r. robotnicy radomscy organizują manifestację 

RADOM

antyrządowe, 
a miasto staje 
się znanym 
ośrodkiem 
opozycji. 4 
czerwca 1991r. Jan 
Paweł II przybywa 
do Radomia.
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ŚW. B. ALBERT CHMIELOWSKIŚW. B. ALBERT CHMIELOWSKI
JASNA G RA I OSTRA BRAMA TO DWIE R CE MATKI BO EJ WYCI GNI TE W KIERUNKU POLSKI

w kwietniu zostaje 
osadzony w X 
pawilonie Cytadeli 
Warszawskiej. W 
więzieniu bardzo 
poważnie choruje 
na tyfus i ledwo co 
ucieka śmierci. W 
tym samym czasie 
czuwa duchowo nad 
nim jego matka, 
która gorliwie modli 
się o jego przeżycie i 
powrót do zdrowia.

„Niepokornie pokorny”

 „Naprzód od czasu wstąpienia do zakonu 
zawsze na myśli miałem, żeby można ludziom dać 
poznać miłość Bożą; zdawało mi się, że to byłoby 
najskuteczniejszym lekarstwem na te choroby 
wieku. [...] „Miłość Jezusa ma być jedyną moją 
pobudką do wszystkiego. Pragnę wszystko ożywiać 
tą intencją i żyć dla miłości Jezusa”.

 Honorat Koźmiński urodził się 16 grudnia 
1829 w Białej Podlaskiej nad Pilicą, w rodzinie 
Stefana i Aleksandry (z domu Kahlów). Jest drugim 
z pięciorga dzieci i został ochrzczony jako Florentyn 
Wacław Jan Stefan Koźmiński.

 W 1840r. rodzina Koźmińskich przenosi 
się do Włocławka z powodu nowego stanowiska 
Stefana Koźmińskiego. Mając jedenaście lat, Wacław 
rozpoczyna naukę w Płockim gimnazjum. Tam jego 
pobożność i wiara przeżyje okres próbny, bo wbrew 
wyniesionej z domu religijności, jako młodzieniec 
wyprze się Boga i zatraci wiarę. Kończy gimnazjum w 
wieku 15. lat, a później za namową ojca, podejmuje 
studia budowlane w Szkole Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Wkrótce ojciec Wacława umiera, a ta 
śmierć daje mu jeszcze jeden powód do wątpienia w 
istnienie Pana Boga.

 W 1846r. zostaje posądzony o przynależność 
do spisku młodzieżowego przeciwko carowi i Rosji i 

 W tym roku obchodziliśmy 100 lecie 
śmierci o. Honorata Koźmińskiego, jak i Adama 
Chmielowskiego bardziej znanego jako Brat Albert.
Dlaczego te postacie zostały wybrane do obchodów 
krajowych i kościelnych? Przede wszystkim dlatego, 
że obaj pragnęli szerzyć chwałę Bożą, przekazywać 
dobro i miłość bliźnim, pokrzepiać duszę i ciało 
tym, którzy byli poszkodowani, zepchnięci na 
margines społeczeństwa. Umieli się dzielić tym, 
co posiadali, byli przykładem ubóstwa i dobroci 
względem drugiego człowieka. Obaj urodzili się i żyli 
w trudnym okresie naszych narodowych dziejów 
(utrata niepodległości, zabory). Honorat założył 
wiele zgromadzeń, które do dzisiaj przetrwały. 
Wszystko, co robił, służyło na chwałę Pana. Oddawał 
się i modlił gorliwie do Matki Boskiej, a hasłem jego 

 W Dniu Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, 15 sierpnia 1846r. Wacław Koźmiński 
przeżywa nawrócenie. Przypuszczalnie na skutek 
modlitw matki, Wacław zaczyna powoli powracać do 
zdrowia, lecz jego stan nie pozwala na długotrwałe 
więzienie, w związku z czym zostaje zwolniony 27 
lutego 1847r. po odbyciu jedenastu miesięcy carskiej 
kary.

 Będąc jeszcze w ciemnych i zimnych murach 
Cytadeli oraz po stopniowym powrocie do zdrowia, 
Wacław postanawia oddać resztę swojego życia 
Chrystusowi i poświęcić się innym. Nawraca się 
duchowo i postanawia przemienić swoje życie. 
Odczuwa całkowity spokój sumienia dopiero po 
opuszczeniu więzienia i odbyciu spowiedzi, kiedy to 
na nowo odzyskuje ducha wiary. Od tego momentu 

było „Totus Tuus”. Brat Albert budował schroniska 
i przytułki dla ubogich, jak również założył 
zgromadzenie Braci Albertynów. Obaj wzorowali się 
na postaci Św. Franciszka i obu Jan Paweł II uczynił 
błogosławionymi.

 Brat Albert, jak i Ojciec Honorat to artyści, 
którzy byli uczuleni na piękno świata i ludzkich 
dusz. Obaj, stracili wiarę, ale walcząc z grzechem, 
po ponownym odkryciu Miłości Bożej odnaleźli 
swoje dusze i zrozumieli swoje powołanie. Po latach 
służby i poświęcenia stali się dobrymi jak chleb, 
przez oddanie się całkowicie, do ostatniego tchu, 
woli Bożej.

Agnieszka Nowicz phm
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postanawia prowadzić nadzwyczajne życie 
dyscypliny wewnętrznej przez umartwianie się.

 18 grudnia 1848r .Wacław wstępuje do 
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie 
jako dwudziestoletni młodzieniec, przerywając 
studia w połowie ostatniego roku. Tam otrzymał 
habit i nadano mu imię Honorat, z łaciny: „darzony 
szacunkiem”. Dokładnie rok później, składa 
śluby proste i zostaje wydelegowany na studia 
fi lozofi czno-teologiczne do Lublina. W 1850r. składa 
śluby uroczyste i zostaje przeniesiony na studia 
do Warszawy, które ukończył w 1852r. i został 
wykładowcą.

 Od momentu poczucia powołania do 
życia zakonnego, świadomie pragnie wykorzystać 
wszystkie swoje zamiłowania oraz talenty, by zbliżyć 
siebie i innych do Boga, którego bardzo pokochał 
oraz do Kościoła, w którym widział dobro i sens dla 
dusz ludzkich, jako przedsionka Nieba.
Święcenia kapłańskie przyjął w Warszawie, 27 
grudnia 1852r. z rąk Arcybiskupa Antoniego 
Fijałkowskiego. 

 Wielkim darem ojca Honorata było 
rozpoznawanie i kierowanie duszami ludzkimi. 
Posiadał również wielki dar mowy i ukazywania 
ludziom miłości Boga. Oprócz daru powołania i 
kaznodziejstwa o. Honorat miał również dar pisania. 
Czasami czuł się niegodny i niezdolny do pisania, 
zwłaszcza kiedy przeżywał jakiś osobisty kryzys. Miał 
świadomość, że otrzymał dar pisarski od samego 
Boga i chciał się za każdym razem wywiązać solidnie 
i po mistrzowsku, wiedząc, że piszę na Chwałę Bożą. 
Dużo czasu spędzał nad poprawianiem napisanego 
materiału, w którym miał możliwość poruszania 
problemów i zagadnień społecznych.

 W jego zbiorach można również przeczytać 
dzieła dotyczące Matki Najświętszej, świętych 
Zakonu Franciszkańskiego oraz innych świętych. O. 
Honorat wspomina o wielkiej miłości do Maryi i jej 
wstawiennictwie, któremu zawdzięcza wszystkie 
łaski, talenty, powrót do zdrowia, powrót do wiary 
i powołanie. Od samych początków przyświeca mu 
idea odrodzenia ducha religijnego w społeczeństwie 
polskim. Propaguje nabożeństwo do Matki Bożej, 
zwłaszcza Żywy Różaniec, nadając mu charakter 
społeczny.

 O. Honorat sprężyście i gorliwie służył 
swoją osobą i posługą kapłańską w Trzecim Zakonie 
Franciszkańskim w Warszawie. W 1855 r. zetknął 
się z Zofi ą Truszkowską, która będąc tercjarką 

franciszkańską i opiekując się wraz z kilkoma 
niewiastami, ludźmi bezdomnymi, poprosiła o. 
Honorata o nadanie im statutu tercjarek życia 
wspólnego. Doszedł więc ojcu Honoratowi jeszcze 
jeden obowiązek, który doprowadził z czasem 
do powstania zgromadzenia sióstr felicjanek, a 
następnie dwudziestu pięciu innych wspólnot 
habitowych i niehabitowych. W ten sposób mógł 
pomagać ubogim nie tylko kawałkiem chleba, ale 
również opieką duchową. Jego praca nie zamykała 
się w posłudze spowiedniczej i duchownej, lecz o. 
Honorat stał się odpowiedzialny również za sprawy 
organizacyjno-prawne zgromadzenia.

 Niestety, po upadku powstania 
styczniowego, w 1864r. rząd rosyjski zlikwidował 
klasztory katolickie, co dla Koźmińskiego oznaczało 
przeprowadzkę do Zakroczymia, a w latach 1892-
1916 do Nowego Miasta nad Pilicą, miejscowości 
bliskiej jego miejscu narodzin. Zaborcy chcieli 
doprowadzić do zniszczenia całkowitego nie tylko 
narodu polskiego, ale także do całkowitego zaniku 
życia religijnego Polaków.

 W ramach potrzeb i w celu ominięcia zakazu 
rosyjskiego o rozwiązaniu klasztorów o. Honorat 
zaczął zakładać zgromadzenia zakonne sióstr skrytek, 
na podstawie statutu i reguł Trzeciego Zakonu Św. 
Franciszka. Do jego konfesjonału przychodziło wiele 
dziewcząt pragnących służyć Bogu. Radził im, aby 
służyły w ukryciu, a więc bez habitu, prowadząc 
życie zakonne w tajemnicy. Tu właśnie bardzo się 
poświęcał.

 Między rokiem 1872, a 1898 założył 
14 żeńskich zgromadzeń, które miały nie tylko 
działać charytatywnie, niosąc pomoc w szpitalach 
i fabrykach, ale również apostolsko poprzez 
rozpowszechnianie Słowa Bożego i dziejów Kościoła. 
Potem powstały następne wspólnoty habitowe i 
niehabitowe, o których aprobatę postarał się w 
roku 1889, uzyskując pozwolenie ze Stolicy Świętej. 
Z końcem XIX wieku liczba członków zakonów 
założonych przez o. Honorata wynosiła 10 000, a 
takiej działalności władze carskie nie przewidziały 
trzydzieści lat wcześniej.

 O. Honorat Koźmiński otrzymał wielki dar 
charyzmy, powołania i służby. Cechowała go odwaga, 
czystość myśli i uczynków, dobrze zrozumiane i 
przemodlone idee ewangeliczne, oraz wspólne 
dobro.

 W 1893r. powstaje Ruch Mariawitów oparty 
na objawieniu Miłosierdzia Bożego, na 
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UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 22 czerwca 2016 r.

 […] W roku 2016 przypada 100-
na rocznica śmierci Błogosławionego 
Honorata Koźmińskiego, kapucyna, 
który całym swoim życiem dowiódł, 
że wartości, którymi się kierował i 
działania, jakie podejmował, służyć 
miały drugiemu człowiekowi, a 
zwłaszcza temu najbiedniejszemu, 
najbardziej potrzebującemu – jego 
rozwojowi zarówno duchowemu, 
jak i społecznemu. Rozwojowi tak 
istotnemu, zwłaszcza w trudnych latach 
niewoli narodowej i niezbędnemu 
dla podtrzymania, za wszelką cenę, 
polskiej wspólnoty narodowej, 
zarówno w sferze duchowej, jak i 
materialnej. Podkreślając wybitne 
zasługi[…] Błogosławionego Honorata 
Koźmińskiego[…] Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, przekonany o szczególnym 
znaczeniu jego dorobku dla 
dziedzictwa narodowego, ustanawia 
rok 2017 Rokiem […] Błogosławionego 
Honorata Koźmińskiego.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

u  jego bującemu
wemu, o duchow

wi tak Rozwojow
dnych latach za w trud
dnemu i niezbęd
ką cenę, za wszelk
wej, narodow

, jak i duchowej
ybitneeślając wy
Honoratawionego

zypospolitejejm Rzecz
gólnym ny o szcze

obku dla 
stanawiaowego, us
sławionego …] Błogos

kikikikik egegegego.

. Kuchcińskiejmu: M.

UCH
Sejmu Rzeczypo

z dnia 22 czzzzeee

[…] W roku
na rocznica śmierci
Honorata Koźmińsk
który całym swoim 
że wartości, którym
działania, jakie pod
miały drugiemu czł
zwłaszcza temu naj

jb d i j bnajbardziej potrzeb

tej Polskiej
2016 r.

przypada 100-
sławionego
kapucyna, 
m dowiódł, 
ierował i 

wał, służyć
owi, a
ejszemu, 

mu – jegobującemu

WAŁA
ospolit
erererererwcwww a 

u 2016
i Błogo
kiego, k
życiem

mi się ki
dejmow
łowieko
jbiedni
b jbującem

czele z Felicją Kozłowską, byłą penitentką 
o. Honorata. Po ekskomunice nałożonej 
przez Papieża Piusa X na Felicję Kozłowską 
o. Honorata pozbawiono kierownictwa nad 
zgromadzeniem bezhabitowym, który przyjął 
tę decyzję z posłuszeństwem i pokorą.

 Dzięki jego charyzmie powstało 
ponad dwadzieścia pięć zgromadzeń, 
z których w dalszym ciągu działa 
siedemnaście. Koźmiński zawsze podkreślał 
powołanie i służbę Bogu, apostolstwo 
oraz świętość, dlatego został patronem 
życia konsekrowanego. Oddziaływał na 
konfesjonał pośrednio, poprzez pisma. 
Jego ideały znalazły potwierdzenie dopiero 
w Konstytucji apostolskiej Papieża Piusa 
XII „Provida Mater Ecclesia” (1947) i w 
dokumentach Soboru Watykańskiego II 
(Konstytucja duszpasterska o Kościele w 
świecie współczesnym - „Gaudium et spes”, 
Konstytucja dogmatyczna o 

ął

A) Ciekawostki

 Jak już wspomniano powyżej, o. Koźmiński 
zainicjował zgromadzenie sióstr felicjanek, a potem 

dwadzieścia pięć innych wspólnot habitowych 
i niehabitowych, z których do dzisiaj istnieje 

siedemnaście, między innymi:

1.Posłanniczki Królowej Najświętszego Serca 
Jezusowego (1874)
2. Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej 
(założone w 1878 r. pod wpływem objawień Matki 
Bożej Niepokalanej w Gietrzwałdzie  w 1877r.)
3. Córki Matki Bożej Bolesnej (1881 - zgromadzenie 
początkowo ukryte, które potem przywdziało habity i 
znane jest pod nazwą Serafi tek)
4. Franciszkanki od Cierpiących (1882)
5. Wes  arki Jezusa (1882)
6. Bracia Słudzy Maryi Niepokalanej (1883)
7. Słudzy Jezusa (1884)
8. Córki Najczystszego Serca Maryi (1885)
9. Siostry Imienia Jezus (1887)
10. Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi (1888)
11. Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza (1888)
12. Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych (1889)
13. Córki Maryi Niepokalanej (1891)
14. Synowie Matki Bożej Bolesnej (1893)
15. Pocieszycielki Najświętszego Serca Jezusowego 
(1894)
16.  Służebnice Matki Dobrego Pasterza (1895). 
Z nie istniejących należy wymienić: 
1. Siostry Martanki (1881)
2. Siostry Pielęgniarki (1881)
3. Służebnice Paralityków (1873)
4. Adoratorki Wynagradzające (1888)
5. Mariavitae (1893)
6. Córki Maryi Jasnogórskiej (1889)
7. Niewiasty Ewangeliczne (1893)
8. Tercjarki Kongregacyjne (1894)
9. Księża Mariańscy (1894)
10. Słudzy Najświętszej Rodziny (1894).

 W tych zgromadzeniach mieści się wiele naszej 
historii z okresu zaborów. Zachęcam druhny, abyście 
obrały sobie jedno z wymienionych zgromadzeń i 
więcej się o nim dowiedziały. Poświęcając danemu 
tematowi, jak i naszej służbie Bogu swój czas, 
zauważymy bardzo ciekawy wizerunek tamtych lat 
działalności wyjątkowych Polaków. Nie chodzi tutaj o 
wykuwanie dat tylko o prześledzenie sposobów, jakim 
nasi przodkowie posługiwali się w okresie zaborów, aby 
utrzymać swoją wiarę i narodowość podczas 123 lat 
katowania i niewoli.
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B) Twórczość

 Jak wspomniano, o. Koźmiński był 
liczącym się pisarzem. Dzieła jego były czytane i 
doczekały się recenzji. Jego dorobek pisarski to:       
128 pozycji drukowanych, 37 niedrukowanych, 
opracowania

 Konstytucji i Ustaw dla wszystkich 
swoich zgromadzeń oraz 28 tomów kazań.

 W 1867 r., podczas corocznych 
rekolekcji odbytych w Zakroczymiu, wraz 
z postanowieniem pisania „Notatnika 
duchowego”, oddał się o. Honorat Matce 
Najświętszej w niewolę miłości:

“Ciebie przeto, Przebłogosławiona Matko 
Jezusa i moja, przez którą wszelkie 

dobro nam z nieba przychodzi, z której 
Serca pochodzą te wszystkie zbawienne 

natchnienia, obieram sobie za moją 
Mistrzynię i Matkę Dobrej Rady w tym 
moim zajęciu, prosząc Cię przez Serce 

Syna Twego, abyś mi dyktowała to 
wszystko, co widzisz do poprawy mojej 
potrzebne, a potem, abyś mnie łaskawie 
przestrzegała, przypominała i dopomagała 
do dopełnienia tego, co sobie postanowię.
[...] To wszystko, co tu piszę, składam 
dzisiaj w Przenajświętsze Serce Twoje, 
prosząc Cię, abyś te moje niedołężne 

pragnienia ofi arowała Panu Bogu razem z 
najgorętszymi uczuciami i pragnieniami, 

którymi to Serce przy Twoim ofi arowaniu 
się przejęte było i abyś mi uprosiła przez 
to obfi tsze błogosławieństwo Boże. Siebie 

samego także w to Serce przeczyste 
zamykam i razem z Tobą ofi aruję się 
dzisiaj Panu Bogu naszemu na służbę 

szczerą i gorliwą, z tym się oświadczając, 
że odtąd w tym Sercu chcę żyć i Jego 
cnoty naśladować, i Jego uczuciami się 
przejmować, abym przez to Serce Bogu 
najmilsze mógł się stać miłą Jemu ofi arą 

[...] Wybieram Ciebie dzisiaj wobec 
całego Dworu Niebieskiego za moją Matkę 
i Mistrzynię, Tobie oddaję i poświęcam 

tytułem niewolnika moje ciało i moją duszę, 
moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne i 
wartość samych nawet dobrych moich 
uczynków przeszłych, teraźniejszych i 

przyszłych; dając Ci całkowite i zupełne 
prawo rozrządzać mną i wszystkim, co do 
mnie należy, bez wyjątku, według Twego 
upodobania, na większą chwałę Boga, w 

tym czasie i w wieczności.”

C) Totus tuus

 Mo  o o. Honorata i Jana Pawła II: 
Totus Tuus Jest cytatem z modlitwy z Traktatu 
o Prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny (Św.Ludwika Marii Grignion de 
Monfort 1673-1716).

„Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua 
sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi 

cor Tuum, Maria.”

Czyli:

„Jestem  cały Twój i wszystko, co moje, do 
Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. 

Daj mi Swoje serce, Maryjo.”

21

D) Cytaty Honorata Koźmińskiego

„Grzech jest jedynym nieszczęściem na 
świecie i on jedynie może słusznie zasmucić 

człowieka”.

„Daj mi Boże, miłość doskonałą, a wszystko 
się naprawi”.

„Uwierz w miłość”.

„Choćbyś była mądrzejsza od przełożonych, 
to niczego nie dowodzi, bo oni to jako 

przełożeni, a nie ty, mają łaskę od Boga do 
kierowania tobą, której tobie nie dano”.

„Główną tajemnicą domowego apostolstwa 
jest cichość i łagodność”.

„Jasna Góra i Ostra Brama to dwie ręce 
Matki Bożej wyciągnięte w kierunku Polski”.

„Żywa wiara konieczna jest do prawdziwego 
szczęścia”.

A z notatnika duchowego:

Honorat w swoim „Testamencie” pisze:

„Dziękuję szczególnie za łaskę powołania 
do Serafi ckiego Zakonu, za wprowadzenie       
do tego raju rozkoszy, w którym nigdy 
żadnej boleści nie doznałem i za to 

niewymowne szczęście, iż mi pozwolił tyle 
lat przeżyć pod jednym dachem ze sobą 
i służyć sobie, dając mi zrozumieć wielki 

zaszczyt tej służby, którą sobie cenię nad 
wszystko”.
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Modlitwa o nawrócenie:

 Błogosławiony Honoracie, na Tobie 
spoczęło kiedyś Oblicze Boże, dając początek 
ewangelicznej drodze nawrócenia. Dopomóż 
mi, Ojcze, abym w doświadczeniu kruchości 
mojej wiary wracał pamięcią do pierwszego 
spojrzenia Jezusa zapraszającego mnie  na 
drogę życia chrześcijańskiego. Naucz mnie 

czerpać codzienną moc do przemiany serca z 
blasku Jego Oblicza obecnego w Eucharystii, 
w Słowie i drugim człowieku. Niechaj z tych 

spotkań rodzi się we mnie coraz większa 
wierność, abym postępując ścieżkami 
wymagań Bożych, budował wiarę mojej 

wspólnoty i całego Kościoła.

Amen.

Informacje zaczerpnięte z następujących źródeł:
www.niedziela.pl

www.opoka.org.pl
h  ps://pl.wikipedia.org/wiki/

www.mojepowolanie.pl

Kościele - „Lumen Gen  um”, Dekret „Apostolicam 
Actuositatem”).

 W 1895r. został komisarzem generalnym 
ojców kapucynów. Funkcja ta przyniosła mu niestety 
mnóstwo przykrości i trudności, lecz nigdy nie 
tracił ducha i gorliwości oraz nie dopuszczał do 
rozpowszechniania zwątpienia innych zakonników. 
Wygłaszał konferencje i zachęcał do ubóstwa 
własnym przykładem.

 W dniu 15 sierpnia 1906r. w rocznicę 
jego nawrócenia wyrusza piesza pielgrzymka do 
Częstochowy, a 29 sierpnia, dzięki inicjatywie o. 
Honorata, który po upadku Powstania Styczniowego 
starał się zjednoczyć Polaków wokół Królowej Polski, 
obchodzone jest pierwsze Święto Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

 Od października 1916r. o. Honorat poważnie 
chorował i wskutek tego zmarł 16 grudnia w Nowym 
Mieście nad Pilicą, w opinii świętości. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się 21 grudnia i stały się wielką 
manifestacją.

 Obecni na pogrzebie byli przekonani, że 
o. Honorat był człowiekiem świętym. Opinię tę 
podzielali nie tylko katolicy. Pochowany został w 
katakumbach w Nowym Mieście.. W latach 1949-
1988 został przeprowadzony proces beatyfi kacyjny, 

ukazujący otrzymane za jego wstawiennictwem łaski 
i cuda. Cud uzdrowienia s. Dominiki Muraszewskiej 
przyczynił się do kanonizacji o. Honorata w 159 
rocznicę jego urodzin dokonanej przez papieża Jana 
Pawła II.

Artysta, który stał się sługą ubogich.

„Zniechęcać się nigdy nie trzeba, po burzy bywa 
spokój, po zimie - zielona wiosna”.

 
 O Bracie Albercie pewnie każdy coś słyszał. 
Domy Brata Alberta kojarzą się z jadłodajniami dla 
ubogich, sierocińcami, lub z bractwem miłosierdzia.  
Brat Albert to imię, które Adam Chmielowski przybrał 
rok przed złożeniem ślubów, w roku 1887.

Wczesne lata

 Adam Hilary Bernard Chmielowski herbu 
Jastrzębiec urodził się 20 sierpnia 1845r. w Igołomni 
koło Krakowa obecnie woj. małopolskie. Ta wieś 
znana jest jako miejsce narodzin nie tylko Adama 
Chmielowskiego, ale również znanego powstańca 
styczniowego, polskiego drukarza Anatola 
Kosterkiewicza, jak i Wincentego Wodzinowskiego, 
ucznia Jana Matejki a historia Igołomni sięga roku 
1325.
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 Adam Chmielowski był pierwszym dzieckiem 
Wojciecha i Józefy Borzysławskiej. Miał troje 
rodzeństwa: Stanisława, Mariana i Jadwigę. Adam 
został ochrzczony sześć dni po urodzeniu bez udziału 
księdza, a pełny obrządek odbył się dopiero 17 
czerwca 1847r. w kościele Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny w Warszawie, gdzie spędził swoje 
pierwsze lata życia. Mając 8 lat, stracił ojca, a dwa 
lata później otrzymał stypendium i wyjechał do 
szkoły w Petersburgu, rozpoczynając tam edukację 
w Korpusie Kadetów. W wieku lat 14. Adam stracił 
również matkę, a po jej śmierci przekazano Adama 
i jego rodzeństwo pod opiekę siostry ojca-Petroneli 
Chmielowskiej.

Powstanie -1863r

 Mniej więcej w tym samym czasie Adam 
działał w konspiracji w Puławach, a później 
studiował w Instytucie Politechnicznym Rolnictwa 
i Leśnictwa, gdzie zaprzyjaźnił się z Maksymilianem 
Gierymskim. 

 W 1863r.  przyłączył się do Powstania 
Styczniowego, lecz po bitwie pod Grochowiskami 
został internowany przez Austriaków i wywieziony 
do Ołomuńca, skąd uciekł i ponownie dołączył do  
walczących powstańców. 30 września 1863r. został 
ciężko ranny w nogę i trafi ł do niewoli rosyjskiej. 
Tam wykonana została, bez znieczulenia, amputacja 
nogi. Z bólu Adam połknął palącego się papierosa 
(lubił palić). Dzięki staraniom rodziny wydostał się             
z niewoli i przedostał do Paryża, gdzie rozpoczął 
leczenie i otrzymał protezę nogi. 

Lata po-paryskie:
Gandawa- Paryż-Kraków-

-Monachium-Warszawa-Lwów

 W roku 1865 Adam Chmielowski wrócił 
do Warszawy, gdzie studiował w klasie rysunkowej 
pod kierunkiem Rafała Hadziewicza i Ksawerego 
Kaniewskiego. Niestety został zmuszony do 
przerwania studiów, za sprawą opiekunów, którzy 
sprzeciwiali się takiej karierze. W tej sytuacji 
wyjechał do Gandawy (Belgia) i rozpoczął studia na 
wydziale inżynierskim, a później przeniósł się do 
Paryża.

 Po powrocie do Polski, w 1869r. zamieszkał 
w Krakowie, gdzie zapoznał Lucjana Siemieńskiego, 
pisarza, krytyka sztuki, poetę, publicystę i tłumacza 
(to on przełożył na język polski Odyseję Homera). 
Dzięki poglądom Siemieńskiego młody Adam 
kształtował swoje poglądy, postawę artystyczną oraz 
swój wytrawny, głęboki umysł.

 Wkrótce, Adam wyjechał do Monachium, 
gdzie otrzymał stypendium. Odnowił swą przyjaźń z 
braćmi Maksymilianem i Aleksandrem Gierymskimi, 
Józefem Chełmońskim i Józefem Brandtem. W tym 
okresie Chmielowski dużo malował i wiele ze swych 
dzieł wysyłał do Polski.

 W 1874r. Adam powrócił do Kraju, 
początkowo osiedlił się w Krakowie, lecz rok później, 
wspólnie ze Stanisławem Witkiewiczem, Józefem 
Chełmońskim i Antonim Piotrowskim wynajął 
pracownię malarską w Hotelu Europejskim w 
Warszawie. Wtedy poznał miłośników salonu, aktorkę 
Helenę Modrzejewską, pisarza Henryka Sienkiewicza 
oraz innych słynnych pisarzy, artystów, kompozytorów 
i krytyków sztuki.

 Adam Chmielowski uczestniczył w 
warszawskich i krakowskich wystawach Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. W 1876r. opublikował w warszawskim 
czasopiśmie „Ateneum” referat pt. „O istocie sztuki”, 
w którym porusza sprawę estetyki i piękna w 
malarstwie.

 W 1879r. przeprowadził się do Lwowa, wraz 
z Leonem Wyczółkowskim, malarzem i grafi kiem, 
który zaliczał się do czołowych przedstawicieli ruchu 
realistycznego w Polsce.

 W tym samym czasie uczęszcza na rekolekcje 
do jezuitów, a jego obrazy przybierają tematykę 
religijną i nacechowane są prostotą, naturalnością 
i realizmem. Można zauważyć, że podczas jego 
twórczości artystycznej nurtowało go pytanie „Czy 
służąc sztuce, można służyć Bogu”?

 To zasadnicze pytanie rodziło się z jego myśli 
oraz słów Chrystusa o służbie dwóm panom. Burzliwe 
myśli, nieprzespane noce i nurtujące sumienie 
spowodowało, że w 1879r. zaczął malować obraz w 
kościele Świętego Ducha we Lwowie. „Ecce Homo” to 

25.12.1916 Portret Św. Brata Alberta” autorstwa Leona Wyczółkowskiego . Fot. PAP/L. 
Wyczółkowski. Na twarzy Chmielowskiego artysta wyrył głębokie zatroskanie o dziecko.
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dramatyczny wizerunek Jezusa Chrystusa w purpurze 
z cierniową koroną na głowie, a na Jego lekko 
zarośniętej twarzy widoczny jest ból i zmęczenie.

 Po namalowaniu chyba najsłynniejszego 
obrazu w dorobku malarza nastąpił przełom w 
duchowości i myśleniu Chmielowskiego. Zrodził się 
w Adamie nowy człowiek, zwrócony na Chrystusa 
i bliźnich. W 1880r. Adam Chmielowski wstąpił do 
zakonu ojców jezuitów w Starej Wsi na Podkarpaciu. 
Zmagał się w tym czasie z depresją i załamaniem 
nerwowym, co z kolei doprowadziło do wydalenia go 
z zakonu i skierowaniu do szpitala.

 Po dwóch latach opuścił szpital i trafi ł pod 
opiekę swojego brata Stanisława. Po kilkuletniej 
przerwie w malowaniu, nabraniu spokoju ducha, 
odnalazł się na nowo i wstąpił do Zakonu Św. 
Franciszka z Asyżu w Krakowie w 1884r., gdzie znów 
powrócił do malowania.

 Adam Chmielowski był bardzo wrażliwy 
na piękno, a w późniejszym swoim życiu to piękno 
zauważał w każdym człowieku; pomagał bezdomnym, 
nędzarzom i alkoholikom. Jednocześnie cechowało 
go radykalne zachowanie w stosunku do jałmużny, 
której nie przyjmował od osób, które w inny sposób 
nie mogły pomóc. Wiele razy pokazywał nerwy, 
kiedy uważał, że zaspokojenie sumienia bogatego, 
nie zastąpi prawdziwej pomocy tym, którzy jej 
potrzebują. Jego radykalność objawiała się tym, 
że sercem i miłością oraz ofi arą z samego siebie, 
pomagał szczerzej.

 Jego mo  o to „Być dobrym jak chleb”, a 
zawsze był zdania, że „być, znaczy więcej niż mieć”.

Brat Albert

 W roku 1887 w Kaplicy Loretańskiej kościoła 
Ojców Kapucynów w Krakowie, za zgodą kardynała 
Albina Dunajewskiego, Adam Chmielowski zamienił 
swój dorobek i ubranie na szary habit Zakonu 
Franciszka i od tej pory był znany jako Brat Albert.

 Śluby zakonne złożył,mając 43 lata, dając 
początek Zgromadzeniu Braci Albertynów. W 
tym samym roku przejął opiekę nad ogrzewalnią, 
która od tego momentu służyła wyłącznie jako 
przytułek dla bezdomnych, a Brat Albert nie 
tylko prowadził, ale sam tam mieszkał wraz z 
najbardziej potrzebującymi. Trzy lata później założył 
zgromadzenie Sióstr Albertynek, a następnie z jego 
pomocą i wytrwałością powstały inne domy i ośrodki 
we Lwowie, Tarnowie i Zakopanem.

 Jego ubóstwo nie polegało na tym, że miał 
za mało; polegało na tym, że nie miał nic. Niczego 
nie nazywał swoim, niczego nie miał na własność, 
wszystko, co dostawał, zanosił do biskupa. Przez 
ponad 30 lat troszczył się o tych, o których inni 
zapomnieli. Kochał, powtarzając słowa „być dobrym 
jak chleb”.
 Umartwiał się wewnętrznie i zewnętrznie 
(po śmierci znaleziono dyscyplinę skórzaną i pasek 
żelazny w jego celi), jadł to, co wszystkim podawano, 
pomimo tego, że chorował na żołądek, co wymagało 
szczególnej diety.

 Kiedy podróżował pociągami, zawsze jechał 
trzecią klasą. Gabriel Kawałęczny zeznał, że w 1913r. 
spotkał stojącego w przepełnionym przedziale Brata 
Alberta. Gabriel jako 25-cioletni mężczyzna ustąpił 
mu swoje miejsce siedzące, ale Albert powiedział: „ja 
jestem mocniejszy od pana, bo mam żelazną nogę” i 
nie skorzystał z uprzejmości młodzieńca. Oprócz tego, 
że był miły, miał poczucie humoru, bardzo szanował 
kobiety, uważając, że są one między człowiekiem 
a aniołem. Przy załatwianiu spraw z braćmi zawsze 
musiały być dwie siostry, a rozmowa z siostrami nie 
mogła trwać więcej niż 15 minut.

 Tuż przed Wigilią roku 1916r. przyjął 
sakrament chorych, ponieważ czuł już przewagę 
choroby nad ciałem (chorował na raka żołądka). 
Pomimo tego, był bardzo cierpliwy, gorliwy i 
pracowity. Kiedy bóle nasilały się, prosił o coś 
gorącego do picia, albo kładł się na podłodze, aż 
bóle minęły. O cierpieniu napisał: „Chociaż wieki 
żył, a nie cierpiał, na nic by się to życie ani mnie, ani 
zgromadzeniu nie przydało”. W ostatnich dniach 
choroby nie mógł się powstrzymać od jęku przez 
bóle, jakie cierpiał.

 Dwa dni po namaszczeniu, 25 grudnia 1916r. 
w południe „brat opuchlaków”, jak go nazywali, zmarł 
w opinii świętości, mając 71 lat. Został pochowany 

Pustelnia Brata Alberta-Zakopane
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na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po czym w 
sierpniu 1932 nastąpiła ekshumacja jego szczątków, 
które zostały złożone w metalowej trumnie.

Pamięć pośmiertna

 W 1938r. Adam Chmielowski otrzymał 
pośmiertnie od Prezydenta Ignacego Mościckiego 
Order Odrodzenia Polski (Wielką Wstęgę Orderu 
Polonia Res  tuta) „Za wybitne zasługi w działalności 
niepodległościowej i na polu społecznym”.

 Po wojnie kardynał Adam Sapieha w roku 
1946 zaczął proces dochodzeniowo-informacyjny i 
znowu szczątki Brata Alberta zostały ekshumowane 
do badań, które miały udowodnić jego świętość. 

 W 1967r. Karol Wojtyła jako kardynał 
krakowski, za zgodą papieża Pawła VI, rozpoczął 
proces beatyfi kacyjny. 22 czerwca 1983r. na 
Krakowskich Błoniach, Papież Jan Paweł II ogłosił 
Brata Alberta błogosławionym, a 12 listopada 1989 
roku w Rzymie podczas kanonizacji-świętym.

 Ojciec Święty Jan Paweł II napisał 
następujące słowa w Liście do Zgromadzeń 
Albertyńskich:

 „Brat Albert nie tylko służył ubogim, 
ale sam stał się jednym z nich, gdyż oni stali 

się dla niego żywą ikoną Chrystusa „Ecce 
Homo”. To dlatego, aby stać się jednym z tych 
najuboższych, Brat Albert praktykował skrajne 
ubóstwo i przekazał je swym Zgromadzeniom 
jako największy skarb: „przede wszystkim 
ubóstwo zachowajcie”, powiedział niedługo 
przed śmiercią. W ubóstwie widział pomost  

pomiędzy Zgromadzeniem a ludzką nędzą, aby 
móc zbliżać się do niej i z tej nędzy podnosić 

ludzi biednych i zagubionych, ratując ich 
człowieczeństwo”.

Rok Brata Alberta

 Episkopat i Sejm Polski ustanowił rok Brata 
Alberta (25 grudnia 2016). Jest to rok charyzmatu 
apostoła ubogich w 100-ną rocznicę jego śmierci. 
Z okazji jubileuszu wyruszyły pielgrzymki do 

pomoc ubogim, kontynuować Rok Miłosierdzia, 
który został ogłoszony przez Papieża Franciszka, 
oraz obchodzonego w Kościele Polskim Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski. 

 Arcybiskup Gądecki głosił:

„Idźcie i głoście przykład Brata Alberta, niech 
się stanie okazją do uwiarygodnienia czynami 

miłosierdzia tego, co będziecie głosić”. 

A kardynał Dziwisz zaznaczył, że:

„Wielkość Brat Alberta wyraziła się tym, 
że potrafi ł poruszyć innych, by nie pozostali 
obojętni na los najbardziej opuszczonych, 

wyzwalając ludzką solidarność i dobroczynność.”

25

Siostry Albertynki

 Zakon sióstr Albertynek powstał 15 
stycznia 1891r.w Krakowie; współzałożycielką 
była bł. Siostra Bernardyna-Maria Jabłońska, 
urodzona w 1878 na Podkarpaciu. Siostra 
Bernardyna współpracowała i kontynuowała 
dzieła Adama Chmielowskiego. Zgromadzenie 
w Polsce zostało podzielone na 3 części: 
krakowską, warszawską i poznańską. Zakon 
działa również w Anglii, Argentynie, Boliwi, 
Rosji, USA, na Ukrainie, Słowacji, Watykanie 
i we Włoszech.

 W domu generalnym, który mieści 
się w zabytkowym dworku „Pociecha” w 
Krakowie, mieści się Sanktuarium Ecce 
Homo z relikwiami Brata Alberta i pierwszej 
przełożonej siostry Bernadyny.

 Siosty albertynki założyły fundację 
„Po pierwsze człowiek, której zadaniem 
jsest prowadzenie jadłodajni, z której 
codziennie będzie mogło korzystać około 200 
ubogich lub potrzebujących.” W domach i 
placówkach sióstr prowadzone są również 
warsztaty, spotkania formacyjne zakonu 
oraz rekolekcje.

krakowskiego 
sanktuarium „ 
Ecce Homo”, gdzie 
znajdują się relikwie 
Brata Alberta. Msze 
i specjalne modlitwy 
oraz wydarzenia 
kulturowe miały 
za zadanie nieść 
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A) Zakon Brata Alberta czyli Albertyni

 Założony w Krakowie 26 sierpnia 
1888r. przez Brata Alberta. Pełna nazwa to 
Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego 
Zakonu Regularnego Świętego Franciszka 
Serafi ckiego. 

 Bracia Albertyni nie przyjmują 
święceń kapłańskich, noszą ciemnoszary 
habit z białym sznurem, na którym jest 
zawieszony różaniec. Praca ich polega 
na niesieniu natychmiastowej pomocy 
bezdomnym, najbardziej opuszczonym 
społecznie, niedowartościowanym, ubogim   
i sponiewieranym.

 Duchowość przejawia się w 
naśladowaniu Chrystusa i przez ubóstwo. Do 
zgromadzenia należą pustelnie, które służą 
jako miejsca zadumy, odnowy duchowej i 
odpoczynku. Najsłynniejsza pustelnia jest 
w Zakopanem, w klasztorze Albertynek, 
który został wybudowany               w 1901r. 
W budynku znajdują się dwie izby, jedna 
jest z drewna, z drewnianą pryczą, która 
przeznaczona była jako cela dla Brata 
Alberta, korzystał z niej, gdy przebywał w 
Krakowie. Tam również gościł ówczesną 
polską inteligencję (Żeromskiego, 
Witkiewicza, Korzeniowskiego).

 W 1997r. odwiedził tę pustelnię Jan 
Paweł II, podczas apostolskiej pielgrzymki 
do Polski. 

 Jest też ulica - Droga Brata Alberta, 
o długości 1.7 km.  Jest to wybrukowana 
droga, zbudowana w latach 1938-1939. 
Obowiązuje tam zakaz wjazdu pojazdom, 
ponieważ jest ona przeznaczona tylko dla 
pieszych i pątników.

B) Siostry Albertynki

 Zakon sióstr Albertynek powstał 15 
stycznia 1891r.w Krakowie, a współzałożycielką 
była bł. Siostra Bernardyna-Maria Jabłońska, 
urodzona w 1878r. na Podkarpaciu. Siostra 
Bernardyna współpracowała i kontynuowała 
dzieła Adama Chmielowskiego. Zgromadzenie 
w Polsce zostało podzielone na 3 części: 
krakowską, warszawską i poznańską. Zakon 
działa również w Wielkiej Brytanii, Argentynie, 
Boliwii, Rosji, USA, na Ukrainie, Słowacji, 
w Watykanie i we Włoszech. W domu 
generalnym, który mieści się w zabytkowym 
dworku „Pociecha” w Krakowie, znajduje się 
Sanktuarium „Ecce Homo” z relikwiami Brata 
Alberta i pierwszej przełożonej Albertynek - 
siostry Bernardyny.

 Siostry Albertynki założyły fundację 
„Po pierwsze człowiek”, której zadaniem jest 
prowadzenie jadłodajni, z której codziennie 
będzie mogło skorzystać około 200 ubogich lub 
potrzebujących osób. W domach i placówkach 
sióstr prowadzone są również warsztaty, 
spotkania formacyjne zakonu oraz rekolekcje.
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higieny. 22 lipca w katedrze Św. Jerzego (Jura) we 
Lwowie zakończyła się pierwsza Międzynarodowa 
Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka, która udała się 
szlakiem Świętego Brata Alberta. Ta pielgrzymka 
miała za zadanie pojednać Polaków z Ukraińcami. 
Wśród osób duchowych, brali między innymi 
udział: zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła 
Greckokatolickiego, Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki 
i Przewodniczący Episkopatu Ukrainy, arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki, a podczas całego jej trwania 
kładziono nacisk na „trzy źródła” Pielgrzymki 
Pojednania, której idea powstała w Roku Świętego. 
Brata Alberta.
 Po pierwsze, przypomniał pielgrzymom, 
że Święty wiele razy przemierzał szlak ze Lwowa 
do Krakowa, a po drodze budował przytułki dla 
ubogich. 

 Drugi motyw pielgrzymki to kontynuacja 
wezwania Papieża Jana Pawła II sprzed 30-tu 
lat do rzymskokatolickiego i greckokatolickiego 
pojednania. 

 Drugi motyw pielgrzymki to kontynuacja
wezwania Papieża Jana Pawła II sprzed 30-tu
lat do rzymskokatolickiego i greckokatolickiego 
pojednania. 

ga Brata Alberta, Drog
wybrukowanato 
h 1938-1939. tac
zdzdzdzdzdu pojazdom, wja
czona tylko dla zna
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żC) Nowy Dom we Lwowie

 Podczas roku jubileuszowego zostanie 
otwarty Dom Posługi we Lwowie, jako symbol 
działania i poświęcenia sługi Bożego Brata Alberta. 
Będzie tam utworzone przytulisko dla około 30 
mężczyzn z kuchnią, która będzie wydawała około 
300 posiłków dziennie, oraz łaźnią dla bezdomnych, 
która zapewni prywatność i możliwość godnej 
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D) Ciekawostki o Bracie Albercie

• Brat Albert potrafi ł śpiewać siostrom wesołe 
piosenki, lub deklamować zabawne wierszyki, w 
rodzaju:
Niech nam Siostra Starsza, Długie lata żyje,
Póki komar wody, Z morza nie wypije,
Komarze, komarze, Pij wodę powoli,
Niech się nasza Matka, Nażyje do woli.

• Jackowi Malczewskiemu, który miał ochotę 
zostać albertynem, powiedział: „Nie przyjmę cię, 
bo ty, Jacku, jesteś taki esteta, że chcesz pewno 
w trumnie ładnie wyglądać w kapturze”.
• Dzieła Adama Chmielowskiego: 61 obrazów 
olejnych, 22 akwarele, 15 rysunków, 5 dzieł 
wątpliwych i 6 szkiców. Najbardziej znane prace  
po „Ecce Homo” to: Amazonka, Cmentarz, Dama 
z Listem, Dziewczynka z pieskiem, Po pojedynku, 
Powstaniec na koniu, Wizja św. Małgorzaty, 
Zachód słońca.
• Do obrazu „Ecce Homo” pozował Bolesław 
Krzyżanowski, kuzyn Chmielowskiego.
• Po namalowaniu obrazu po latach sam artysta 
skrytykował swoje dzieło mówiąc: “Obszedłem 
się z tym obrazem jak partacz ostatni”. 

• W 1941r.  Arcybiskup Szeptycki podarował 
obraz „Ecce Homo” do stworzonego przez siebie 
Muzeum Archidiecezjalnego. W 1946 r. eksponaty 
z tego muzeum włączono do zbiorów  Galerii 
Sztuki Ukraińskiej, ale obraz „Ecce Homo” jako 
nieużyteczny i zbytnio religijny został przeniesiony 
do magazynu!
• Brat Albert jest Patronem gimnazjum w 
Igołomni (gdzie się urodził), w Gdowie, Krakowie, 
Podłężu, Sierockiem, Żabnicy
• Patronem Kręgu Wędrowników 1. Hufca 
Radomskiego Skautów Europy
• Godło franciszkańskie-na tle krzyża skrzyżowane 
ręce-uzupełnione jest symbolem chleba, 
będącego wyrazem dobroci, zgodnie ze słowami 
św. Brata Alberta: “Być dobrym jak chleb.”
• Obrazy Adama Chmielowskiego można 
oglądać w ubogiej pustelni przy klasztorze sióstr 
Albertynek na Kalatówkach.
• Duchowość brata Alberta miała wpływ na 
powołanie Papieża Jana Pawła II.
• Jan Paweł II napisał dramat w 1950r. na 
podstawie życia Brata Alberta 
• Kuzynka brata Alberta, Marol była związana 
z Olgą Małkowską-była jej towarzyszką 
życia, podporą, siostrą w harcerstwie i życiu 
towarzyskim.

 Trzecim powodem był list podpisany przez 
biskupów polskich i ukraińskich w 2005r. zatytułowany 
”Pokój między narodami jest możliwy”. 

 Zdaniem ks. Podpory, pielgrzymi tej małej 
grupy byli „ziarenkiem rzuconym w żyzną glebę 
i ufamy, że Bóg da wzrost.” Na granicy polsko-
ukraińskiej do pielgrzymów dołączył się Brat 
Marek Bartoś    ze Zgromadzenia Braci Albertynów, 
który pracuje we Lwowie. „Budujemy przytulisko 
dla bezdomnych, w którym będziemy pomagać 
wszystkim potrzebującym” - powiedział Brat Marek i 
kontynuował:

„Wielu ludzi usłyszało może pierwszy raz o tym 
naszym wielkim świętym i o jego przesłaniu, 
o pojednaniu, dobroci, miłosierdziu wobec 
wszystkich ludzi, bez względu na wyznanie, 

narodowość i poglądy. Jego orędzie pozostaje 
cały czas aktualne. Bracia Albertyni wracają do 
Lwowa, włączają się w tradycję założyciela”.

 Następnie ksiądz Marek przypomniał, że Św. 
Brat Albert był bardzo związany ze Lwowem. A Lwów z 
kolei  jest związany ze słynnym obrazem „Ecce Homo”.

Obraz “Ecce Homo”,1879-Sankua  um ”Ecce Homo” Brata Alberta w Krakowie, 
146x96cm

Lwowa, włączają się w tradycję założyciela”.

 Następnie ksiądz Marek przypomniał, że Św. 
Brat Albert był bardzo związany ze Lwowem. A Lwów z
kolei  jest związany ze słynnym obrazem „Ecce Homo”
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Modlitwa za wstawiennictwem
św. Brata Alberta Chmielowskiego

Boże, nieskończenie dobry i miłosierny,
wejrzyj na zasługi Świętego Brata 

Alberta,
który za przykładem Twego Syna
stał się bratem wszystkich ludzi

i przez pokorną posługę
najbardziej opuszczonym i 

skrzywdzonym,
ocalał w nich godność ludzką

i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność.
Przez Jego wstawiennictwo

racz łaskawie użyczyć mi łaski……..,
o którą z ufnością Cię proszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… 

Chwała Ojcu…

Święty Bracie Albercie módl się za nami.

*****Źródła informacyjne to głównie źródła internetowe:
pl.Wikipedia.org, culture.pl, deon.pl, bratalbert.com.pl, lublingość.
pl, albertynki.pl, Irena Kossowska, Instytut Sztuk Polskiej Akademii 
Nauk, maj 2006.

Nasza myśl na zakończenie

 Brat Albert wielokrotnie otarł się o biedę i śmierć, 
potrafi ł być człowiekiem w nieludzkich czasach i nieludzkich 
okolicznościach. Czy my potrafi my być „dobrymi jak chleb, z 
którego każdy może kęs ukroić i nakarmić, gdy jest głodny?”

Agnieszka Nowicz phm.

 Przez cały Rok Świętego Alberta w 
Polsce były organizowane wystawy, koncerty 
i spotkania, które hołdowały pamięć Brata 
Alberta, jego działalność, osobowość i 
twórczość. W Krakowie została przygotowana 
wystawa związana z dziełami i pamiątkami 
Brata Alberta, a bezdomni, artyści, uczniowie 

NADZIEJA NOWEGO ROKUNADZIEJA NOWEGO ROKU
S OWO REKTORAS OWO REKTORA

 Kiedy piszę ten tekst jest trzecia Niedziela 
Adwentu. Za tydzień Boże Narodzenie, a za kolejny 
tydzień pożegnanie Starego Roku i spojrzenie 
na Nowy Rok. Ta dzisiejsza niedziela nosi nazwę 
„Gaudete”, czyli radujcie się bo „Pośród was stoi 
ten, którego wy  nie znacie, który po mnie idzie”. 
Tymi słowami Jan Chrzciciel daje świadectwo, że 
zapowiadany Mesjasz jest między nami. Ta radość 
wybiega poza tę jedną niedzielę i przechodzi w 
nadzieję dotyczącą naszego życia. Stąd chcę się z 
wami podzielić refl eksją o nadziei obecnej w naszym 
życiu.

 Jedną z metafor próbujących ująć istotę 
ludzkiego losu jest obraz drogi. Człowiek jest 
wędrowcem, pielgrzymem, znajduje się na jakiejś 
drodze. Skąd? Dokąd? Z jakiej przyczyny? W jakim 
celu? Zadając te pytania, doświadczamy zagrożenia 
nicością i bezsensem, ale też odnajdujemy w 

sobie dynamizm zmierzający ku życiu i spełnieniu. 
Odpowiedzi na pytanie o początek i koniec drogi, 
którą podążamy, zależą od kształtu naszej nadziei, 
a zarazem tę nadzieję określają. Nasze bycie w 
drodze składa się z różnych etapów mierzonych 
wiekiem, życiowymi wyborami czy tzw. przypadkami 
losowymi. Na co dzień rozwiązujemy problemy 
dotyczące fragmentów tej drogi. Żywimy nadzieję 
na pomyślny egzamin, udane wakacje, dobre 
spotkanie... To są nadzieje ważne i piękne, z nich 
składa się życie. Jednak prędzej lub później dociera 
do nas konieczność zadania sobie pytania nie o jakąś 
cząstkową nadzieję, ale o nadzieję, która dotyczy 
całej drogi, całego życia.

 Benedykt XVI w encyklice o nadziei Spe salvi 
stwierdza:

„Człowiek ma różnorakie nadzieje, małe i większe 
– różne w różnych okresach życia. Czasami 

szkół Adama Chmielowskiego 
i pątnicy pielgrzymowali do 
jego grobu. Wszyscy, którzy 
brali udział w obchodach 
jubileuszowych, mogli 
otrzymać zupełny odpust z 
racji jego świętości.

 Zwracając się do 
polskich pielgrzymów 
przybyłych do Auli Pawła VI, 
Papież Franciszek powiedział:

„W Kościele w Polsce ten rok jest poświęcony 
bratu Albertowi Chmielowskiemu, w stulecie jego 
śmierci”. „Idąc za przykładem tego wielkiego 

Świętego miłosierdzia, brata i opiekuna bezdomnych, 
biednych i zepchniętych na margines, nieście miłość, 

dobroczynność i nadzieję wszystkim, którzy ich 
potrzebują”.
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połowę mego życia wyczekując». Wówczas sobie 
pomyślałem: «Ja nie będę czekał. Będę starał 
się żyć chwilą obecną, wypełniając ją miłością». 

W ten sposób żył Ojciec Maksymilian Kolbe, 
kiedy powtarzał swoim nowicjuszom: «Wszystko, 

absolutnie, bez stawiania jakichkolwiek 
warunków». Słyszałem też abp. Heldera Camarę, 
jak mówił: «Życie jest szkołą nauki kochania». 

Także Matka Teresa z Kalkuty kiedyś mi 
napisała: «Nie jest ważne, jak wiele zdziałaliśmy, 
ale intensywność miłości, jaką wkładamy w każde 

działanie»” (s.12 -13).

Od tego momentu kard. Van Thuan zaczął kochać 
również i swoich prześladowców. Kilka lat temu 
rozpoczęto jego proces beatyfi kacyjny.

 Nadzieja jest dla nas tak ważna w 
codziennym życiu. Jak uczy Kościół, to właśnie 
nadzieja zakorzeniona w wierze i realizowana poprzez 
miłość pozwala nam już tu i teraz uczestniczyć w 
życiu wiecznym. Właśnie dzięki nadziei możemy 
czuć się tak jak TAM. To właśnie nadzieja (nawet 
“ślepa”) pozwala nam wierzyć w miłosierdzie Boże. 
Gdyby nie nadzieja, Piotr skończyłby tak jak Judasz. 
Przecież pamiętamy, jak żył Piotr później. Trudno 
sobie nawet wyobrazić coś bardziej strasznego niż 
zaparcie się Boga. Zaparcie zapowiedziane wcześniej, 
do którego można się było “jakoś” przygotować, z 
którym można było walczyć. A więc może być i tak, 
że nawet najstraszniejsze zdarzenia w naszym życiu 
mogą przynieść błogosławione skutki. Pod jednym 
warunkiem – jeżeli nie stracimy nadziei (nawet 
najmniejszej). A jestem pewien, że nadziei (bodaj 
najmniejszej) nie jesteśmy pozbawieni. W każdym 
z nas się choćby tli. Czasami gdzieś na samym 
dnie naszej duszy, czasami zupełnie zakurzona i 
zapomniana, ale jest, jest na pewno. Można na niej 
budować, można na niej się oprzeć. Nawet w sytuacji, 
kiedy odpowiedzi na pytanie Dlaczego? na razie nie 
znamy. Jest dla mnie bardzo wielkim pocieszeniem, 
gdy czasami w trudnej sytuacji uświadamiam sobie, 
że kiedyś będę znał wszystkie odpowiedzi na moje 
pytania „Dlaczego”? Przecież życie bez nadziei byłoby 
beznadziejne!

 Wszystko bowiem przemija, a zostanie tylko 
dobro, które tu na ziemi czynimy. Dlatego warto 
zastosować się do słów jednego z Ojców Kościoła:

„Jeśli kochacie życie, pragnijcie tego które nigdy 
się nie kończy”.

Życzę radosnego i Pełnego Nadziei Nowego Roku.

Ks. Stefan Wylężek

może się wydawać, że spełnienie jednej z tych 
nadziei zadowoli go całkowicie i że nie będzie 

potrzebował innych nadziei. W młodości może to 
być nadzieja na wielką i zaspokajającą miłość; 

nadzieja na zdobycie pozycji, odniesienie takiego 
czy innego sukcesu określającego przyszłe życie. 
Kiedy jednak te nadzieje spełniają się, okazuje 
się z całą wyrazistością, że w rzeczywistości 
to nie było wszystko. Staje się ewidentne, że 
człowiek potrzebuje innej nadziei, która idzie 

dalej” (nr 30).

 Młoda, piękna dziewczyna na rozgrzanej 
słońcem plaży może zdawać się nie potrzebować 
niczego więcej, niczego metafi zycznego czy też 
nadprzyrodzonego. Tyle, że słońce zachodzi, a uroda 
i zdrowie mijają. Pozostają prawdziwe słowa św. 
Augustyna: Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie 
spocznie w Tobie.

 Wielkiej nadziei nie sposób sobie wymyślić. 
Albo jest ona nam dana (objawiona), albo jej po 
prostu nie mamy. Nieskończoną odległość między 
Bogiem a człowiekiem pokonać, a tym samym dać 
skończonej istocie nadzieję, może jedynie sam Bóg. 
Chrześcijanin to ktoś, kto wierzy, że Bóg przemówił 
do nas najpełniej w Jezusie Chrystusie, i że Jezus jest 
ostatecznym Słowem dającym nadzieję.

 Pracując w Rzymie poznałem 
wietnamskiego kardynała François-Xavier Nguyen 

Van Thuana, który był mianowany przez Jana Pawła 
II Przewodniczącym Papieskiej Rady Sprawiedliwość 

i Pokój. Stał się on dla mnie symbolem nadziei 
w beznadziejności. Wspomniany kard. Van 

Thuan w broszurce zatytułowanej Pięć chlebów 
i dwie ryby opowiada o swoim doświadczeniu 

ciężkiego więzienia. W 1975 r. został mianowany 
arcybiskupem Sajgonu. Kilka miesięcy później został 
aresztowany przez komunistów i osadzony na blisko 

13 lat w więzieniu, w tym na 9 lat w całkowitej 
izolacji, pilnowany przez dwóch strażników, którym 

zakazano jakiejkolwiek z nim rozmowy. To była 
prawdziwa tortura psychiczna, w całkowitej pustce, 

bez pracy, chodząc po celi od rana aż do późna w 
nocy, aby nie nabawić się reumatyzmu i nie popaść 
w szał. Czy wtedy można żyć nadzieją? Tak czekał, 
aby mu przynajmniej zakomunikowano, dlaczego 

został uwięziony. Wyznał później:

„Do głowy cisnęło mi się wiele 
najprzeróżniejszych myśli, smutek, rezygnacja, 

zmęczenie… Aż pewnego dnia wszelkie moje 
ciemności i wątpliwości zostały rozwiane z 

pomocą słów Johna Walsha, biskupa i misjonarza 
w Chinach, który w chwili wyjścia po 12 latach 
z więzienia na wolność powiedział: «Spędziłem 
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GRUDZIEŃGRUDZIEŃ

 Mamy nową harcerkę na Południu 
Francji!

Druhna Komendantka Chorągwi, hm Magada 
Borucka Guilhou, powiadamia, że na Południu 
Francji, 2 grudna 2017r. spadł śnieg.

 Do Druhny Magdy domu zawitała 
harcerka o imieniu: ”Bonnefemme de Neige” !

Szczecin, 2004

KRESOWY ŚNIEG

Nareszcie szczypie mróz, a wokół pięknie 
prószy,

Śnieżynki obok, tuż, a w sercu coś się ruszy.

Nie zliczysz ile ich, wirują na wesoło,
To mkną gdzień sobie dał, to tańczą razem 

wokoło.

Gwiazdeczki małej ruch, za chwilę w piruecie
Wykona piękne pa, tak jak to jest w balecie.

A jeszcze chwila, dwie, krajobraz zasypało,
Jakby w baśnowym śnie majestatycznie biało.

Przepiękny biały śnieg i coraz mocniej prószy,
Lecz raptem powiał wiatr, a z nim zadyma ruszy.

Wiruje śniegu świat i oczom swym nie wierzę,
Bo widzę w bieli tej kościołów moich wieże.

Strzelisty gotyk w nich, baroku pyszne czary,
Cerkiewek wschodnich styl, to prawda, nie do 

wiary.

Na wzgórzu pałac lśni, a wszystko zaśnieżone,
Drewnianych domków szyk w głęboki śnieg 

wtopione.

Zimowy pejzaż ten, to jakby z Fałata,
Dzieciństwa mego świat, zagroda, mała chata.

Bałwanek, z marchwi nos, rozśmiesza dzieci 
wokoło,

Zabawa w śnieżki wre i wszystkim tu wesoło.

Z gościńca niesie dzwon złociste cudne dźwięki...
Na końskich szyjach są dzwoneczki jak bębenki.

Głoszą wspaniałą pieśń dla pięknej Panny Zimy,
Kresowy urok jej wspomnieniem zawsze czcimy.

Radosny złoty dźwięk nad Wilnem echo niesie,
I słyszy Bar i Słuck, Lwów, Wołyń i Polesie...!

---

Stopniał KRESOWY ŚNIEG, wiosenne słońce 
grzało,

Nad Odrą byłem znów, lecz serce po nim łkało...

Tadeusz GrygiełZDJĘCIE: Dzieci Bibienny, FOTOGRAF: Edward Wojczak
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WIGILIAWIGILIA
ABY MY NIGDY NIE ZAPOMNIA Y...

Stół Wigilijny 

 Wigilia, z łacińskiego, to czuwanie lub 
straż. W Polsce Wigilia rozpoczyna się 24 grudnia, 
po zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza 
gwiazda- symbol Gwiazdy Betlejemskiej, która 
zgodnie z Pismem Świętym prorokuje narodziny 
Jezusa, a którą wypatrzyli Trzej Królowie. Po 
pojawieniu się gwiazdki, wszyscy zasiadają do 
zastawionego i nakrytego białym obrusem stołu, 
na którym tradycyjnie powinno znaleźć się 12 
potraw. W zależności od regionu Polski podaję 
się: barszcz czerwony, uszka, karpia w galarecie, 
śledzie lub inne ryby, pierogi z kapustą, kapusta z 
grochem, paszteciki z grzybami, kluski z makiem, 
makiełki, kompot z suszonych owoców, ku  a, 
racuchy. Wszystkie potrawy powinny być postne, a 
każda powinna być spróbowana podczas posiłku, 
by zapewnić szczęście w Nowym Roku. Na stole 
lub pod obrusem znajduje się wiązka sianka 
i dodatkowe nakrycie (o jedno więcej niż jest 
osób przy stole, dla niespodziewanego gościa lub 
przybysza). Wigilię zaczyna się modlitwą i czytaniem 
z reguły fragmentu Ewangelii według Św. Łukasza 
(2,1-14) lub Mateusza (1,18-25) dotyczącej narodzin 
Jezusa, po czym następuje modlitwa „Ojcze Nasz” i 
łamanie się Opłatkiem, który z reguły jest wypiekany 
w klasztorach i jest produktem bez drożdżowym. 
Ten dar ofi ary, w polskiej świątecznej tradycji, 
kojarzy się z symbolem pojednania i przebaczenia, 

wtedy każdy domownik i gość składa sobie nawzajem 
życzenia i przebacza to, co było złe. Symbolika chleba 
ma jeszcze jedno znaczenie — dzieląc się chlebem, 
mamy stać się dobrymi jak chleb.

Opłatek Wigilijny

 Po spożyciu kolacji wigilijnej rozpoczyna 
się tradycyjne śpiewanie kolęd, a później w wielu 
domach następuje otwieranie prezentów, które 
przyniósł Św. Mikołaj lub Aniołki. Wigilia w wielu 
regionach Polski łączy się z przesądami. Nikt w tym 
dniu nie powinien się kłócić, bo może to przynieść 
nieszczęście w Nowym Roku. Jeśli pierwszym 
gościem w domu z samego rana w dniu Wigilii będzie 
młodzieniec, to przyniesie on szczęście na cały rok. Są 
też przesądy, które mówią, że w Wigilię można ujrzeć 

ZDJĘCIE: Stół Wigilijny

ZDJĘCIE: Opłatek Wigilijny



strona 32
WĘZEŁEK|NUMER 330|LISTOPAD-MARZEC|2017/2018

osobę, która w bieżącym roku zmarła lub też usłyszeć 
zwierzęta mówiące ludzkim głosem. Niektórzy, 
zostawiają łuski karpia, wkładając je do por  ela, 
by mieć szczęście i dostatek na cały rok. Jeśli ktoś 
choruje w tym dniu, jest to znakiem choroby na cały 
rok.

 Kończąc wieczerzę Wigilijną, z reguły każda 
rodzina udaję się do kościoła na Pasterkę, która 
odbywa się o północy jako pierwsza uroczystość 
liturgiczna Świąt Bożego Narodzenia.

Już pachnie Bożym Narodzeniem

 Każda z nas cieszy się okresem 
przedświątecznym pomimo zgiełku i huku, 
blasku świateł oraz dekoracji. Pomimo tego, że 
Święta Bożego Narodzenia zrobiły się komercyjne 
dzięki reklamom, którym ulega przeważająca 
część społeczeństwa, większość z nas harcerek i 
instruktorek sięga myślami do nastroju adwentu, 
rodzinnych przygotowań świątecznych, rozmów 
dookoła zastawionego stołu, czekania na pierwszą 
Wigilijną gwiazdkę, śpiewania kolęd, dzielenia się 
opłatkiem, wieczerzy wigilijnej, przyjścia Mikołaja, a Obraz „Wigilia na Syberii”, Jacek Malczewski, 1892

ZDJĘCIE: Gromada Skrzatów „Prawdziwki” z naszą nową podharcmistrzynią, Druhną Wandą Ptak.

BOŻE NARODZENIEBOŻE NARODZENIE
NAJSZCZ LIWSZE PRZE YCIA DZIECI CE,

CZYLI O ZUCHACH, DLA ZUCH W I DZI KI ZUCHOM

ŚWI TY MIKO AJ ZAWITA  DO 
ZUCH W I SKRZAT W Z HUFCA 

BA TYK W LONDYNIE...

...A POTEM SZYBKO POSPIESZY
DO DETROIT.

32

1. Kiedyś dzieci otrzymywały 
wszystkie świątecznie 
prezenty w dniu Świętego 
Mikołaja (6 grudnia).

większość z nas bierze udział w Pasterce o północy.
Młode instruktorki pamiętając o tym magicznym, 
pięknym czasie dokładają wszelkich starań, by był to 
czas równie magiczny i ciekawy dla skrzatów, zuchów 
oraz młodszych harcerek.

 Każda rodzina harcerska może rozwijać, na 
nowo tworzyć to, co najważniejsze i kultywować 
swoje własne tradycje szczepu. Warto w czasie 
Adwentu prowadzić cyklowe zbiórki związane 
ze Świętami Bożego Narodzenia, a najmłodszych 
uświadamiać o potrzebie dzielenia się z innymi, 
pomocy bliźnim.

2. Mar  n Luther, ewangelicki 
reformator, przełożył dzień 
obdarowywania na Wigilię 
czyli 24 grudnia.Ci

ek
aw

os
tk

i

3. Pierwszą bożonarodzeniową 
kartkę wysłano w Anglii
w 1843 roku.
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KALENDARZ ADWENTOWY DLA CA EJ GROMADY

 Adwentowy kalendarz prawie każde dziecko 
zna i zalicza do jednej z atrakcji przedświątecznego 
okresu. Można ciekawie zająć zuchy lub starsze 
skrzaty zrobieniem takiego kalendarza, który może 
być zrobiony z różnych przedmiotów, między innymi, 
łatwo dostępnymi orzechami, o ile nie ma alergików, 
pudełkami po jajkach, lub też pociętych na mniejsze 
części rolek od papieru toaletowego.
Wykonanie nie wymaga dużo czasu dla dzieci, 
ale trochę poświęcenia i pomysłu ze strony 
drużynowej, ponieważ to ona powinna napisać 24 
różne karteczki, które zuchy lub skrzaty włożą do 
łańcucha. Oczywiście można tekst wydrukować i 
pociąć w zależności od ilości oraz wieku dzieci z 
gromady.Podajemy kilka przykładowych zadań:

1. Idę na spacer z rodzicem/babcią/dziadkiem
2. Pieczemy ciasteczka świąteczne
3. Sprzątam zabawki
4. Pomagam rodzicom
5. Czytam bajkę po polsku
6. Modlę się po polsku
7. Jestem grzeczna.
8. Będę się dużo uśmiechać

“Jest taki dzień”

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,

dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
wszyscy - wszystkim ślą życzenia,
drzewa - ptakom, ptaki - drzewom,
tchnienie wiatru - płatkom śniegu.

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.

Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze.

Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
wszyscy - wszystkim ślą życzenia,

a gdy wszyscy usną wreszcie,
noc, igliwia zapach niesie.

Rymy, zgadywanki, pląsy

Dziś światełko zapalimy, 
Później Mikołaja... (obudzimy)
Wstawaj, pomyśl o prezentach,

Za cztery tygodnie będą... (Święta)
Dziś drugie światełko zapalimy,
I głośno Mikołaja... (zaprosimy)
Czy już gotowa gromada krasnali?

Już tylko dwa tygodnie będziemy... 
(czekali)

Dziś trzecie światełko zapalimy,
Spocząć Mikołajowi nie... (pozwolimy)

Renifery są już zaprzęgane
Sanki sprawnie... (ładowane)

Dziś czwarte światełko zapalimy
Z Mikołaja się... (cieszymy)

Czy coś jeszcze jest do zrobienia,
Na piękny czas Bożego... (Narodzenia)

 Karteczki składamy tak, aby się zmieściły w 
połówce skorupki po otwartym orzechu, jajku lub 
rolce papieru. Następnie łączymy wszystkie kawałki 
w jeden duży adwentowy sznur. Można poświęcić 
czas w czasie zbiórki aby każdą część pomalować 
lub udekorować kolorowym papierem, ale można 
też dać zuchom lub skrzatom zakończyć w domu 
swoje dzieło. Taki łańcuch powiesimy na oknie lub 
ścianie podkreślając to, że po zakończonym zadaniu 
z karteczki można udekorować jedno ogniwo ze 
sznurka.

 A tuż przed Świętami zuchy mogą się 
podzielić swoimi refl eksjami.

 Potrzebne materiały (można zacząć zbierać 
na bierząco).

 Oprócz majsterkowania i tradycyjnych kolęd 
zuchy lub harcerki mogą się nauczyć piosenki w 
wykonaniu „Czerwonych Gitar”. Piosenkę można 
wykorzystać podczas pokazu lub kolędowania.

h  ps://www.youtube.com/watch?v=H-NtL072wrE

 Wiersz można mówić na dwa głosy. 
W przypadku małej gromady, lub problemów z 
mówieniem, dzieci deklamują tylko końcówki linijek.
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 Pozwólcie skrzatom, zuchom i harcerkom na 
spontaniczność. Kto chciałby wyrecytować wiersz lub 
zagrać albo coś opowiedzieć, powinien to uczynić. Może 
się zdarzyć, że nikt nie będzie gotowy do przedstawienia, 
wówczas można wspólnie zaśpiewać lub nauczyć się nowej 
kolędy.

 Dajcie się porwać swojej wyobraźni i zainspirujcie 
pomysły, wierszyki i zabawy. Przeżyjcie wraz ze swoją 
rodziną harcerską okres Bożego Narodzenia w radosny, 
nastrojowy, magiczny i ciekawy sposób, który zostanie w ich 
pamięci przez długie lata. Tak jak teraz wspominamy swoje 
rodzinne święta, niech skrzaty, zuchy i harcerki wspominają 
czas spędzony na zbiórce z druhną, która zapisała się w ich 
pamięci.

Echa Polesia 1/2008
 
 Opis zdarzeń oparty jest na faktach, do 
których opracowania wykorzystałem pamiętnik 
pisany w Kazachstanie przez Tadeusza Bubień 
(mojego wujka). Należą do nich: 42 listy w oryginale, 
kartki pocztowe, dokumenty z NKWD, kołchozu, 
zdjęcia dokumentalne z miejsca zesłania, własne 
zapamiętane przeżycia oraz relacje zesłanych 
członków rodziny.

 To wspaniały, lecz krótki okres mojego 
dzieciństwa. Doskonale pamiętam lata 1938-39 
i dalsze. Urodziłem się w miejscu czarownym, 

Życzę wszystkim wesołych,
zdrowych Świąt Bożego Narodzenia:

Skacze Aniołek,
skacze po chmurkach, 

niesie życzenia
w Anielskich piórkach. 

Niesie w plecaku babki i świeczki, 
a w walizkach złote dzwoneczki. 

Wesołych Świąt!

Agnieszka Nowicz phm.

****Materiały i wiersze na podstawie książki dla dzieci „Już pachnie Bożym Narodzeniem”

Wśród nocnej ciszy głos się 
rozchodzi,

Wstańcie żołnierze, Bóg się wam 
rodzi.

Jak na alarm powstawajcie,
Wszyscy biegiem pośpieszajcie

Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli, Boga poznali,
Broń przed nim pięknie sprezentowali.

Jako Bogu cześć oddali:
Czołem, Jezu! — zawołali

Z wielkiej radości.

Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany,
Przez wszystkie pułki tak wyglądany.

Na Ciebie calutkie wojsko
Czekało, a Tyś tak swojsko

JEDNOSTKA STRZELECKA 3031
SUCHA BESKIDZKA

WSPOMNIENIA ZES A CA
11 STYCZNIA, 2016 

Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana.
Przywiódł nas tutaj głos 

kapelana.
Przyjmij Jezu dar wojskowy,

Pełniutki wóz taborowy
Chleba i wina.

Pienia aniołów brzmią pod 
niebiosy,

Ale głośniejsze żołnierskie 
głosy.

Gdy wesoło zaśpiewali,
To świat cały przekonali,

Że pokój będzie!

na Polesiu. Tu ongiś sięgała Puszcza Białowieska, 
pozostawiając relikty przyrody takie jak 200 - 
300-letnie dęby, wielką, tętniącą życiem rozmaitość 
owadów, roślin, ptaków i zwierząt. Pamiętam roje 
kolorowych motyli, ciem, płynących w powietrzu 
ważek, koncerty świerszczy, żab i ptaków. Beztrosko 
spędzałem czas dzieciństwa z rodzeństwem w 
naszym sadzie, ogrodzie na łące pod czujnym okiem 
naszej opiekunki Mili. Zasypialiśmy w hamakach na 
świeżym powietrzu, cieszyliśmy się huśtawkami, 
kompozycyjnym zapachem kwiatów, owoców itp. 
Tu mieszkał zlepek różnych narodowości: polskiej, 
żydowskiej, białoruskiej, litewskiej, tatarskiej, 
ukraińskiej, francuskiej i niemieckiej w obopólnej 
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zgodzie. Nasi rówieśnicy przychodzili do nas 
w gościnę, na zabawy, a bariera językowa nie 
istniała. Mój ojciec – Aleksander Tumiłowicz był 
leśniczym, oprowadzał po kniejach myśliwych 
prawie z całej Europy, którym towarzyszyły 
wykwintne damy pozostające u nas na obiadach. 
Tato po wybudowaniu dwóch domów założył zakład 
fotografi czny. Zajmując się głównie zdjęciami, 
zrezygnował z leśnictwa.

 To wspaniały, lecz krótki okres mojego 
dzieciństwa. Doskonale pamiętam lata 1938-39 
i dalsze. Urodziłem się w miejscu czarownym, 
na Polesiu. Tu ongiś sięgała Puszcza Białowieska, 
pozostawiając relikty przyrody takie jak 200 - 
300-letnie dęby, wielką, tętniącą życiem rozmaitość 
owadów, roślin, ptaków i zwierząt. Pamiętam roje 
kolorowych motyli, ciem, płynących w powietrzu 
ważek, koncerty świerszczy, żab i ptaków. Beztrosko 
spędzałem czas dzieciństwa z rodzeństwem w 
naszym sadzie, ogrodzie na łące pod czujnym okiem 
naszej opiekunki Mili. Zasypialiśmy w hamakach na 
świeżym powietrzu, cieszyliśmy się huśtawkami, 
kompozycyjnym zapachem kwiatów, owoców 
itp. Tu mieszkał zlepek różnych narodowości: 
polskiej, żydowskiej, białoruskiej, litewskiej, 
tatarskiej, ukraińskiej, francuskiej i niemieckiej w 
obopólnej zgodzie. Nasi rówieśnicy przychodzili 
do nas w gościnę, na zabawy, a bariera językowa 
nie istniała. Mój ojciec – Aleksander Tumiłowicz 
był leśniczym, oprowadzał po kniejach myśliwych 

prawie z całej Europy, którym towarzyszyły 
wykwintne damy pozostające u nas na obiadach. 
Tato po wybudowaniu dwóch domów założył zakład 
fotografi czny. Zajmując się głównie zdjęciami, 
zrezygnował z leśnictwa.

ZDJĘCIA: Wigilia rodziny Tumiłowiczów w 1932 roku.
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Niepokoje roku 1939

 Dobrze pamiętam lata 1938- 39 i dalsze. 
W połowie sierpnia 1939 tato otrzymał kartę 
mobilizacyjną na wojnę z Niemcami (należał do KOP, 
był plutonowym). Podczas obiadu pożegnalnego 
opowiedział swoje dzieje:

 „Pochodzę z bogatej rodziny 
ziemiańskiej. Rodzice moi Szymon i Zofi a 
Tumiłowiczowie mieli majątek ziemski w 
Borsukowej Grzędzie koło Mińska. Tu się 

urodziłem, mam starszą siostrę Olgę, zamężną 
z legionistą Okuliczem (obecnie jest na liście 
katyńskiej – przyp. autora). Sierotą zostałem 
w wieku 16 lat. Rodzice aresztowani przez 

władze sowieckie zginęli, majątek rozgrabiono, 
a myśmy z siostrą uciekli. Ja cudem ocalałem, 
ukrywałem się w studni kolo naszego majątku 
przez ponad 6 miesięcy. Dobry sąsiad wywiózł 

mnie pod Baranowicze pod kopą siana, tam 
pracowałem jako parobek. Po zwycięstwie 

Wojsk Polskich osiadłem w Hancewiczach, gdzie 
byłem leśniczym, potem właścicielem zakładu 

fotografi cznego”.

 Potem zwrócił się do mamy: 

„Jadziu pilnuj dzieci, nie wiem, czy wrócę”.

 Ucałował nas, pożegnał słowami:

„Zostańcie z Bogiem” i wyszedł.
Więcej ojca żywego nie widziałem”.

Wigilijne niespodzianki

 2.XI.1939 r. urodziła się moja najmłodsza 
siostra Helenka, wnosząc wiele radości. Przed 
wigilią zgłosił się do nas gajowy, przynosząc choinkę 
i wiadomość od naszego ojca. Jest w Warszawie, 
pozdrawia, adresu nie podał. Nadszedł czas Wigilii, 
starannie przygotowanej. Pierwsza gwiazdka, 12 
potraw, 13 osób w domu, jesteśmy odświętnie 
ubrani. Ostatnia nasza wigilia w naszym domu 
rodzinnym. Modlitwa, biały obrus, dzielenie się 
opłatkiem, życzenia. Smaczne posiłki. Zapach 
prawdziwych świec, kręcą się na choince w różne 
strony ręcznie wykonane zabawki, aniołki, pajace, 
zajączki, wiszą cukierki… i o dziwo w tej sytuacji są 
dla wszystkich prezenty. NKWD zamknęło kościół [… ] 
śpiewamy kolędy, po polsku na głosy.

 Nagle łomot do okiennic, przekleństwa, jakiś 
żołdak krzyczy: „Kto tam pozwolił śpiewać, milczeć!”. 
Dopiero teraz zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy tu 
pod okupacją sowiecką. Zapanowała cisza [… ] mogą 

nas aresztować. Tak przywitaliśmy Nowy Rok 1940.

 Ze względu na ograniczoną ilość stron mych 
wspomnień, pominąłem wiele zdarzeń – tragicznych 
i komicznych, może ciekawych opisów obyczajów 
zachowanych wówczas przez mieszkańców i 
zesłańców, z którymi się zetknęliśmy. Moją niezłomną 
i bardzo zaradną mamę, która cierpiąc na nerw 
kulszowy i udając, że nic nie boli pracowała od świtu 
do nocy, ucząc nas języka polskiego, matematyki 
i zachowania obyczajów. Pokonując każdą, 
najtrudniejszą sytuację, była zawsze prawdziwą 
patriotką.

 Warto zapamiętać mego wujka, Stanisława 
Bubienia (znał 5 języków), który pod okupacją 
sowiecką ze swoją rodziną stał w kolejkach od piątej 
rano, by kupić i przesłać nam do Kazachstanu środki 
do życia (żywność), utrzymać do końca z całą rodziną 
łączność, załatwiając wszystkie urzędowe sprawy. Nie 
należąc do żadnej organizacji – nie był podejrzany 
i mógł dzięki temu, pracując na kolei w Lidzie pod 
okupacją sowiecką i niemiecką uchronić tysiące 
ludzi różnych narodowości przed aresztowaniem i 
rozstrzelaniem.

 Tym wszystkim, którzy kiedykolwiek będą 
dłużej na obczyźnie doznając nostalgii, poświęcam 
pierwszy mój wiersz napisany na stacji w Odessie w 
1944 r.:

Tęsknota

Wracam myślami, tam gdzie mój dom, Niwy 
zielone, jeziora błękitne,

W gałęziach szron,
I mowa polska, tam aksamitna Dziś po 

bezdrożach.
Boso do Polski bym szedł,

Pomóż mi Boże,
Bym mógł spróbować jej chleb.

Jan Stanisław Tumiłowicz
Lublin

ZDJĘCIE: Jeszcze razem.
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 Napiszcie czy  u was są odmienne tradycje 
i jak spedziłyście swięta czy Bozego Narodzenia czy Wielkanocne ?
Jak spędzali wasi rodzice i dziadkowie szczególnie podczas wojny?

ZDJĘCIE: Córki phm Doroty Bamford i Druhny Ochocinskiej.ZDJĘCIE: Nadanie sprawności „Aktor” zuchom z O  awy – Opowieść Wgilijna – Ch.Dickens’a
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STYCZEŃSTYCZEŃ
NIEZNANE POWSTANIE STYCZNIOWE

CZORTKÓW-STYCZEŃ 1940R.

„Być zwyciężonym i nie ulec, to 
zwycięstwo.

Zwyciężyć i spocząć na ławie - to klęska!”

Marszałek Piłsudski

 Czortków jest zajęty przez Sowietów 
już 17 września 1939r. W mieście stacjonuje 
Pułk Ochrony Pogranicza pod komendą 
Marcelego Kotarby.
Mieszkańcy i wojsko już w październiku 
1939r. tworzą Stronnictwo Narodowe do 
walki z wrogiem drogą sabotażu. Sytuacja 
jest bardzo niebezpieczna, bo Sowieci 
od razu likwidują wszelki ruch oporu, 
rozstrzeliwują ludzi, lub skazują na długie 
wyroki i wywózkę na Sybir do obozów pracy.

 Hm Józef Opocki (nauczyciel 
gimnazjalny) dołącza do grupy założycieli 
konspiracji Tadeusza Bońkowskiego, Henryka 
Kamińskiego i Heweliusza Maławskiego.

 O godzinie 8 wieczorem 21 stycznia 
(w przeddzień wybuchu oryginalnego 
Powstania Styczniowego) 200 ludzi zbiera 

się w kościele dominikanów, dzielą się na 4 grupy, których 
wspólnym celem jest atak na sowiecki garnizon, jak i 
wyzwolenie jeńców. Każda grupa ma opanować inny punkt 
strategiczny: koszary, stację kolejową czy miasto.

 Po skutecznej akcji powstańcy zamierzają porwać 
pociąg i przedostać się do Rumunii, wysadzając most nad rzeką 
Seret.

 Dwa hasła obowiązują powstańców tej nocy: pierwsze: 
„Z krzyżem”, drugie: odegranie Warszawianki na trąbce.

 Jest potworny śnieg i mróz, wielu powstańców nie jest 
w stanie dołączyć do akcji z całego lokalnego rejonu, co bardzo 
osłabia polskie siły.

 O 9 wieczorem 8 osób atakuje szpital będący w 
rękach sowieckich. Tylko dwóch Polaków posiada broń, lecz 
opanowują wroga.

 40 osób dzieli się na dwie grupy pod komendą por 
Janusza Kowalskiego z plutonowym Stanisławem Skowronkiem 
i pchor. Jerzym Koleuszką. Wszyscy posiadają trochę broni 
palnej, ale raczej są uzbrojeni w noże, szable i bagnety. 
Pomimo pierwszych sukcesów atak na koszary kończy się 
niepowodzeniem. Straty sowieckie: 3 zabitych, 2 rannych.

 Wszyscy powstańcy rozchodzą się do domów. 
Pogoda utrudnia działania, poza tym mimo zaskoczenia 
sowieci ściągają pociąg pancerny do Czortkowa, zaczynają 
się przeszukiwania i natychmiastowe aresztowania. W grupie 
powstańców największą grupę tworzą uczniowie polscy z 
liceum i członkowie organizacji strzeleckiej.

 Na śmierć zostanie skazany: plutonowy, 2 rolników, 
księgowy, ekspedient, muzyk,2 ślusarzy, stolarz, krawiec, 
fryzjer, strażnik więzienny, kilkoro uczniów. Powstańcy są 
torturowani i bici pałkami drewnianymi i metalowymi, 
rewolwerami, butelkami, co doprowadza do połamania szczęk 
i żeber. Co do ofi cerów, znajdą się wkrótce na liście katyńskiej.

 Historia się na tej klęsce nie kończy. Tuż przed 
wkroczeniem Niemców do Czortkowa Sowieci rozstrzeliwują 
nad ranem 2 lipca 1941r na terenie ich klasztoru 8 
dominikanów. Prawdopodobnie zemścili się za to, że 
dominikanie pozwolili powstańcom spotkać się w ich 
kościele w styczniu poprzedniego roku. Sowieci wywlekają 
na podwórze między innymi ojców: Justyna Sperlaka, Jacka 
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Misiutę, Anatola Znamierowskiego i brata Andrzeja 
Bojanowskiego, strzelając im w tył głowy. Potem, 
chcąc zatrzeć ślady zbrodni, oprawcy podpalili 
klasztor. W 1946r. dominikanie opuszczają Czortków, 
zabierając ze sobą cudowny obraz Matki Boskiej 
Różańcowej, który obecnie znajduje się w kościele 
Św. Jacka w Warszawie.

 Historia obrazu przypomina losy naszej 
Ojczyzny, zaczyna się w 15 wieku w Ostrowie pod 
Witebskiem. W wyniku terenowych konfl iktów 
dominikanie wywożą obraz do Lwowa, do kościoła 
Marii Magdaleny w 1654r., 9 lat później król Jan 
Kazimierz daruje obraz do Czortkowa. W latach 90-
tych XX wieku dominikanie wrócili do Czorktowa, 
przywożąc ze sobą kopię obrazu i umieszczając ją w 
swym obecnym kościele.

 „W Narodowym Muzeum Historycznym 
„Kijowska Forteca” odsłonięto tablice 
upamiętniające kilkuset Polaków i Rusinów-
Ukraińców powstańców styczniowych, więźniów 
twierdzy kijowskiej, więzionych tu przed 
rozstrzelaniem lub zesłaniem na Syberię.

 Na tablicach pamiątkowych upamiętniono 
ośmiuset jedenastu powstańców styczniowych, 
wszystkie osoby wymienione na tablicach były 
więzione w murach twierdzy.

 „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
Hramota do ludu wiejskiego
Powstawszy wraz z Polską i Litwą przeciw 
panowaniu moskiewskiemu, aby zyskać wieczną 
wolność i szczęsną dolę dla całej naszej Ojczyzny, 
oświadczamy przed Bogiem, całym światem i 
narodem, że innego szczęścia nie pragniemy dla 
drogiej naszej Ojczyzny i nie szukamy go w niczym 
więcej, jak tylko w wolności, swobodzie, równości i 
szczęściu wszystkich mieszkańców, jakiejkolwiek są 
wiary i stanu. A pragnąc najwięcej szczęścia dla ludu 
wiejskiego postanawiamy na wieczne czasy”

 Tak zaczynała się „Złota Hramota”, dekret 
wzywający lud Podola, Wołynia i Ukrainy do 
udziału w powstaniu styczniowym i ogłaszający 
uwłaszczenie chłopów na tych terenach ogłoszony 
12 kwietnia 1863 roku. Niestety, był to rok klęski 
powstania na Ukrainie. Włościanie patrzyli na 
powstańców podejrzliwie, a w samym Kijowie 
oddziały powstawały opornie. Pod koniec 1862 

ZDJĘCIE: Cmentarz w Czortkowie: polskie groby żołnierzy poległych podczas wojny polsko — 
bolszewickiej i zamordowanych dominikanów.

KIJÓWKIJÓW
roku zawiązał się w Kijowie Komitet Prowincjonalny, 
który miał przygotowywać powstanie. Na czele 
ponad 600 powstańców stanął Edmund Różycki, 
były podpułkownik wojsk carskich. Walki toczyły się 
wokół Kijowa oraz w wielu miejscach Prawobrzeżnej 
Ukrainy. Niestety, oddziały szybko zostały rozbite, 
a więzienia wypełnione polską szlachtą. Miejscem 
największego skupiska aresztowanych powstańców 
była właśnie twierdza w Kijowie, głównie w tzw. 
„Kosym Kaponierze”. Przebywało tu ponad 1200 
osób. Pięciu dowódców oddziałów rozstrzelano tu na 
miejscu: Adama Zielińskiego, Władysława Tadeusza 
Rakowskiego, Platona Krzyżanowskiego, Romualda 
Olszańskiego i Adama Drużbackiego. Los pozostałych 
był tragiczny – droga z twierdzy prowadziła do 
syberyjskich lasów na katorgę. Wielu więźniów 
twierdzy wzięło jeszcze raz udział w powstaniu 
daleko poza granicami Rzeczypospolitej. W 1866 
roku w Kraju Zabajkalskim zesłana szlachta wystąpiła 
przeciwko władzy carskiej.

 W represjach ucierpiały nie tylko elity 
polskie. Cyrkularz Wałujewski z 18 lipca 1863 roku 
wprowadził na długie lata zakaz używania języka 
ukraińskiego we wszystkich zakresach, związanych z 
kulturą i piśmiennictwem.

 Od 1930 roku na terenie twierdzy w Kosym 
Kaponierze znajduje się muzeum. Obecnie czynne 
jest pod adresem ul. Hospitalna 24a.

Jan Matkowski
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LUTYLUTY
GROMNICZNA

Święto Matki Boskiej Gromnicznej 
„Candlemas Day” - 2 luty

O Boże mój, gdzież jest moja 
gromnica? 

Oto burze nadchodzą, grzmoty, 
błyskawice. 

Postawię ją w oknie mojej duszy, 
a Ty, Maryjo, udziel mi nadziei. 

Zapalę ją w przedsionku mego serca, 
a Ty wypełnij je miłością. 

Umieszczę ją w oknie mego rozumu, 
a Ty spraw, aby zawierzyła do końca 

Twemu Synowi moja mała wiara. 

 Gromnica to długa i gruba świeca chroniąca nas swym 
płomieniem od wszelkiego zła. Widzimy namalowane na niej napisy 
oraz ilustracje o temacie religijnym. Ludność wiejska często uważała, 
że świeca symbolizuje ciało, a jej knot naszą duszę. Stąd, gdy zapalamy 
gromnice, uwidaczniamy tym światłem życie ludzkie. Ten skromny 
blask świecy udowadnia nam, że dusza zwycięży nad ciałem w każdym 
przypadku.

 Gromnica towarzyszy nam przy Chrzcie, Pierwszej Komunii, 
Bierzmowaniu, a także przy Ostatecznym Czuwaniu. Darujemy 
niemowlęciu gromnicę, która go za życia, ani w chwili śmierci winna 
nie opuścić. W pewnych rejonach gromnica jest chowana razem 
z nieboszczykiem do trumny. Za życia winnyśmy przynosić naszą 
gromnicę do kościoła 2 lutego. Dekorujemy ją gałązkami choinkowymi 
i przepasujemy niebieską wstęgą, ponieważ niebieski jest kolorem 
Matki Boskiej. Tradycje się też różnią, bo na przykład w województwie 
lubelskim owija się gromnicę lnem i dekoruje koralikami.

Znaczenie i rola gromnicy
w wielowiekowej tradycji katolickiej.

 Świeca gromniczna nabiera siły i mocy przy dorocznym 
poświęceniu, podczas Mszy Świętej, która na ogół odbywa się 
późnym popołudniem lub wieczorem 2 lutego. Trzeba uważać, aby 
nie zgasić świecy w drodze do domu, a jeżeli sama zgaśnie przy 
dobrej, sprzyjającej pogodzie, staje się symbolem śmierci w rodzinie 
w nadchodzącym roku. Dawniej na wsiach, po powrocie do domu, 
najstarszy członek rodziny obchodził wszystkie drzwi i okna z gromnicą 
w ręku, wykonując znak krzyża zapaloną świecą. Potem głowa domu 
obchodzi wszelkie zabudowania, zwierzęta i pola, polewając lekko wosk 
z palącej się świecy na każdym progu. Nareszcie nadchodzi moment, 
kiedy mieszkańcy zapalają piec domowy gromnicą, spalają w nim gałązki 
choinki. Można też i wypalić znak krzyża nad frontowymi drzwiami. 
Członkowie rodziny wdychają dym z gasnącej gromnicy, co może 
ochronić przed bólem gardła w ciągu roku. Zgaszone gromnice stawia się 
lub wiesza przed obrazami świętych w pomieszczeniu, gdzie pozostaną, 
aż do następnego wydarzenia czy święta.

 Za czasów słowiańskich gromnica miała chronić ludzi od gromu, 
a przyrodę od pożarów, które grom mógł wywołać na łonie natury. Z 
czasem gromnica nabrała głębszej symboliki, a mianowicie odczucia, 
że chroni ludzi od napadów wilczych. Często również przy zaoraniu pól, 
zakopywano część świecy pośrodku pola, aby chronić całą posiadłość, 
jak i wszelkie zbiory. Podobnie zakopywano gromnicę w fundamentach 
nowo wybudowanego domu czy osiedla.

Jak gromnica znalazła się u boku Matki Boskiej?

 Zaczęło się od tego, że knot jest tradycyjnie robiony z rośliny 
zwanej verbascum — dziewanna. Jest to roślina najbardziej cenioną u 
Słowian w obrzędach i w leczeniu, była poświęcona słowiańskiej bogini 

OBRAZY: Matka Boska Gromniczna
dwa fragmenty obrazów Piotra Stachiewicza

W Polsce

 2 lutego przypadają Zapusty, 
czyli ostatnia okazja do nacieszenia się 
choinką i do wspólnego odśpiewania 
kolęd.
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 Najczystsza Matka staje z 
Dzieckiem na ręku na progu świątyni. By 
się oczyścić, poświęcić Dziecię i złożyć 
Je Bogu w ofi erze. Tyś przecież czysta, 
Anioł poświadcza. Po cóż Tobie ofi ara? 
Dziecię Twoje, które nam dajesz, Pan 
nasz, ufność i wiara. My znamy chęci, 
Matko chwalebna — dajesz przykład 
pokory, bo dumny człowiek, grzesznik, 
przestępca, rzadko do niej jest skory. Więc 
Maryja klęka w bramie, oddaje Syna, 
kapłan bierze Go w ręce. Natchniony 
starzec, wierny Symeon, mówi w szczerej 
podzięce: Dziękuję, Panie, żeś mi pozwolił 
widzieć świata zbawienie, Narodów 
chwałę. Przyjmij, mój Zbawco, pokłon i 
uwielbienie. Do Matki-Dziewicy powiada 
w duchu proroczym słowa smutku: Miecz 
serce zrani, gdy będą męczyć Zbawcę 
ludzi. W tej chwili dusza Maryi Panny z 
dobrej woli oddaje niebu to, co było Jej 
dane z nieba. Obchodzimy dziś Twoją 
pamięć, Twą świętość, czystość, pokorę.

I Ciebie dzisiaj pokornie prosimy:
Bądź nam za podporę życia.

Dziewannie lub Dewana. Świeca najczęściej ulana jest z wosku 
pszczelego. Aromat wosku pszczelego ma wartości uzdrawiające, 
czyli uodparnia organizm i jednocześnie wzmacnia duszę. 
Przy zaniku pogaństwa, gromnica nabrała symboliki religijnej. 
Skoro Matka Boska jest patronką ludności wiejskiej, jak i ludzi 
zagrożonych napaściami wilczymi, gromnica nabrała symboliki 
religijnej, łącząc się z postacią Matki Boskiej.

Na Świecie

 Święto Matki Boskiej Gromnicznej obchodzono w 
Jerozolimie już w drugiej połowie piątego wieku, rozpoczynając 
je procesją z zapalonymi świecami. Najprawdopodobniej tam 
je też najpierw wprowadzono, a potem rozpowszechniło się po 
całym świecie.

 Gdy około 540 roku wybuchła w Konstantynopolu 
dżuma, cesarz Justynian zarządził, aby w jego państwie święcono 
tę uroczystość 2 lutego. Chciał wyprosić, aby Zbawiciel, jak 
kiedyś wyszedł na spotkanie Symeona, i teraz przybył z pomocą 
nawiedzonym chorobą. Czy zaprowadzono je wówczas także 
w Rzymie, nie da się dziś stwierdzić. Natomiast wiemy, że w 
niektórych miejscowościach Zachodu przyjęło się to święto 
dość późno. Papież Sergiusz I (687-701) polecił w tym dniu 
odprawiać procesję błagalną. Wśród świąt Matki Boskiej jest 
ono pierwszym, w którego dniu nie było wolno wykonywać prac 
służebnych.

 Na Zachodzie starano się przez to święto wykorzenić 
zwyczaje i pozostałości pogańskie.

 Pięcioma modlitwami Kościół poświęca świece. 
Odznaczają się namaszczeniem i głębią myśli, właściwą 
wszystkim modlitwom kościelnym. Oto brzmienie jednej z nich:

 „Panie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, który 
oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego: 
pobłogosław te świece i poświęć je światłem Twej łaski, 

aby jak te świece, płonące ogniem widzialnym, rozpraszają 
ciemności nocy, tak serca nasze, oświecone niewidzialnym 
ogniem, to jest blaskiem Ducha świętego, były wolne od 
ślepoty błędów naszych, abyśmy mogli po oczyszczeniu 

oczu duszy ujrzeć to, co się Tobie podoba, a nam pożytek 
przynosi.”

Zwyczaje i wierzenia ludowe

 Święto Matki Boskiej Gromnicznej przypada w środku 
zimy. Z pogody jaka jest w tym dniu, gospodarze wnioskują 
długość zimy oraz jakie będą urodzaje. I tak, długie sople lodu, 
zwisające z dachu, zapowiadają niezwykły urodzaj marchwi. 
Szron pokrywający drzewa obiecuje obfi ty plon w sadach.

 Z tym świętem związane są przysłowia i powiedzenia:

„Na Gromnicę masz zimy połowicę.”
„Na Gromnicę łataj bracie rękawicę.”

„Gdy na Gromnicę z dachu ciecze, zima się jeszcze odwlecze.”
„Nie wywołuj wilka z lasu…”

 To powszechnie używane do dzisiaj 
powiedzenie jest echem dawnych przekonań, 
że niektóre słowa mają magiczną moc i 
wypowiedziane głośno mają siłę sprawczą, 
stają się faktem lub czynem. Wierzono, że samo 
wypowiedzenie nazwy groźnego zwierzęcia 
może je ściągnąć, przywołać do domu lub 
zagrody. Niebezpieczeństwo przyciągnięcia 
wilków można było wywołać zwłaszcza przez 
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motanie przędzy i przędzenie nici, dlatego kobiety 
wystrzegały się tego zajęcia w dniu Matki Boskiej 
Gromnicznej. Wierzono, że w tym dniu wilczysko może 
szczególnie łatwo zaplątać się w takie nici, skutkiem 
czego będzie potem trzymał się zagrody, czyli będzie 
wokół niej krążył i przez cały rok wyrządzał szkody.

Znaczenie Święta Matki Boskiej Gromnicznej
w dzisiejszym świecie.

 Wilki zagrażające ludzkim sadybom zostały 
dziś wytrzebione, ale na ich miejsce pojawiły się 
inne zagrożenia. Teraz trzeba prosić Matkę Bożą 
Gromniczną, by broniła przed obojętnością na los 
bliźnich, samotnością, powiększającą się falą ubóstwa, 
zachłannością, bezdomnością i bezrobociem, uleganiem 
nałogom pijaństwa, narkomanii, zamazywaniem granic 
między grzechem a cnotą, przed zamętem sumień.

Wyrabianie gromnic

 Wyrobu gromnic nauczył się od dziadka. 
Jako mały chłopiec asystował przy toczeniu świec z 
pszczelego wosku. Kiedyś zebrał okruchy jeszcze ciepłej 
masy woskowej i zrobił swoją pierwszą świecę. To było 
coś niezwykłego.

 Pan Tadeusz Małysza mieszka w Bukowej, 
niewielkiej wiosce położonej wśród lasów gminy 
Biłgoraj. Na co dzień jest kierowcą w jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz działa w Zespole 
Śpiewaczo-Obrzędowym ,,Jarzębina” z Bukowej. Jako 
jeden z nielicznych potrafi  robić łuby wykorzystywane 
do produkcji sit i przetaków oraz ma niezwykłą 
umiejętność — toczy gromnice, takie prawdziwe, z 
pszczelego wosku.

 Wyrób gromnic w rodzinie Małyszów 
zapoczątkował Łukasz Małysza — dziadek pana 
Tadeusza. Pracował on jako kościelny w parafi i p.w. św. 
Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej i tam zapoznał się z 
tajnikami robienia świec. Swoją wiedzę wykorzystał do 
domowej produkcji gromnic.

 „Najpierw gromnice to robił dziadek z babką. 
W domu, na przypiecku mieli taką starą, leciwą deskę 

ZDJĘCIE: Lanie świec w Białej k. Płocka. FOTOGRAF: Tomasz Czerwiński.

z drzewa lipowego, opowiada pan Tadeusz. Żeby 
nauczyć się robić gromnice, podkradałem dziadkowi 
wosk. Co mu tam okruszek spadł, to ja go cap do 
garści. Bardzo mnie to interesowało. Dziadek tak ten 
wosk miął w rękach i miął. Ja tak samo te okruszyny 
wosku miąłem w palcach. Stałem przy babce i 
dziadku na ławie przy takim starym piecu kafl owym i 
się przypatrywałem. Dziadek ten wosk tak wałkował, 
ja tak samo te okruszyny wałkowałem i zrobiłem taki 
mały wałeczek w kształcie świeczki. Zobaczyłem, jak 
dziadek rozcina drewnianym nożem świecę i wkłada 
knot. Zrobiłem tak samo tylko nożem żelaznym i 
włożyłem nitkę lnianą. Zapaliłem i świeciła mi się ta 
świeczka. Bardzo mi się to podobało.”

 Gdy pan Łukasz Małysza zaniemógł, przez 
krótki czas wyrobem gromnic zajmowała się jego 
synowa Bronisława Małysza, później rzemiosło to 
przejął pan Tadeusz. 

 „Po śmierci dziadka nie było komu się tym 
zająć w domu. Babka mnie namówiła i od 1979 r. 
zająłem się wyrobem świec. Od początku robiłem 
je tak, jak to robił mój dziadek. Babka jeszcze mi 
podpowiadała niektóre rzeczy, jak zrobić, żeby knot 
był na środku, jak równo rozciąć.”

 Teraz w wyrobie gromnic pomaga panu 
Tadeuszowi jego żona Wanda. Dziennie, w okresie 
przed świętem Matki Boskiej Gromnicznej, robią do 
10 świec. Wyrób gromnic zaczyna się od zgromadzenia 
wosku, który pan Tadeusz kupuje od pszczelarzy bądź 
dostaje od ludzi. Bywa też tak, że przynoszą mu stare 
gromnice do przetopu. 

 „Przywieziony wosk kładę na przypiecku, 
na rozgrzanych kafl ach, przykrywam go, żeby się 
rozprażył i stopniowo nabrał temperatury. Kiedy jest 
miękki tnę go na kawałki i kładę na wagę. Teraz 
robiłem takie nieduże gromnice po 45 dag. Dzisiejsza 
młodzież nie chce dużych świec. Kiedyś robiłem 
gromnice po 60 - 80 cm, a nawet około metra „ - 
wspomina.

 Poporcjowany wosk ponownie kładzie 
na piecu, by nie tracił temperatury. Bierze jeden 
wydzielony kawałek i wyrabia go w dłoniach.

„Mieszę go w dłoniach, żeby był jednolity, 
tak jak się gniecie np. ciasto na ciastka. Przy mnie 
stoi żona i podgrzewa mi deskę, żeby była ciepła 
i wosk na niej nie zastygał. Po wyrobieniu wosku 
wałkuję go w rękach. Utworzony wałek kładę na 
desce i formuję go do gładkości i do wysokości tak 
około 30 - 40 cm.

 Nici, których do tej pory używa pan 
Tadeusz, zostały uprzędzone jeszcze kiedyś na 
kądzielniczkach przez starsze kobiety. Tu wszystko 
musi być naturalne.” To sama natura, tu się nic 
nie oszuka. To jest ciężka praca, praca pszczół „- 
dodaje. „Później rozcinam wosk drewnianym nożem i 
wkładam knot zrobiony z lnianych nici”.
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„NA WSCHODZIE NIEBA JAK „NA WSCHODZIE NIEBA JAK 
BRYLANTY WIEC .”BRYLANTY WIEC .”

WOJENNE LOSY DZIECI, MARIA GORDZIEJKO, SYBIRACZKA, HARCERKA Z LIBANU

 Mam przekazać swoje przeżycia harcerskie 
i nie tylko, od 1940 roku do mojego powrotu do 
Polski. Różne były wojenne drogi Polaków. Moja 
droga wojenna rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku. 
Ojca mego zamordowano już w 1939 roku, a my 
– mama, ja i dwie młodsze siostry, od 10 lutego 
przemierzałyśmy szlaki naszych poprzedników z 
Powstania Styczniowego i Listopadowego na daleki 
Sybir.

 Wieziono nas do tajgi w Archangielsku, po 
czym stamtąd przez całą Rosję, Buzułuk, Taszkient 
i wylądowałyśmy w regionie, którego nazwa w 
tłumaczeniu z języka uzbeckiego na język polski to 
jest dno piekła. Więc sama nazwa charakteryzuje ten 
teren, gdzie rzucono Polaków i co nam zgotowało 
szczęście radzieckie. Tę drogę przemierzyliśmy na 
koszt sowietów pod wielką, pieczołowitą opieką 
NKWD. Zafundowano nam wszystkie szczęścia 
komunistyczne, a więc głód, nędzę, poniewierkę, 
brud, wszy, pluskwy – wszystko, co tylko Związek 
Sowiecki mógł zgotować nam dlatego, że byliśmy 
Polakami.

 W tym okropnym miejscu ludzie z 
wycieńczenia chorowali i umierali. Tam zachorowała 
moja mama na tyfus, a my zostałyśmy na stepie 
pozbawione wszelkiej opieki. Szczęście, że jak mama 
była jeszcze zdrowa, spotkała na stepie polskich 
żołnierzy. Tam szkoliło się polskie wojsko, było, zdaje 
się, pięć batalionów rozpoznawczych pod wezwaniem 
„Dzieci Lwowskich”. Szkolono polską podchorążówkę, 
która później została wcielona do II Korpusu i dalej 
walczyła o Polskę, przechodząc przez Tobruk i całą 
Kampanię Włoską.

 Dzięki żołnierzom polskim, dzięki żołnierzom 
z tych batalionów, którzy odnaleźli nas, sieroty na 
stepie, pamiętam ich nazwiska, właściwie nazwiska 
dwóch; Muzek i Madej. Muzek niestety zachorował 
na tyfus, zmarł i został tam pochowany. Natomiast 
jeszcze było dwóch wspaniałych chłopców młodych, 
Alek i Franek, z Poznania, którzy przyszli wieczorem 
do mnie i powiedzieli: - Zabieramy was do sierocińca, 
pożegnaj się z mamą w szpitalu i pojedziecie dalej.

 Tak się stało i przez cały Uzbekistan do 
Krasnowodska, pierwszym transportem przez Morze 
Kaspijskie, wylądowaliśmy na początku 1942 roku 

w ówczesnym porcie Pahlavi. Tam, już pod opieką 
polskiego personelu, dochodziliśmy do normalnego 
życia. Ogolono nam główki, pozbawiono nas włosów, 
a z tymi włosami wszystkiego, co przywieźliśmy 
w darze od Związku Sowieckiego. Ściągnięto 
z nas łachmany, to wszystko zostało spalone, 
i po dwutygodniowej kwarantannie w Pahlavi 
przerzucono sierociniec do Teheranu.

 Tam byliśmy krótko i z Teheranu dzieci, 
sieroty, półsieroty, najbardziej wynędzniałe, 
najbardziej schorowane, te najmłodsze, skierowano 
do Isfahanu. W Isfahanie jestem tą osobą, która 
była najdłużej, bo od czerwca 1942 roku do końca 
1945 roku. W Teheranie pod opieką wspaniałych 
pedagogów, wychowawców, którzy też przeszli tę 
gehennę rosyjską stworzono nam warunki, w których 
dochodziliśmy do normalności. W internatach, a 
było ich 21; 17 internatów dla sierot – sierocińców 
i 4 internaty – zakłady, jako zaplecze gospodarcze, 
mieliśmy za murami tzn. za ogrodzeniem swoje małe 
ojczyzny. Rezydencję wynajęto od bogatych Persów.

 Chciałam powiedzieć, że Persowie przyjęli 
nas z szaloną gościnnością, bardzo serdecznie i 
okazywali nam na każdym kroku wiele życzliwości. 
Dlaczego za murami – mieliśmy małe kontakty z 
ludnością perską, dlatego, że to było przecież 70 
lat temu, dzieliła nas wielka różnica kulturowa, 
zwyczajowa, religijna i ze strony Polaków były pewne 
obawy. Więc za tymi murami toczyło się nasze życie 
w miarę normalne, mimo że sieroce. Mieliśmy 
wychowawców, mieliśmy pedagogów, nie było 
książek, więc to, że nas uczono, starano się, byśmy 
nadrobili czas stracony, to było odtwarzane wszystko 
z pamięci, albo z niewielu książek, które jakimś 
cudem zostały przewiezione i ocalały.

***

 Ja wówczas miałam 9 lat, moja najmłodsza 
siostra miała niecałe 5 lat, a średnia 6. Byłyśmy 
w innych internatach, bo internaty były 
zorganizowane na zasadzie wieku i szkół. Było to 
dosyć skoszarowane. Dzień zaczynał się pobudką, 
dzwonkiem, więc wyskakiwałyśmy z łoża. Szybko 
musiałyśmy się umyć, niestety w zimnej wodzie, 
bo nie było ciepłej, ale dla nas to było najzupełniej 
normalne, po czym był apel na dziedzińcu. Zaczynał 
się modlitwą i pieśnią „Kiedy ranne wstają zorze”, 
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po czym jadłyśmy śniadanie, a następnie nauka. W 
nauce pomagało nam bardzo harcerstwo.
Harcerstwo nam wypełniało całe wolne 
życie i zarówno w harcerstwie, jak i w szkole 
wychowywano nas w duchu szalenie patriotycznym.

 Uczono nas poezji i prozy największych 
naszych wieszczów, a więc Mickiewicza, 
Słowackiego, Norwida. W naszej literaturze 
dominowała Trylogia Sienkiewicza, którą wówczas, 
ponieważ niewiele było książek, to właściwie prawie 
że się ją znało na pamięć, również Krzyżaków.

 Jeśli chodzi o harcerstwo, to już w 1943 
roku dowództwo II Korpusu wydelegowało do 
Isfahanu kadrę instruktorską, której przewodniczył 
hm. Szadkowski. W grupie tej byli Brzozowski, 
Witkowski i (późniejszy ksiądz) Peszkowski, służący 
w wojsku. Ta grupa instruktorska miała za zadanie z 
tej naszej społeczności isfahańskiej wybrać starsze 
koleżanki, które już przed wojną były w harcerstwie 
i miały te podstawy harcerskie.

***

 Wśród tych osób była druhna Aleksandra 
Jabłońska–Rymaszewska, JaninaJasionowicz, 
późniejsza Mikulska, była Basia Kowalewska, był 
dh Józwa. Ci instruktorzy przygotowali kadrę, która 
później szkoliła nas, uczyła wszystkiego tego, co jest 
w zakresie działalności harcerskiej, a więc przede 
wszystkim uczyła nas maszerować, bo musiałyśmy 
maszerować!

***

 W każdą niedzielę, ubrane w mundurki 
harcerskie wędrowaliśmy do klasztoru sióstr 
szarytek konwentu francuskiego, gdzie było ok. 200 
naszych koleżanek, pod opieką papieża Piusa XII, 
który pierwszą grupę dziewcząt do Isfahanu przyjął 
właśnie w tym klasztorze. W tym klasztorze jest 
wmurowane wotum naszej obecności w Isfahanie: 
Matka Boska Częstochowska, ufundowana ze 
składek naszych, z inicjatywy ks. Tomasika, 
salezjanina, naszego opiekuna.

 Zebrano składki, w rezultacie te składki 
wystarczyły na ufundowanie tablicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej, gdzie widnieje epitafi um o 
treści: ”dzieci polskie w tej kaplicy składały wotum 
Bogurodzicy za ocalenie”.

 Nasze mundurki były specjalnie na tę 
okazję z soboty na niedzielę przygotowywane. 
Nie mieliśmy żelazka, mundurki posiadały fałdy, 
więc te fałdy musiały wyglądać elegancko. Jak 

szłyśmy główną ulicą Isfahanu, to Persowie nas 
oglądali i patrzyli jak na jakieś niecodzienne zjawisko. 
Powtarzano nam: „musicie się zachowywać w czasie 
tego marszu godnie, bo tak, jak was widzą, tak 
będą o was pisali. Będą patrzyli przez was na wasz 
kraj”. No więc te mundurki moczyłyśmy, potem 
gładziły ręką, kładłyśmy na materac, na materac 
przykładałyśmy koc, potem prześcieradło no i w nocy 
usiłowałyśmy tak spać spokojnie, żeby te mundurki 
wyglądały pięknie i bez żadnej zmarszczki.

 Działanie harcerskie polegało na tym, że czas 
wolny, a więc na ogniskach, na kominkach uczono nas 
historii, dokształcano, uzupełniano nasze wiadomości 
z zakresu historii i geografi i. Łączyłyśmy się duchowo 
z krajem, wiedziałyśmy, że kraj walczy, że tam jest 
podziemie, że jest AK, że są Szare Szeregi.
Nasze panie zorganizowały kurs albo klasę 
dywaniarek dla starszych koleżanek. Wiadomo było, 
że po powrocie do kraju każda z nas powinna mieć 
swój zawód, a również wiadomo jest, że Persja, dziś 
Iran, słynie z pięknych kobierców i mają fantastyczne 
umiejętności tkactwa. W szkole dywaniarskiej utkano 
w ciągu tego czasu siedem pięknych kobierców. Ich 
historia jest taka, że cztery z nich zdobią sale zamku 
królewskiego w Warszawie, a dwa nie wiem, gdzie są, 
gdzieś w świecie.

***

 Wielkim wydarzeniem w moim życiu było 
złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. To przyrzeczenie 
było według przekazów mojej starszej koleżanki, 
Oleńki Jabłońskiej–Rymaszewskiej. Było składane 
na ręce hm. Szadkowskiego, który na tę okoliczność 
przyjeżdżał specjalnie i odbierał nasze przyrzeczenie. 
Było to również w obecności pocztu sztandarowego.
Część z naszych instruktorek wyjechała później do 
Nowej Zelandii. Po wyjeździe starszych koleżanek do 
Bejrutu na studia opiekę nad harcerstwem przejęła 
Janka Jasionowicz, późniejsza harcmistrzyni.

 Starsze koleżanki, które kończyły szkołę, 
zostały skierowane na studia, a inne jeszcze przedtem 
do różnych obozów uchodźczych, do Nowej Zelandii, 
Indii, Afryki. Nawet 1500 osób wylądowało w 
Meksyku w miejscowości Santa Rosa.

 Wracając do Isfahanu; złożyłam przyrzeczenie 
być posłuszną Bogu i Ojczyźnie i postępować zgodnie 
z Prawem Harcerskim. Wówczas otrzymaliśmy 
książeczkę od rządu na uchodźstwie z Teheranu, 
która była przewodnim drogowskazem w naszym 
postępowaniu.

 Pozwolę sobie przeczytać treść tego 
przekazu z książeczki adresowanej na moje nazwisko, 
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(fragment); 

 Łaską Opatrzności i staraniem rządu 
Rzeczypospolitej, w latach ciężkiej potrzeby, niewoli 
i wygnania, ocalony od zagłady, przygarniętemu na 
gościnnej ziemi dalekiego Iranu, w wigilie Bożego 
Narodzenia na pamiątkę tego ocalenia dokument 
niniejszy daje świadectwo wielkiej, serdecznej 
wspólnoty naszych uczuć i przypomina dozgonna 
powinność matce swej ojczyźnie dług życia spłacić.

 Wydana za prezydentury Władysława 
Raczkiewicza i gen. Władysława Sikorskiego. 
Podpisani są delegaci, którzy sprawowali pieczę nad 
nami. Jeżeli chodzi o gen. Władysława Andersa 
– gen. Anders dla nas, tych ludzi, tych Polaków 
ocalałych z Rosji, a było ich 130 tys. albo i więcej, 
w tym 40 tys. ludności cywilnej a 20 tys. dzieci, 
jest tak jak Mojżesz, który swój lud przeprowadził 
przez morze do ziemi obiecanej. Tak dla nas gen. 
Anders, prawie że ojcem wówczas był i my jesteśmy 
dziećmi gen. Andersa. Przeprowadził nas przez 
Morze Kaspijskie i wylądowaliśmy na ziemi obiecanej 
dalekiego Iranu. Zawsze mówię o gen. Andersie z 
wielkim szacunkiem.

***

 Wielkim wydarzeniem w naszym życiu była 
wizyta listonosza.

 Czekaliśmy na niego, ponieważ przynosił 
wiadomości od naszych bliskich walczących na 
froncie. Ja nie miałam ani brata, ani ojca w wojsku, 
natomiast moje koleżanki oczekiwały takich listów 
i to było bardzo wielkie wydarzenie i wielka radość, 
jeśli przyszedł list od bliskiego walczącego na froncie.

***

 Pani w szkole powiedziała i w harcerstwie, 
w naszej drużynie, w zastępie powiedziano nam, że 
żołnierze też oczekują listów, wielu z nich straciło 
swoich bliskich w Rosji, wobec tego macie za zadanie 
w szkole napisać list do nieznanego żołnierza. Ja 
pozwolę sobie odczytać mój list napisany w Isfahanie 
w 1943 roku,:

***

 Kochany Żołnierzu, dziś miałyśmy lekcje 
polskiego. Pani powiedziała, że mamy napisać list do 
polskiego nieznanego żołnierza. To nasze zadanie 
do domu. Ja chodzę do trzeciej klasy i nie wiem, 
co napisać. Robię bardzo dużo błędów. Mylę litery 
polskie i te ruskie, nie wiem, czy ta bukwa b to b 
czy to w czy jeszcze inne i też nic nie wiem. Ale 
pani powiedziała, że trzeba napisać, bo żołnierze są 
na froncie i tęsknią za rodziną i za domem. To ja 
piszę, żeby nie dostać pały z polskiego, bo to wstyd 

z polskiego mieć dwóję, bo z matematyki to jeszcze 
co innego. Pani powiedziała, że nasi ojcowie i bracia 
walczą o wolną Polskę i wyrzucą ruskich i Niemców 
z naszej ojczyzny, a my mamy się dobrze uczyć i 
być grzeczne. To ja piszę do Ciebie, bo chciałabym 
wrócić do Polski. Może tam będzie czekał mój tatuś, 
którego aresztowali ruski i na pewno spotkam mamę, 
bo mama została w szpitalu w Uzbekistanie. A Ty 
żołnierzu też chciałbyś być ze swoją rodziną. To 
ja będę się modliła, aby Bozia wysłuchała nas. Już 
kończę, bo mi smutno i pozdrawiam Cię Marysia, 
klasa III, Isfahan, zakład nr 5.

 Ja dostałam odpowiedź na ten list. Żołnierz 
nazywał się Kazimierz Cieśla, służył w V Dywizji 
Kresowej. Korespondowaliśmy do 1946 roku.
W 1945 roku, a więc ostatniego już roku naszego 
pobytu, na wakacje zafundowano nam wspaniały 
pobyt, wspaniałe wakacje w zakładzie nr 15, gdzie 
byli chłopcy. Tam był przeolbrzymi ogród otoczony 
murem wielkim. Tam przez 5 tygodni miałyśmy 
wspaniałe wakacje, codziennie były ogniska, gawędy. 
Przemycono — nie wiem, jakim cudem, ale tak było 
– bibuły z niektórych rozdziałów książki Kamienie 
na szaniec Kamińskiego. Dh Sylwanowicz Józwa 
opowiadał nam o tym w swoich gawędach przy 
ognisku. Słuchaliśmy tego z zapartym tchem. W 
ten sposób duchowo połączyliśmy się z krajem. Na 
tym obozie najbardziej przeżywaliśmy gawędy na 
temat tego, co się dzieje w kraju. Dla nas wszystko 
to, co w kraju się działo, to było najważniejsze, 
najistotniejsze, bo cały czas zżyliśmy tęsknotą i wiarą, 
że wrócimy do Polski. Były różne gry, śpiewy – bardzo 
dużo żeśmy śpiewali – ale mieliśmy też obowiązek 
pełnić warty w nocy.

 Ta warta dla nas, tych najmłodszych, a ja do 
nich należałam, kojarzyła się ze strasznym strachem i 
potwornością. Cały obóz otoczony był przeolbrzymim 
murem, a wiedzieliśmy, że w jednym miejscu jest 
przeolbrzymia dziura, którą można przejść na tereny 
dalsze, a to już było na obrzeżach Isfahanu. No więc 
ja z koleżanką – ona była o całą głowę niższa ode 
mnie –miałyśmy dyżur, wartę pełnić od godz. 9 do 
10 w największą noc. Niebo oczywiście było pięknie 
wygwieżdżone, bo na Wschodzie to te nieba jak 
brylanty świecą i myśmy szły wokół tego muru, bo 
taka była powinność. Miałyśmy wyrobić w sobie 
odwagę, nie bać się ciemności i być odważne. No 
i najgorzej było przejść obok tej dziury, więc jak 
żeśmy dochodziły do tej dziury, to nabierałyśmy 
coraz szybszego kroku, coraz większego rozpędu 
i jak przechodziłyśmy koło tej dziury, to żeśmy się 
odwracały i biegłyśmy i później było już wszystko 
spokojnie i ta godzina mijała. W ten sposób 
wyrabiałyśmy w sobie odwagę, żeby się nie bać 
ciemności.
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 Wspomnę jeszcze, że my bardzo 
celebrowałyśmy wszystkie uroczystości: państwowe, 
kościelne, wszystkie tradycje polskie to była nasza 
piękna łączność z tym, co było w kraju.
Rok 1945 dobiega końca i tych wszystkich, którzy 
zostali w Isfahanie, a było ich ok. 3 tys. w całości, 
przerzucają do Libanu. Liban był jednym z pięciu 
krajów, który nie uznał rządu komunistycznego do 
1956 roku. To był Liban, Watykan, Irlandia, Meksyk i 
Argentyna.

 W Libanie było już zupełnie inne życie. 
Wynajęto kwatery u Libańczyków rozrzucone w 
pięknej scenerii w górach nad Morzem Śródziemnym. 
Mieliśmy możliwość poruszania się już swobodnie. 
Polacy zostali umieszczeni w różnych ośrodkach. 
Największy ośrodek, w którym ja byłam, położony 
był niedaleko Morza Śródziemnego. Obok był drugi 
co do wielkości ośrodek, skądinąd znany z tego, 
że tam w klasztorze przebywał Słowacki i napisał 
tam Anhellego. W tamtym ośrodku też byli Polacy, 
częściowo też z Isfahanu, bo nie wszyscy mogli 
być w jednej miejscowości. Liban jako kraj i jako 

ludzie był wspaniały, jest wspaniały. Tam również 
kontynuowaliśmy naukę, również instruktorzy nasi 
pracowali z nami i wpajali nam ideę najwyższej 
patriotycznej zasady postępowania w życiu. Tak jak 
na sztandarze, najważniejsze to było Bóg, Honor i 
Ojczyzna.

 Z Libanu zaczęły wyjeżdżać transporty w 
różne strony świata. Mama zdecydowała, że wracamy 
do Polski, mimo że nikogo tam nie mieliśmy. Wszyscy 
byliśmy z Kresów, Kresy nam zabrano, okrojono 
nam Polskę o 45%, jeżeli chodzi o teren i właściwie 
nie wiadomo było, co z tą armią uchodźczą zrobić. 
Wiec mama decyduje, że jedziemy do Polski drugim 
transportem – tylko 50 osób pojechało. Wracamy 
statkiem z Bejrutu przez Aleksandrię, Pireus do 
Genui. Tam załadowano nas do wagonów i przez całą 
Europę.

 19 sierpnia 1947 roku lądujemy na ziemi 
polskiej i przekraczamy granicę w Dziedzicach. 
Rozpoczyna się nowy okres życia.

ZWI ZANI W Z EMZWI ZANI W Z EM
HARCERSKIEJ MI O CI...HARCERSKIEJ MI O CI...

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJDZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

ZAPOMNIANA ZAŁOŻYCIELKA ORGANIZACJI ZAPOMNIANA ZAŁOŻYCIELKA ORGANIZACJI 
HARCEREK W WIELKIEJ BRYTANIIHARCEREK W WIELKIEJ BRYTANII

(JAK I NA WIECIE)(JAK I NA WIECIE)

AGNES BADEN- POWELL
(EADT.CO.UK PUBLIC DOMAIN)

 Rzadko wspomina się o osiągnięciach 
rodzeństwa Baden -Powella. Robert zawdzięczał swoje 
sukcesy i umiejętności swojej matce. Niewątpliwie 
postać Henryety Grace Smyth, to nietypowa postać na 
ówczesne czasy. O wiele młodsza od swojego męża, 
zasłużonego profesora geometrii na Uniwersytecie 
w Oksford, de facto to jego trzecia żona, owdowieje 
jednak w młodym wieku. Jakkolwiek rodzina piastuje 
pewną pozycję w angielskim społeczeństwie, nie jest 
to rodzina zamożna. To odbije się na możliwościach, 
jakie Agnes będzie miała co do zamążpójścia. Henryeta 
nie próżnuje, chowa godnie i dostojnie swoje 7 dzieci 
i jeszcze pasierbów. Jest bardzo zdolną muzyczką. Jako 
córka admirała posiada różne kontakty, które pomogą 
jej synom. Kieruje ich na drogę wojskową, z której 
każdy z nich wypłynie w inny sposób. Do osiągnięć 
Warringtona przypisuje się fakt, że jest założycielem 
wodnych skautów (Sea Scouts). Sir George z kolei 
staje się politykiem, Frank adwokatem, ofi cerem i 
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zdolnym malarzem, a Baden-Powell służy w wojsku. 
Jest członkiem formacji wojskowej, która wyrusza na 
uwolnienie Mafekingu i tym sposobem staje się on 
ratownikiem dla swojego brata Roberta! Jednak Baden 
pasjonuje się lotnictwem i jako pionier ówczesnego 
lotnictwa, wpisany jest dziś jako nieofi cjalny założyciel 
Air Scouts.

 Agnes chowa się u boku braci. W ówczesnych 
czasach kobiety nie miały wielu możliwości działań 
poza domem, ale Agnes aktywnie uprawia sport: 
pływa, gra w golfa, jeździ na łyżwach, kajakuje, 
jeździ na rowerze, umie prowadzić samochód. Przy 
tym uczona w domu z braćmi z czasem poznaje 
aż 11 języków, de facto oprócz greki i łaciny, znała 
również hebrajski i perski. Dodatkowo Agnes gra 
na fortepianie, skrzypcach i na organach! Pasjonuje 
się przez całe życie, historią naturalną, hoduje 
pszczoły w domu (buduje im rurę dzięki, której mogą 
wylatywać z domu na świat), ptaki i motyle. Jest 
wspaniałą pielęgniarką, znawczynią w gotowaniu oraz 
gospodarce, wykonuje wyśmienicie robótki ręczne.

 Astronomia i postępy technologiczne ją 
pasjonują. Już za młodych lat pomaga Badenowi 
budować samoloty i balony. Wiemy, że je puszczali, ale 
dalszych szczegółów nie znamy. Chyba musiało chodzić 
o małe modele puszczane po domu, gdy byli dziećmi. 
Agnes zostanie mianowana Honorowym Członkiem 
„Royal Aeronau  cal Society”. Utrzymuje ścisłe więzi 
z tą organizacją nawet po śmierci Badena i funduje 
nagrodę jego pamięci.

 Po działaniach wojennych w Mafeking 
Robert zaprasza matkę i siostrę do Południowej 
Afryki. Prawdopodobnie tam Agnes poznaje Sir 
Williama Bisset, który z czasem obejmie funkcję 
Marszałka Parlamentu na danym terenie. W 1901 r. 
Agnes się zaręcza, lecz do ślubu nie dojdzie. Co było 
tego powodem nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że 
Sir William się też nigdy nie ożenił. Z czasem Agnes 
zaprzyjaźni się z Marconim. Bardzo interesuje się jego 
badaniami radiowymi, zagłębia się w temat, który 
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bardzo dobrze rozumie i pojmuje, lecz i ten związek się 
z czasem rozpadnie.

 Historię zaangażowania Agnes w budowaniu 
ruchu harcerek w WB jak też w świecie w Imperium 
Brytyjskim i w USA, dobrze wszystkie znamy. W 1909 
roku dziewczęta się przedostają na wielkie skautowe 
zbiegowisko w Crystal Palace, domagając się, aby Baden 
Powell je też uwzględnił w nowo tworzącym się ruchu 
skautowym.

 Może nie wszyscy wiemy, że już w 1908 r. 
Agnes założyła męską drużynę, którą prowadziła z 
nadzieją, że z czasem wyszkoli męskiego instruktora, 
który ja zastąpi. Może też nie wiemy, że Agnes nie była 
pierwszym wyborem Roberta. Niemniej w desperacji 
Robert zwraca się o pomóc do matki i siostry.

 Jakkolwiek Agnes niechętnie przyjmuje tę 
rolę (ma przeszło 50 lat), jest bardzo zajęta różnymi 
zainteresowaniami, pasjami i projektami. Na przykład 
pełni funkcję wice przewodniczącej Czerwonego Krzyża 
na Westminster, zakłada „Girls Emergency Corps”, 
od razu podchodzi do wyznaczonego zadania bardzo 
rzetelnie.

 Brytyjskie społeczeństwo jest bardzo źle 
nastawione do sufrażystek, harcerkom (gidkom 
jak je zwiemy), amazonkom, które się oddalają od 
określonych ówczesnych wzorców kobiecości tamtych 
czasów, grozi to samo. Agnes się nie poddaje, jej 
kobiecość, jak i łagodne usposobienie uspakajają 
ludzi. Każdemu się wydaje, że jest jak najbardziej 
oddalona od wizerunku amazonki! Agnes jest wspaniałą 
organizatorką. Lobbying przychodzi jej bardzo łatwo 
i szybko przemienia poglądy, szczególnie prasowe. 
Redaktorzy po pewnym czasie, nawet traktują ją 
poważnie i zaczynają wspierać ruch harcerek. Agnes 
rozumie, że harcerki muszą mieć własną odrębną 
organizację. Pożycza 100 funtów od Roberta i 
wynajmuje osobne biuro dla harcerek w siedzibie 
skautowej, tworząc komitet do pracy.

 Agnes podkreśla na każdym kroku, że harcerki 
muszą mieć pozwolenie rodzicielskie, dla swej 
przynależności do ruchu i swojego zaangażowania. 
Agnes jeździ po całym kraju, mianuje nowe instruktorki, 
pisze artykuły i zaczyna wydawać podręczniki dla 
harcerek pod tytułem: „How Girls Can Help to Buld up 
the Empire”.

 Postępy są szalone podczas pierwszych 7 lat 
ruchu harcerek.

 W 1915r. organizacja jest ofi cjalnie i prawnie 
założona. Agnes staje na jej czele jako Prezydent/ 
Przewodnicząca.

 W podręczniku z 1916r. wydanym  w USA
(patrz poniżej) czytamy prawo harcerek:

1. A girl scout’s honor is to be trusted.

2. A girl scout is loyal.

3. A girl scout’s duty is to be useful and to help others.

4. A girl scout is a friend to all and a sister to any 
other girl scout no ma  er to what social class she may 
belong.

5. A girl scout is courteous.

6. A girl scout keeps herself pure.

7. A girl scout is a friend to animals .

8. A girl scout obeys orders.

9. A girl scout is cheerful.

10. A girl scout is thri  y.

 Może gidki nie mają być amazonkami, lecz 
nie będą siedzieć w domu i ha  ować. Już wczesne 
podręczniki podają dziewczętom, instruktorkom i 
czytelnikom różne życiowe wskazówki dla dziewcząt. 
Sam fakt, że czytamy nagłówek „Careers” już dużo 
mówi o podejściu Agnes do wychowania przyszłych 
kobiet. Agnes nie kryła swojego podejścia do sprawy 
pisząc:

„It is certainly more refi ned
to be a true girl as a boy cannot be”.

***

„In all that you do, think of your country fi rst. We 
are all twigs in the same fagot and every little girl 
goes to make up some part or parcel of our great 

whole nation (USA).”

 Agnes określa mundur harcerki, układa stopnie 
i sprawności . W 1916r. gidki liczą 40 000 harcerek w 
WB. Wiemy, że liczba wzrośnie w 1919r. do 120 000, a 
w 1929r. liczymy 518 826 gidek w porównaniu do 397 
648 skautów w WB.

 Robert i Olave biorą ślub w 1912r. Robert 
wyprasza nadanie funkcji harcerskiej swej żonie. Prośba 
skutkuje i  Olave jest mianowana Chief Commissioner 
na hrabstwo Sussex. Po dwóch latach Olave awansuje 
do funkcji  Chief Commissioner. Komitet Harcerski 
mianuje ją bardzo szybko „Chief Guide” pomijając 
Agnes zupełnie.
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 Jak w każdej rodzinie i w tej pojawiają się 
spory, są one bardzo przykre i w tym przypadku 
trudne do zrozumienia. Agnes pomimo swej pracy, 
poświęcenia i sukcesów, zaczyna przeszkadzać. Olave 
jest młoda, jest oczkiem w głowie swojego męża i 
trudno się dziwić, że jako młoda mężatka, pragnie 
dzielić się pasją i pracą ze swoim mężem, lecz trudno 
tu znaleźć to zrozumienie drugiego człowieka , które 
oboje szerzą wszystkim harcerzom i harcerkom po 
świecie. 

 Agnes jest odsunięta od Komitetu 
Harcerskiego, pełni dalej funkcję Prezydenta Girl 
Guide Associa  on.  Popularność ruchu doprowadza do 
utraty i tej roli, ponieważ Księżniczka Mary zakochana 
w harcerstwie wyraża chęć pełnienia prezesury. Agnes 
musi ustąpić, pozostanie jednak wice przewodniczącą 
od 1916 r. do 1945r. 

 Agnes się nie poddaje, widać z jej wstąpień, 
że ruch jest bardzo bliski jej sercu i nie zwracając 
uwagi na swojego brata (czy mogło się mu może 
ciut przewrócić w głowie?), pragnie tytułu Chief 
Commandant. Jej prośba spotyka się z ogólnym 
milczeniem. Od tej chwili Agnes będzie się sama zwała 
Babcią Gidek i na tym pozostanie. 

 W 1924r. na Światowym Obozie w Foxlease 
Robert i Olave zabraniają Agnes odgrywać jakąkolwiek 
ofi cjalną rolę. Olave nawet posuwa się tak daleko, 
że zabrania Agnes kontaktu z  zagranicznymi  
delegacjami, Agnes robi swoje, dociera do pewnych 
delegacji. Po obozie następuje spotkanie między 

 Małkowscy musieli opuścić Zakopane 
25 lutego 1915 r. Przez Wiedeń udali się do 
Szwajcarii. Stamtąd Olga wyjechała do Wincentego 
Lutosławskiego na południe Francji do Sabaudii gdzie 
pracowała w charakterze pomocy domowej, natomiast 
Andrzej pojechał przez Paryż do Londynu.

 W Londynie  bezskutecznie próbuje się  
zaciągnąć do armii brytyjskiej mimo listu polecającego 
Roberta Baden-Powella. W sierpniu 1915 r. nadchodzi  
od Stanisława Osady, sekretarza Polskiej Rady 
Narodowej w Stanach Zjednoczonych  propozycja:

„[…] prowadzenia wychodźczej
organizacji skautowej w USA”

bratem, a sisotrą podczas którego Robert ostrzega 
Agnes, że jeżeli sytuacja się powtórzy zostanie ona 
wydalona z  harcerstwa na zawsze i straci swoją funkcję. 

 W 1918r. Robert wydaje nowy podręcznik dla 
gidek , tym razem bez wkładu Agnes, Olave jakoby 
miała drwić z oryginalnego podręcznika. Od tej chwili 
podręczniki wydane przez Agnes pójdą w zapomnienie. 
 Agnes nie przestała nigdy być gidką, do końca 
życia chodziła w mundurze, obozowała z dziewczętami 
po całym kraju śpiąc pod namiotem, aż do swoich 
80tych urodzin . Zmarła w wieku 86 lat 2 czerwca 1945r.
Według  artykułu A   lio Gueco z 2013r. w piśmie 
Federa  on du Scou  sme Europeen  została pochowana 
na londyńskim cmentarzu Kensal Rise w rodzinnym 
grobowcu. Do dziś nie widnieje jej nazwisko na tym 
grobowcu.

 Może hufi ec harcercerk Bałtyk jak i jednostki 
harcerskie działające niedaleko Londynu by się wybrały 
na ten cmentarz i sprawdziły te fakty?

 Wiemy, że nikt nie jest święty na tej ziemi, 
nawet nasi harcerscy bohaterowie. Często spory 
rodzinne są trudne do zrozumienia poza obrębem 
rodziny, ale sprawiedliwość zawsze do nas woła, tym 
bardziej  woła do harcerek. Otóż pytanie czy Agnes 
Baden Powell należy się tylko jedna wzmianka, że na 
prośbę brata w 1909 r. założyła żeński ruch harcerski.? 
Zastanówcie się same, a korzystając z Dnia Myśli 
wybierzcie się może  na groby dziś już zapomnianych 
naszych instruktorek.

PODRÓŻ OLGI I ANDRZEJA PODRÓŻ OLGI I ANDRZEJA 
MAŁKOWSKICHMAŁKOWSKICH

DO STANÓW ZJEDNOCZONYCHDO STANÓW ZJEDNOCZONYCH
 Oferta ta rozwiązywała wiele trudnych 
problemów Małkowskiego i jego żony, która była już 
wówczas w zaawansowanej ciąży. Po intensywnych 
studiach w bibliotece Bri  sh Museum dotyczących 
zagadnień Polonii amerykańskiej andrzej wyjężdza  
ponownie do Francji. Spotyka się  z żoną u 
Lutosławskiego w Château Barly w Sabaudii i stamtąd 
pociągiem udają się do portu w Bordeaux. Ich wspólna 
podróż za ocean rozpoczyna się 29 września, a kończy 7 
października 1915 r., na pokładzie francuskiego parowca 
S.S. Rochambeau. 
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NIEBIESKIE LILIJKINIEBIESKIE LILIJKI
PYTANIA INDYWIDULANE - ZA 1 PUNKT

1. Kto nosi brązowy sznur?
zastępowy

2. Kto nosi zielony sznur?
przyboczny

3. Kto nosi granatowy sznur?
drużynowy

4. Co oznacza „N” na kompasie?
północ

5. Co oznacza węzełek na końcu chusty?
przypomina o codziennym wykonywaniu dobrego 
uczynku

6. Jak nazywa sie obozowe łóżko?
łóżko/prycza/kanadyjka

7. Od jakich słów zaczyna się hymn harcerski?
Wszystko co nasze Polsce oddamy.

8. Ile gwiazdek może zdobyć zuch?
trzy

9. Kim był Aleksander Kamiński?
twórca ruchu zuchowego

10. Jaki napis znajduje się na klamrze pasa 
harcerskiego?
ZHP

11. Jakiego koloru jest pagon wędrowniczy? 
zielonego

12. Podaj dzień i miesiąc urodzin twórcy skau  ngu?
22 lutego

13. Jak nazywają się harcerskie krótkie getry? 
wywijki

14. Co oznacza skrót ONC?
Ojczyzna Nauka Cnota

15. Ile jest punktów Prawa Harcerskiego?
10

16. Co symbolizuje liść laurowy na krzyżu 
harcerskim?
zwycięstwo

17. Co symbolizuje liść dębowy na krzyżu 
harcerskim?
siła

1.
Każda jednostka wystawia reprezentacje 5 osób 
drużynowy/instruktor.

2.
Drużynowy zostaje „pionkiem”, wybiera kolor dla 
drużyny, oraz porusza się po polach w czasie gry wg 
ustalonych zasad.

3.
Po polach można poruszać się w dowolny sposób, ale 
nie wolno chodzić po skosie.

4.
W czasie jednego ruchu można skręcać, ale nie wolno 
stanąć dwa razy na tym samym polu.

5.
”Pionek„ nie może porozumiewać się  z drużyną w 
kwes  i poruszania się po planszy.

6.
Drużyna wybiera szefa, który w imieniu drużyny będzie 
odpowiadać na pytania.

7.
Celem gry jest uzyskanie jak największej ilości punktów.

8.
Punkty otrzymujemy zbierając kolorowe lilijki.

9.
Aby otrzymać lilijkę należy stanąć na pole, na którym 
ona leży, a następnie odpowiedzieć poprawnie na 
pytanie lub wykonać dobrze odpowiednie zadanie.

REGULAMINREGULAMIN

GRA HARCERSKAGRA HARCERSKA
NA DZIE  MY LI BRAERSKIEJ

10.
lilijki niebieskie – za 1p, to pytania
lilijki zielone – za 2p, to zadania indywidualne
lilijki czerwone – za 3p, to zadania dla całej drużyny
lilijki żółte - za 10p, to zadania dla wszystkich drużyn.

11.
Na pytania odpowiada szef drużyny.

12.
Zadania indywidualne wykonuje osoba wyznaczona 
przez drużynę,(najpierw wyznaczona jest osoba, 
następnie odczytane zostanie zadanie).

13.
Zadanie grupowe - wykonuje cała drużyna.

14.
Zadanie dla wszystkich - wykonują wszystkie patrole, 
drużyna, która najlepiej wykona zadanie otrzymuje 
żółta lilijke za 10p.

15.
W przypadku nie wykonania przez drużynę zadania, 
zadanie przepada, nikt już nie może zawalczyć o tą 
lilijkę.

16.
Drużynowy - „Pionek” nie może podpowiadać drużynie,  
wszelkie podpowiedzi oraz łamanie regulaminu gry 
zostanie ukarane przyznaniem punktów ujemnych.

17.
W kwes  i spornej decyduje jury, którego decyzje są 
nieodwracalne i niepodważalne.
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ZIELONE LILIJKIZIELONE LILIJKI
PYTANIA INDYWIDULANE - ZA 2 PUNKTY

1. Dokończ słowa trzech piosenek.

 a) płonie ognisko i _____ szumią knieje

 b) załuż mundur i przypnij lilijkę _____   
 czapke  na bakier włóż

 c) mundur, chusta _____ pas zuchowy,   
 beret zdobi głowę

2. Ułóż puzzle - słoneczko i wilczek, znaczek 
skrzata.

3. Zawiąż węzeł płaski.

4. Ułóż z tych drewienek  min dwa rodzaje ognisk.

5. Kolega przeciął kciuk co robisz?

6. Ułóż kolegę/ koleżankę z drużyny w pozycji 
bocznej ustalonej.

7. Zadanie polega na wrzuceniu jak największej 
ilości woreczków do pudełka, ale nie wolno 
używać rąk.

8. Rozszyfruj wiadomość.
Szukajcie przjaciół.

9. Wyznacz azymut 254 stopni.

10. Z zawiązanymi oczami rozpoznaj co to za 
przedmiot.

11. Zwiń koc podrzuć do góry, ma upaść i nie może 
się rozłożyć.

12. Ułóż harcerską rozsypankę.

CZERWONE LILIJKICZERWONE LILIJKI
ZADANIA DLA DRUŻYNY - ZA 3 PUNKTY

1. Zróbcie „krzesełko” i przenieście jedna osobę ze 
swojej drużyny dookoła sali.

2. Rozdzielcie kubek mix na poszczególne składniki.

3. Oto produkty do wykonania obozowych kanapek 
czas 3min. - macie zrobić 5 kanapek nic sie nie może 
powtórzyć.

4. Przerzucić macie piłeczki przez rurki, uwaga 
żadna piłeczka nie może upaść na ziemie, zanim nie 
przeleci przez każdą rurkę. (10piłek - 2min)

5. Rozpoznajcie składniki soku.

6. Przez 4 minuty złóżcie jak najwięcej kanadyjek.

7. Otrzymaliście loga harcerskich jednostek, 
waszym zadaniem jest pomalowanie ich zgodnie z 
oryginałami.

8. Wybierzcie osobę z publiczności, macie zagrać z 
nia w kółko - krzyżyk, kto wygra otrzymuje lilijkę.

9. Macie wykonać mundur polowy dla jednej 
osoby z waszej druzyny. Macie na to 5min. Trwałość 
munduru sprawdza drużynowy „mini musztra” dla 
osoby w  nowym mundurze.

10. Prosze wylosować kartkę z numerem, następnie 
macie 10 sekund na ustawienie sie tak, aby mieć 
tyle punktów „styczności z ziemią” ile jest na 
wylosowanej kartce.

ŻÓŁTE LILIJKIŻÓŁTE LILIJKI
ZADANIA DLA WSZYSTKICH - ZA 10 PUNKTÓW

1. Z  zapałek i sznurka proszę stworzyc jak 
najwięcej miniaturek pionierki harcerskiej (łożka, 
półki, tablice ogłoszeń, stojaki na menażki itd.)

2. Otrzymaliście zestaw: małej krawcowej, proszę 
w ciągu 3minut przyszyć jak najwięcej guzików.

3. Wyścig piosenkowy, temat wyścigu przyjaźń, 
wiec wszystkie piosenki związane z przyjaźnią, 
braterstwem, kumplowaniem się itd są 
prawidłowe.

13. Dopasuj liście do nazw drzew.

14. Naszkicuj pomnik niedźwiedzia Wojtka i podaj 
datę odsłonięcia pominka.
7.11.2015

15. Przeprowadź pląs dla wszystkich zebranych.

18. Jakie święto obchodzimy 22 lutego?
Dzień Myśli Braterskiej

19. Kto zaprojektował krzyż harcerski?
ks. Kaziemierz Lutosławski

20. Czy skauci używają krzyża harcerskiego?
Nie

21. Kim byli Olga i Andrzej Małkowscy?
Twórcy harcerstwa

22. Jak nazywał się twórca skau  ngu?
gen. Robert Baden - Powell

23. Jaki kryptonim miało ZHP w czasie II wojny 
światowej?
Szare Szeregi

24. Do jakiego batalionu - podaj nazwę -  należeli 
Rudy, Alek i Zośka?
Parasol

25. Co oznacza czerwona podkładka pod krzyżem 
harcerskim?
harcmistrz - najwyższy stopień instruktorski
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MARZECMARZEC
KAZIUK

PRZYGOTOWUJEMY SI  DO WIELKANOCY

„Przyjeżdżajcie do Wilna... Witamy Was serdecznie, witamy Was 
gorącym, kaziukowym sercem!”

W dzień Świętego Kazimierza zima do morza zmierza!

ŚW KAZIMIERZ

Patron Polski i Litwy
Patron litewskiego harcerstwa

 Syn króla Kazimierza Jagiellończyka, jeden z 13 dzieci, rodzi się 
na Wawelu w 1458r., umrze w Grodnie, w drodze z Wilna do Lublina na 
zjazd szlachty polskiej 4 marca 1484r.

 Do historii wpisał się jako szlachetny, inteligentny, o wielkiej 
godności, pomagający ubogim, a w swej krótkiej roli jako zastępca ojca, 
panując nad Polską, został nazwany Secundogen  s Regis Poloniae. 
Podczas panowania (przebywał w Radomiu!) poprawił działanie sądów i 
zabezpieczył ludność. Kształcony przede wszystkim przez Jana Długosza, 
wykazuje swoją inteligencję na każdym kroku. Popularny u Litwinów, 
którzy się domagają własnego księcia, w 1483 r. jest powołany na Litwę, 
pomimo ciężkiej choroby na gruźlicę.

 Rodzice jego są bardzo pobożni, co oddziałuje na młodzieńca. 
Codziennie uczęszczają na Mszę Świętą, pielgrzymują do Częstochowy, 
fundują klasztory i kościoły. Młody Kazimierz umartwia swe ciało 
postami, nosi włosiennicę i śpi, mimo choroby, na gołej ziemi. Odmawia 
ślubu, aby się bardziej poświęcić Bogu.

 W 1602r. kanonizowany jest przez Papieża Klemensa 
III. Uroczystości odbyły się w Wilnie dwa lata później, co 
najprawdopodobniej kojarzy się z pierwszym jarmarkiem, czyli 
„Kaziukiem”.

 Nawet po śmierci św. Kazimierz nie zaznaje spokoju. W 1636r. 
jego zwłoki zostają przeniesione do kaplicy katedralnej zbudowanej na 
jego cześć przez Zygmunta III i Władysława IV. W 1651r. jego szczątki 
są zabrane i wywiezione w tajemnicy do Częstochowy w obawie przed 
najazdem szwedzkim. 

 W 1953r. Sowieci przemieniają katedrę wileńską w magazyn, 
wysadzając fi gury świętych — Stanisława i Kazimierza. Potem katedra 
służy jako sala koncertowa i galeria obrazów. Srebrny sarkofag św. 
Kazimierza jest przeniesiony wówczas do Kościoła św. Piotra i Pawła. Do 
katedry powraca dopiero w 1991r.

Włochy - relikwie św. Kazimierza są w bazylice San Lorenzo we Florencji.

Częstochowa - po prawej stronie cudownego obrazu znajduje się 
srebrna fi gura świętego.

 Scarla    napisał oratorium 
pod tytułem „San Casimiro Re di 
Polonia.”

Jak doszło do serc kaziukowych?

 Od 400 lat jarmark 
odpustowy rozpoczyna się w Wilnie 
Mszą Świętą, a potem idą barwne 
korowody królewskie.

 Jarmark słynął z 
obwarzanków, pierników, palemek 
i innych ręcznych wyrobów, nawet 
różne organizacje ustawiały swoje 
stragany, między innym w okresie 
międzywojennym nasze harcerstwo.

 Zwyczaj serc kaziukowych z 
napisami lukrowymi mieli przywieźć 
na tereny Litwy, staroobrzędowcy 
(wyznanie powstałe na skutek 
rozłamu w rosyjskim kościele 
prawosławnym) wygnani z Rosji, a 
osiedleni na naszych terenach.

 Oryginalne pierniki były 
nie tylko w kształcie serca, ale też 
koników, niedźwiadków, rybek itd.
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Urywek z Tygodnika Ilustrowanego
pióra Alfonsa  Wysockiego

„Czy można pomyśleć „Kaziuk” bez obwarzanek 
smorgońskich, czyż można opuścić całe to wesołe 
miasteczko; nie zaopatrzywszy się w bund obwarzanek? 
Minęły już na szczęście raz na zawsze te czasy, gdy 
zachwalano gorące bubliczki, dziś na „Kaziuku” zachwalają 
słodziutkie, waniliowe i migdałowe apetyczne obwarzanki 
i obwarzaneczki, mieniące się w wiosennym słońcu złotym 
odcieniem.

 Obwarzaneczki, kupujcie obwarzaneczki 
smorgońskie – słyszy się wszędzie i tęga obwarzankarka lub 
obwarzankarz w białym fartuchu zachęcająco wyciąga ku 
nam apetyczne, brązowe obwarzanki.
 Obwarzankarze przybywają tu ze Smorgoń, 
centrum wypieku obwarzanek i przywożą ze sobą całe wozy 
tych specjałów. Tygodniami przed “Kaziukiem” pracują 
smorgońskie piekarnie obwarzanków [...].

 Obok obwarzanek jeszcze inny słodki towar 
nęci kupujących. Są to serduszka „Kaziukowskie”. Ten 
towar ma innych nabywców: zakochane pary, sztubaczki, 
studentów, młodzież akademicką, a przede wszystkim tak 
licznych na Wileńszczyźnie imienników św. Kazimierza. [...] 
Niekoniecznie trzeba zjeść to piernikowe lub miodowe serce, 
ozdobione różnokolorowym lukrem i różnymi napisami, często 
nieortografi cznymi, wśród których przeważają napisy: 
dla Kazi, Kazimiera, na pamiątkę dla Kazi, ba, nawet dla 
Tangolity. Większe serca zapakuje usłużny sprzedawca serc 
do kartoników i zabiera się je do domu, ozdabiając nimi 
ścianę swego mieszkania. Przynoszą one ponoć szczęście w 
miłości i są jakoby lubczykami dla zakochanych”.

Serca „Kaziukowskie” mają dużo nabywców.
 Dobrze wiedzieć, prawda? 
Ale na Kaziuku były sprzedawane 
nie tylko wypieki. Także – zioła. 
Wileńszczyzna za sprawą 
swojej bogatej przyrody była 
przedwojennym centrum zielarstwa.

 Nie ma dziś takich starych napisów, 
jakie to były przed wojną, np.:

„Kaziukowa serca daja,
bo na złotnia mnie nie staja”,

„Zapamiętaj sobie dzień,
gdy ja mówił,
kocham cien” 

albo

„Serca moja hyc na twoja – powiedz,
czy ty bendziesz moja”

i wiele, wiele innych dowcipnych w gwarze 
wileńskiej.

 Dziś są to napisy lakoniczne: „Kochanej 
babci”, „Ukochanemu”, (oczywiście w różnych 
językach), bo przez różne okresy i lata, jak życie 
dowodzi, najczęściej kupowane są serca, małe 
i większe, bogaciej i mniej zdobione pierniki w 
formie serduszek.

I Palemki Wileńskie

 Wyrabiane od Zapustów do Niedzieli 
Palmowej z 50 rodzajów kwiatów, polnych, 
ogrodowych, suchych zbieranych podczas 
całego roku, aby zapewnić rozmaitość i 
koloryt. Wierzchołek winień się składać z 11 
rodzajów traw, kłosów zboża i owsa. Kwiaty 
owija się wokół suchych patyczków. Kiedyś 
robiło się je z papieru, gałązek wierzby i 
traw. Ponieważ wierzba pierwsza z drzew 
budzi się ze snu zimowego, jest symbolem 
zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy.

 Należy pamiętać, że palemki mają 
swój początek w czasach pogaństwa, wedle 
obrzędów związanych z kultem drzewa.

 W Niedzielę Palmową chłostano się 
poświęconymi palmami, życząc sobie zdrowia 
i bogactwa. Poświęcona palma leczy choroby, 
chroni przed czarami, ogniem i złem.

JUŻ TERAZ REDAKCJA ŻYCZY WSZYSTKIM CZYTELNICZKOM WESOŁEGO ALLELUJA ! 
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WIELKANOCWIELKANOC
NASZE TRADYCJE

RYSUNEK: śp Dhna hm Wanda Hrynaszkiewicz FOTOGRAF: Teresa Wiącek

Grób Pana Jezusa Wilno 1936r
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„W wiejskim kościółku”

W wiejskim kościółku organ 
gra,

Rozgłośnie biją dzwony ...
A przed ołtarzem- czy to las,

Las świeży i zielony,
Przyszedł i klęknął pośród nas

I schylił swe korony?

Nie! Nie zielony to jest las,
Co swe gałązki ściele,

Ale z palmami przyszedł lud
W kwietniową tę niedzielę.

I rzuca słońce złoty blask
Na czarne drzewo krzyża,
A Chrystus z niego smętna 

twarz
Ku ziemi słodko zniża.

I patrzy, patrzy na nas tak
żałośnie i łaskawie,

Jak gdyby mówił: Ludu mój,
Ja ciebie błogosławię!

/M.Konopnicka/

1944r Nasze Wojsko Droga Kryżowa Jerozolima

Dzień dobry,

W imieniu wszystkich członków ZHP w Irlandii - skrzatów, zuchów, harcerzy, 
wędrowników oraz naszych instruktorów przesyłamy wielkanocne życzenia.

Czuwaj!
Agnieszka Wieczorkowska

Polish Scou  ng Associa  on in Ireland
ZHP Hufi ec w Irlandii
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SPRAWNOŚĆSPRAWNOŚĆ
100-LECIA  POWSTANIA  RP100-LECIA  POWSTANIA  RP

POKOLENIE NIEPOKORNYCHPOKOLENIE NIEPOKORNYCH

KONFERENCJA POKOJOWAKONFERENCJA POKOJOWA
PARYŻ 1919-1920PARYŻ 1919-1920

 Główny cel: budowa nowego ładu 
politycznego na świecie,- pod ścisłym okiem Rady 
Trzech, czyli Prezydenta Woodrow Wilson, Premiera 
David Lloyd George i Prezydenta Georges Clemenceau 
(francuskiego tygrysa)

 Joachim Bartoszewicz wedle wspomnień 
swojego syna Włodzimierza:

 „W Polsce przywykło się doceniać i 
szanować tylko jeden sposób walki o całość i 

niepodległość Ojczyzny — walkę na polu bitwy z 
bronią w ręku.

Ogół naszego społeczeństwa nie bardzo zdaje 
sobie sprawę z tego, że istnieje jeszcze inna 

walka — walka dyplomatyczna — nie mniej trudna, 
wymagająca nie tylko odwagi, ale także daru 

przewidywania i umiejętności jej prowadzenia w 
sposób przezorny, a nieustępliwy.

 Walka taka jest od walki zbrojnej mniej 
efektowna, ale bywa nieraz o wiele skuteczniejsza, 
o ile prowadzona jest mądrze, bezinteresownie i 
z całkowitym poczuciem odpowiedzialności za jej 

wynik ostateczny. [...]

 Jeśli walkę o odzyskanie niepodległości 
wygraliśmy i delegaci nasi zasiedli przy stole 
Konferencji Pokojowej na równych prawach 

z delegatami zwycięskiej Ententy — to stało 
się tak dlatego, że ludzie kierujący naszą 

polityką w owych czasach wiedzieli, czego chcą 
i do czego dążą; że mieli gruntowne rozeznanie 

stosunków europejskich i jasno wytknięty program 
działania, że kierujący tą walką przywódca 

obozu proalianckiego Roman Dmowski potrafi ł po 
raz pierwszy od chwili rozbiorów przemawiać do 
przedstawicieli wielkich mocarstw ich własnym 

językiem, jak równy z równym, a nie jak petent 
żebrzący sprawiedliwości dla swego biednego i 

uciśnionego kraju”

 Górowała jednak świadomość, że ofi ary 
(Pierwszej Wojny) nie były daremne, że skończył się 
czas próby, a zaczyna nowe, pokojowe życie.

MIGAWKI PARYSKIE Z OKRESU MIGAWKI PARYSKIE Z OKRESU 
KONFERENCJI POKOJOWEJ 1919-1920KONFERENCJI POKOJOWEJ 1919-1920

 „Toteż cała Francja i jej stolica — jak 
zanotował Bartoszewicz — przypominała zsieczony 
gradem łan zboża, który gdy przejdzie nawałnica 

i zabłysną pierwsze promienie słońca, złoci się w 
jego blasku radością i nową ochotą do życia. Piękne 

miasto huczało od warkotu, płynących niby rzeka aut, 
rozbrzmiewało gwarem tłoczących się na trotuarach 

tłumów, jarzyło się od jaskrawo oświetlonych, 
wspaniałych witryn sklepowych.

 Kręciło się w głowie od widoku lśniących 
limuzyn i eleganckich pojazdów, ciągnących 

nieprzerwanym sznurem przez Wielkie Bulwary, 
przez Champ Elysees, przez Avenue du Bois do Lasku 

Bulońskiego”.

 Dla Joachima Bartoszewicza pamiętającego 
Paryż z końca XIX stulecia, atmosfera panująca w stolicy 
Francji w 1919 r. przypominała biblijną wieżę Babel, gdzie 
słyszało się wszystkie języki i widziało różne odcienie skóry, 
odmiany strojów i mundurów.
Dlatego też w innym obszernym fragmencie wspomnień 
czytamy o paryskich ulicach, gdzie: 

 „Wesołe, gwarne tłumy tłoczyły się na 
bulwarach, obsiadały daleko na trotuarach wysunięte 
zagony kawiarnianych stolików. Wytworne, strojne w 
kosztowne futra, uszminkowane i migocące brylantami 

damy, eleganccy panowie, rubaszni robotnicy w 
aksamitnych bluzach, roześmiane, zgrabne midinetki, 
francuscy poilus 109 w bladoniebieskich mundurach 
i szpiczastych calotes na głowach, ofi cerowie w 

barwnych kepi — wszystko to mieszało się ze sobą, 
tworząc rożnobarwny nieprzerwanie płynący przez ulice 
pochód. [...] Nierzadko w tym barwnym, rozbawionym 
tłumie zaczerniał żałobny kwef matki, lub wdowy, lub 
pokuśtykał na kulach, obwieszony orderami, beznogi 

inwalida.

 Gromadami snuli się beztroscy Jankesi w swych 
szerokich fi lcowych kapeluszach. Ich nosowy bełkot, 
przerywany głośnymi wybuchami dziecinnego śmiechu, 
słychać było wszędzie. Szli, trzymając się pod ręce, 
smukli, rumiani, gwiżdżąc przeraźliwie amerykańskie 

wojskowe marsze, obojętni na wszystko, co ich 
otaczało.

 Czasem mijał ten rozhukany żołnierski tłum 
angielski ofi cer — poważny i dyskretny w swym na 
poły cywilnym mundurze, to znów kroczył powoli 
i majestatycznie okutany w biały burnus Arab. 

Olbrzymi, laskonogi Hindus błyskał nadnaturalnie 
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wielkimi oczami, wprawionymi w okoloną brodą 
twarz, owiązaną zielonym turbanem. U jego 
boku dreptała drobna, wpatrzona w swego 
rycerza, Paryżanka. [...] To znów stąpał z 

fantazją niebieskooki, płowo wąsy hallerczyk, 
w swym bladoniebieskim mundurze i zawadiacko 

przekrzywionej na ucho rogatywce, porozumiewając 
się na migi z uwieszoną u jego rękawa midinetką”.

 Co do Bartoszewicza, w cieniu obrad 
konferencji, odbywały się bale i okolicznościowe 

przyjęcia. Na wspomnianych rautach Bartoszewicz 
czuł się bardzo dobrze. Decydowała o tym nie tyle 
ochota do zabawy, ile doskonała znajomość języka 
francuskiego. Sam Eugeniusz Romer geograf polski 
określał jego francuszczyznę mianem „wytwornej”.

OJCIEC I SYN:OJCIEC I SYN:
JOACHIM I WŁODZIMIERZ – ŻYCIORYSYJOACHIM I WŁODZIMIERZ – ŻYCIORYSY

1. JOACHIM1. JOACHIM

 Urodzony w Warszawie 3 września 1867r., 
syn lekarza (specjalizacja głuchoniemi), po ukończeniu 
studiów, jak i krótkiej praktyki medycznej, udaje się do 
Paryża na studia nauk politycznych. W 1894r. wraca 
do Kraju, osiedla się we Lwowie z nowo założoną 
rodziną i rozpoczyna studia prawnicze. W 1904r. 
następują zmiany w jego życiu i przenosi się na Wołyń, 
aby gospodarować majątkiem teścia. Potem kieruje 
się do Kijowa. Tu włącza się do założenia pierwszego 
polskiego pisma codziennego na Ukrainie od okresu 
Powstania Styczniowego. Zawiera więzi z Ligą 
Narodową. W 1912r. wydaje książkę pod tytułem: „Na 
Rusi,Polski stan posiadania”.

 Gdy wybucha pierwsza wojna, udziela 
pomocy Polakom w ramach Polskiego Towarzystwa 
Pomocy Ofi arom Wojny. W 1916r., przeczuwając 
przyszłą konferencję pokojową, pisze historię Polski z 
założeniem, że książka stanie się bardzo pomocna dla 
sprawy polskiej.

 Należy do prawicy, której stosunek do Rosji 
jest znany. Niemniej po wybuchu sowieckiej rewolucji, 
wraz ze swoimi towarzyszami modyfi kuje swoją 
politykę wobec Rosji, tworząc Komitet Wykonawczy na 
Rusi, którego celem jest nie pozwolić na zapomnienie 
o terenach kresowych w ogólnej polityce polskiej.

 Powróciwszy do Warszawy w 1918r., jest 
wybrany jako reprezentant Polaków na Ukrainie. Z 
kolei członkowie Koła Polaków Ziem Wschodnich 
namawiają go do wzięcia aktywnego udziału w 
konferencji pokojowej w Paryżu. Bartoszewicz wyrusza 
do Paryża 11 grudnia 1918r. ze swą świtą i synem 
Włodzimierzem, który pełni funkcję sekretarza ojca, 
Podróż ich będzie trwała 48 dni i spóźnią się na 
uroczyste otwarcie konferencji przewidziane na 18 
stycznia 1919r.

 Ojciec i syn są niewątpliwie pod wielkim 
wrażeniem osoby Romana Dmowskiego — postaci 
do dziś bardzo kontrowersyjnej dla wielu z racji jego 
podejrzeń i wypowiedzi między innymi na temat roli 
Żydów na świecie. Dalsze szczegóły tyczące pracy 
Bartoszewicza można przeczytać we wspomnieniach 
jego syna.

 Patrz: artykuł autorstwa Marek Białokury 
pod tytułem –„Joachim Bartoszewicz na forum 
Konferencji Pokojowej w Paryży w latach 1919-1920 
we wspomnieniach syna Włodzimierza Bartoszewicza”, 
która ukazała się w piśmie- Niepodległość i Pamięć 15/2 
(28), 169-189 2008 (dostępny w pełni w internecie). 

 Warto dodać, że w połowie 1919r. powstaje 
poselstwo polskie w Paryżu, a na czele staje hrabia 
Maurycy Zamoyski, w którym Bartoszewicz pełni funkcję 
A  aché Honorowego.

 W połowie 1920r. Bartoszewicz wraca do kraju. 
Wybrany jako Senator w 1922r. a potem w kadencji 
1930-1935. Po 1926r. staje na czele Stronnictwa 
Narodowego, dalej darząc Dmowskiego i jego podejście 
do spraw polskich pełnym zaufaniem. Umiera w 1938r. 
w Warszawie.

2. WŁODZIMIERZ2. WŁODZIMIERZ

Urodzony we Lwowie w 1899 r. kształcony z początku 
w domu, a potem w prywatnych szkołach w Kijowie, 
podczas okresu 1919-1920 pełni funkcję sekretarza ojca 
w ramach odbywającej się konferencji pokojowej w 
Paryżu.

 Po powrocie do kraju walczy podczas wojny 
polsko — bolszewickiej. Bardzo szybko jest przeniesiony 
jako tłumacz dla ofi cerów francuskich w Toruniu. Po 
wojnie uzyskuje dyplom prawno — ekonomiczny na 
uniwersytecie w Poznaniu. Powróciwszy z rodziną do 
Warszawy, rozpoczyna studia w szkole sztuk pięknych, 
wybierając malarstwo sztalugowe, choć zazna renomy 
jako karykaturzysta (niestety często z podmiotem 
antysemickim) i portrecista. Niestety bardzo mało 
zachowało się z jego spuścizny malarskiej z powodu 
wojny. Przed wojną członek „Szkoły Warszawskiej”. 
Wystawia w Bukareszcie, Berlinie, Londynie, Nowym 
Jorku, Chicago. Ma też wystawy indywidualne w 
warszawskiej Zachęcie i w Brukseli.

 Po wojnie spędzonej w majątku rodzinnym 
w okolicach Kielc zostaje aktywnym członkiem „Ars 
Chris  ana”. Jest także cenionym ilustratorem książek 
dziecięcych. Zaczyna wydawać szereg książek o różnej 
tematyce. Umiera w Poznaniu w 1983r. , zostaje 
pochowany w rodzinnym grobie na Powązkach.
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 Kazimierz Betley był absolwentem I Gimnazjum 
Polskiego, późniejszej „Jagiellonki”, a także szczególnie czynnym 
i uzdolnionym harcerzem. Jako członek Państwowej Organizacji 
Wojskowej w Płocku wykładał na konspiracyjnych kursach 
przygotowujących kadry dla POW, a następnie Wojska Polskiego. 
W początkowym etapie wojny polsko-bolszewickiej wstąpił 
ochotniczo do armii. Był wówczas na czwartym roku Politechniki 
Warszawskiej. Ciężko ranny w walkach pod Dźwińskiem, zmarł 
w 1919 r,  mając 22 lata. W dorobku pozostawił prace: „Skauci w 
Polsce” (współautor K. Rudnicki) i „Znaki umówione map” (1917)

źródło:
h  p://www.pocztowki.plockie.pl/artykul50.html

Powóz w obchodach 100 lecia RP

3 lutego br. nastąpiło happening w Warszawie.
zatytułowany:

„14 punktów Wilsona”

 O godzinie 15.00 z Łazienek Królewskich 
wyruszyła kawalkada zabytkowych zaprzęgów konnych. 
Zasiedli w nich Prezydent Wilso, jak i Premier Ignacy 
Paderewski, grani przez aktorów. Kawalkada dobiła do 
Zamku, gdzie na scenie odegrano spotkanie obydwu 
mężów stanu. Na zakończenie chór Państwowego Zespołu 
Śląsk odśpiewał hymn narodowy.

 Warto dodać, że najstarszy powóz ma 130 lat. 
A powozem zwanym „lando vis a vis” jeździł jeszcze 
Prezydent Mościcki.
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 Kuzynka moja tzn. siostra cioteczna 
mieszka w Kanadzie. Nie widziałyśmy się 35 lat, 
a bardzo chciała przekazać mi różne dokumenty 
rodzinne. Więc w lecie wybrałam się do 
Kanady, było miło, dużo opowiadań, dużo 
śmiechu. No i wróciłam ze starymi fotografi ami 
w pudełku od butów.
Ja nie znałam mojej babci Klementyny Czaki, 
ale kuzynka, która urodziła się przed wojną, ma 
wiele wspomnień o naszej babci. Przed wojną 
nasza babcia była dyrektorką szkoły, ale nawet 
kuzynka nie wiedziała bardzo gdzie i kiedy.

 Dosłownie parę dni po powrocie 
z Kanady dostałam dwa maile. „Poszukuję 
potomków Klementyny Czaki”. Dziękuję dh 
Wandzie Petrusewicz i dh Teresie Ciecierskiej, 
bo to dzięki tym druhnom dotarły do mnie 

Rodzina śp. Druhny Haliny Śledziewskiej, założycielki Węzełka
Gostyński Słownik Biografi czny

 W dniu wczorajszym 10.10.2017r. 
przybyła z Londynu do Gostynina Teresa 
Śledziewska-Levi  , która poszukiwała 
informacji i dokumentów na temat swojej 
babci Klementyny Aleksandry Czaki (1879-
1948). Impulsem podróży do naszego miasta 
stał się „Gostyniński Słownik Biografi czny”, w 
którym znajduje się biogram Klementyny Czaki.

 Sentymentalną wędrówkę Teresa 
Śledziewska-Levi   zaczęła od odwiedzenia 
Urzędu Stanu Cywilnego w Gostyninie, 
gdzie otrzymała akt urodzenia swojej mamy 
Haliny Czaki ur. 2 sierpnia 1921 roku w 
Gostyninie. Następnie udała się na spotkanie 
z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim. W 
trakcie rozmowy wyjaśniła powód swojej 
wizyty. Rodzina Czaki mieszkała w Gostyninie 
w latach 1917-1921. Klementyna Czaki była 
przełożoną w gimnazjum żeńskim im. Narcyzy 
Żmichowskiej w roku szkolnym 1918/1919. Ze 
wzruszeniem wnuczka chodziła po korytarzach 
budynku, który od czasów Czaki pozostały 
niezmienione.

 Ciekawy życiorys ma Helena Czaki-

Wyjątkowa wizyta

te dwa maile, wysłane z Polski przez panią Ewę 
Gizińską. I to tylko dlatego, że pani Ewa znalazła 
moją mamę Halinę Czaki-Śledziewską, na 
harcerskiej stronie internetowej.

 W Gostyninie, gdzie mieszkała moja 
rodzina, i gdzie mama się urodziła, opublikowano 
słownik biografi czny, w którym oczywiście fi guruje 
moja babcia, Klementyna Czaki. No i dalszy ciąg 
można już przeczytać na Gostyńskiej stronie 
internetowej

 Chciałam tylko dodać, że Słownik jest 
ślicznie wydany, niesamowicie opracowany i można 
wiele się dowiedzić o historii Polski.

Teresa Śledziewska-Levi  

Śledziewska, matka Teresy Śledziewskiej-Levi  . 
W czasie wojny wyjechała z rodziną do Francji. 
Pracowała czynnie w harcerstwie francuskim 
i polskim. Wyszła za mąż za hm. Wacława 
Śledziewskiego, wspaniałego zuchmistrza, 
wychowanka Aleksandra Kamińskiego, komendanta 
ZHP we Francji w czasie okupacji niemieckiej, 
członka podziemia francuskiego, kawalera orderu 
Virtu   Militari. W 1948 r. druhostwo Śledziewscy 
wyjechali na stałe do Anglii.

 Kolejne kroki Teresa Śledziewska-Levi   
skierowała do Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki, gdzie została przyjęta przez 
zastępcę dyrektora Mariusza Bigielmajera. W czasie 
spotkania rozmawiano o Klementynie Czaki oraz 
historii budynku liceum i osobach z nim związanych, 
m.in. o Tadeuszu Czaki, który w 1921r. w tym liceum 
zdawał maturę. Zwiedziła budynek szkoły, dokładnie 
oglądając każde piętro.

 Teresa Śledziewska-Levi  , mimo iż w Polsce 
bywała wielokrotnie, do Gostynina przyjechała po 
raz pierwszy. Teraz zadeklarowała chęć odwiedzenia 
go jeszcze nie raz, gdyż, jak stwierdziła, bardzo jej 
się spodobał i ma do niego wielki sentyment.
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MOJE DWIE OJCZYZNYMOJE DWIE OJCZYZNY
W 26 ROCZNIC  PRZYJAZDU DO AUSTRALII

 Nasza śp. polonistka – pani Żakiewicz uczyła 
nas, że słowo Ojczyzna należy pisać wielką literą, jako 
symbol miłości i poszanowania dla kraju. Nic dziwnego, 
skoro Bóg, honor i Ojczyzna – to trzy najświętsze słowa 
dla Polaka.

 Historia jednak dokonuje wielu zmian. W kilka 
lat po wojnie zniesiono w szkołach podstawowych 
naukę religii, a ze ścian szkolnych zdjęto krzyże. 
Nauczyciele z obawy o utracenie stanowisk pozostawili 
Boga kościołom i rodzinie, ale o Ojczyźnie mówiło się z 
poszanowaniem, mimo że literatura w tym czasie była 
wybiórcza.

 Ja uczyłam się swojego patriotyzmu na poezji 
Władysława Broniewskiego. Z ogromnym przejęciem 
recytowałam „Elegię o śmierci Ludwika Waryńskiego”. 
Dzisiaj słowo Ojczyzna można pisać małą literą, chyba 
że chodzi o związek emocjonalny. Tak można wyczytać z 
zapisów w internecie.

 Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do 
Australii – wtedy nie mogłam sobie wyobrazić życia 
w tym innym, obcym kraju, mimo że mieszkała już 
tutaj moja siostra. Porównywałam Australię do Polski 
i zawsze mój kraj górował. Polska mowa, drzewa, 
kwiaty, ludzie – wszystko to było piękniejsze. Owszem 
sklepy górowały większym asortymentem, rozmachem, 
elektronicznym płaceniem, ale nie podobały mi się 
drewniane słupy elektryczne, wtedy jeszcze stare 
pociągi. Po ośmiomiesięcznym pobycie powiedziałam 
siostrze „gdybyś mi podarowała swój dom, to i tak 
nie chciałabym tu zamieszkać”. Kiedy jednak w Polsce 
zaczęło się sypać, zaczęłam obawiać się, jak poradzę 
sobie sama z wykształceniem dzieci. Jedna córka już 
studiowała, a druga właśnie kończyła średnią szkołę. 
Ja sama pracowałam na dwa etaty od świtu do nocy. 
Jedno stanowisko kierownicze wymagało wielu spotkań, 
obrad w godzinach nadliczbowych, a drugie w pobliżu 
domu po kilka godzin w godzinach wieczornych i 
nocnych. Nie mogę powiedzieć, że nie wystarczało na 
bieżące wydatki, ale też nie dało się wiele odłożyć.

 I kiedy nadarzyła się możliwość wyjazdu do 
Australii – pomyślałam, że tutaj dzieci będą mogły 
zaciągnąć pożyczkę od rządu na edukację. Poza tym 
moje córki już jako dorosłe pomogły mi w podjęciu tej 
decyzji. W listopadzie 1991 roku przyleciałyśmy we 
trzy do Perth, gdzie mieszkała moja siostra i u której 
na początku się zatrzymałyśmy. Bałam się, jak sobie 
poradzimy bez większej znajomości języka. Pierwszą 
rzeczą więc była nauka języka, a dopiero potem praca. 

Nie było lekko. Nie czułam się tutaj dobrze, zawsze 
jako tak zwany „second ci  zen”. Po dwóch latach 
otrzymałyśmy obywatelstwo australijskie i małą 
roślinkę – drzewko do posadzenia. Posadziłam je 
koło mojego pierwszego niewielkiego apartamentu. 
Gospodarz domu pochwalił mnie i powiedział, że 
piękne drzewo wyrośnie, a ja pomyślałam, że skoro to 
drzewko zakorzeni się tutaj, to może i ja wrosnę w tę 
ziemię.

 Potem wiele lat pracy z podobnymi, jak ja 
sama emigrantami spowodowało, że powoli zaczęłam 
akceptować rzeczy, porządek tu panujący i ludzi. 
Zaczęły nawiązywać się kontakty międzyludzkie, 
przyjaźnie. Trzeba było wielu lat, aby zacząć spoglądać 
przyjaźniej na mój nowy kraj, w którym przyszło mi 
żyć, pracować, wydać za mąż córki, doczekać się 
wnuków. To już 26 lat od czasu, kiedy z moimi córkami 
zawitałyśmy do Australii.

 Zgodnie z moimi marzeniami moje dzieci 
pokończyły studia, pospłacały rządowi australijskiemu 
zaciągnięte na naukę kredyty, pracując w wyuczonych 
zawodach. Śmiem powiedzieć, że powiodło im się, 
mimo że życie po drodze niosło również i tragiczne 
wydarzenia. Dzisiaj moje dzieci są w podobnym wieku 
jak ja, kiedy przyjechałam do Australii. Ja sama, już jako 
emerytka obu krajów, często w rozjazdach – zwiedzam 
świat, zanim stanie się to niemożliwe.

 A świat jest taki piękny! Ostatnio ponad 
miesiąc zwiedzałam Polskę, której tak naprawdę nie 
znałam. Kiedyś nie było na to ani czasu, ani możliwości. 
Polska jest piękna!

 Kiedy po tych wszelakich eskapadach wracam 
do Perth, to czuję się taka szczęśliwa. Rozglądam się 
dookoła, patrzę na niebieskie bez chmurki niebo, 
czarne łabędzie pływające po jeziorku w pobliżu 
mojego domu i na czerwone szczoteczki drzew w 
moim małym parczku za oknem. Aby zachować coś z 
polskości – to w moim ogródeczku dumnie spoglądają 
w górę różnobarwne malwy. Po powrocie z jesiennej 
już Europy – tutaj słońce! To ono napawa mnie energią, 
radością i chęcią do życia. I czuję, że Australia jest już 
moją drugą Ojczyzną!

 Trzeba było wielu lat, aby poczuło to polskie, 
jakby nie było, serce.

Perth, 22 listopada 2017 
Danuta Duszyńska „Australijka”
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SZLAKIEM FARAON WSZLAKIEM FARAON W

 Zdecydowaliśmy z mężem wybrać się na 
wycieczkę do Egiptu, a dokładnie na rejs w górę 
Nilu rozpoczynając od Luksoru.

Nasza przygoda rozpoczęła się lotem z Katowic do 
Marsa Alam, kurortu nad Morzem Czerwonym. 
Spędziliśmy tam pół dnia i noc przed podróżą do 
Luksoru.

 Obudzono nas przed 3 rano, wsiedliśmy do 
autokaru i ruszyliśmy w drogę. Interesowało nas 
wszystko, najpierw pustynne krajobrazy, potem 
miasta, zabudowa, ludzie, ich ubiory, pojazdy, 
domy, sklepy.

 Dojechaliśmy na statek na godzinę 10 
rano. Po raz pierwszy zobaczyliśmy rzekę Nil, ale 
nie zrobiła ona na nas wtedy wrażenia, tak byliśmy 
zmęczeni długą podróżą.
Pierwszy dzień był bardzo intensywny, bo 
zwiedzaliśmy świątynie w Luksorze, Karnaku, po 
kolacji przejazd dorożkami po Luksorze, a później 
jeszcze impreza „Światło i Dźwięk” w świątyni w 
Karnaku. Chodząc po świątyniach, przyglądając się 
ogromnym kolumnom w Karnaku, cały czas miałam 
w świadomości to, że zbudowane zostały 3500 lat 
temu!
 Egipcjanie byli niewątpliwie doskonałymi 

budowniczymi i architektami. Zarówno świątynia 
w Luksorze, jak i w Karnaku poświęcone tebańskim 
bogom, to monumentalne budowle. W starożytności 
z jednej świątyni do drugiej prowadziła aleja sfi nksów 
z baranimi głowami. W tej chwili pozostał tylko jej 
fragment.

 Ciekawy był przejazd dorożką przez Luksor. 
Było to nasze pierwsze zetknięcie z egipskim 
miastem. Udało nam się wypatrzeć polskiego fi ata 
125p - zabytek polskiej motoryzacji. Jechaliśmy przez 
bazar z mnogością towarów. Szczególnie interesujące 
były te z nieznanymi nam przyprawami w wielkich 
koszach, liśćmi herbaty hibiskusa, ubraniami, 
zarówno tradycyjnymi jak zachodnimi. Ludzie na 
ulicach też ubrani bardzo różnie, choć przeważają 
galabije, kobiety często ubrane na czarno, większość z 
chustkami na głowach.

 Następnego dnia była wczesna pobudka, jako 
że pierwszym punktem programu był lot balonem. 
Lecieliśmy nad osiedlami, w pobliżu widzieliśmy 
Nil, z drugiej strony pustynię, a na niej świątynię 
jedynej kobiety faraona Hatszepsut. Podziwialiśmy 
wschód słońca nad Nilem, a po locie wylądowaliśmy 
w przysłowiowych burakach, co było też pewną 
atrakcją.
 Potem Dolina Królów, gdzie jest wiele 
grobowców, m.in. grobowiec Tutenchamona. 

ZDJĘCIE: Świtynia Hatszepsut. - FOTOGRAF: dhna. Małgosia Olszewska-Fernezy

Weszliśmy do dwóch 
grobowców. Były 
puste, ale można 
w nich podziwiać 
do dziś kolorowe 
hieroglify, co świadczy 
o tym, że Egipcjanie 
mieli świetne farby. 
Grobowce zostały 
ograbione często 
jeszcze w starożytności, 
przez samych 
budowniczych, którzy 
mimo zabezpieczeń, 
dobrze wiedzieli jak się 
tam dostać.
 Następnie 
pojechaliśmy do 
świątyni Hatszepsut. 
Jest ogromna, wykuta 
w skale, robi wielkie 
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ZDJĘCIE: Świątynia Ramzesa II w Abu Simbel. - FOTOGRAF: dhna. Małgosia Olszewska-Fernezy

ZDJĘCIE: Fascynujace kolumny w Karnaku. - FOTOGRAF: dhna. Małgosia Olszewska-Fernezy

wrażenie. Profesor Kazimierz 
Michałowski rozpoczął prace 
nad rekonstrukcją świątyni 
w 1961 roku i do dziś polscy 
archeolodzy zajmują się jej 
restaurowaniem.

 Po zwiedzaniu powrót 
na statek, obiad i odpływamy 
do Edfu. Rejs cudownie 
relaksujący po intensywnym 
zwiedzaniu. Brzegi Nilu zielone, 
palmy, trawa, na której pasą się 
krowy, osiołki, sielanka.

 Następnego dnia w 
Edfu zwiedzaliśmy świątynię 
boga Horusa, czczonego pod 
postacią sokoła. Nie jest to, aż 
tak stara świątynia, jak te w 
Karnaku czy Luksorze, jednak 
liczy sobie ponad 2000 lat. 
Po powrocie na statek dalszy 
rejs w kierunku Kom Ombo, 
gdzie świątynia stoi na samym 
brzegu Nilu. Poświęcona 
jest bogowi płodności 
Sobkowi, który przybiera 
postać krokodyla. Hieroglify 
na ścianach przedstawiają 
krzesło porodowe i narzędzia 
chirurgiczne świadczące o 
wysokim poziomie medycyny 
w tamtych odległych czasach. 
Znaleziono tam mumie 
krokodyli, które można 
oglądać w pobliskim muzeum. 
Kom Ombo jest świetnym 
materiałem do zdjęć, bo 
znajduje się na wzgórzu i 
szczególnie ciekawie wygląda 
w promieniach zachodzącego 
słońca.
 
 Płyniemy dalej, do 
Assuanu. Po drodze przy śluzie 
ciekawe scenki rodzajowe. 
Sprzedawcy przyczepiają 
łodzie linami do naszego 
statku, pokazują towar, 
obrusy, narzuty, i jeśli widzą 
zainteresowanie, wrzucają 
w woreczkach foliowych na 
pokład. Nie wiem, czy doszło 
do transakcji, ale trochę tych 

worków latało tam i z powrotem. Ciekawy sposób handlu!

 Zakupy w Egipcie nie są zakupami w naszym pojęciu. Tam sprzedający 
często biegną za turystą z towarem i próbują przekonać go do zakupu. Nie daj 
Boże, jeśli coś się weźmie do ręki, jest już twoje, teraz tylko kwes  a ceny. Ja 
w ten sposób kupiłam szal i obrus, choć wcale nie miałam takiego zamiaru! 
Mój mąż często kładł im te rzeczy na ziemię, a oni brali z ziemi i nadal za nim 
biegli.

 Jesteśmy w Assuanie. Najpierw zwiedzanie zapory i Jeziora Nassera, 
jest ogromne. Po południu przejażdżka łódkami zwanymi felukka do wioski 
nubijskiej, a po drodze kąpiel w Nilu. Przejażdżka bardzo relaksująca, po 
drodze oglądamy ptactwo wodne i chyba pozostałości po katarakcie Nilu. 
Po zbudowaniu zapory, krokodyle i katarakty zniknęły, pozostały tylko te w 
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ZDJĘCIE: Handel na Nilu. - FOTOGRAF: dhna. Małgosia Olszewska-Fernezy

ZDJĘCIE: Ulica w Luksorze. - FOTOGRAF: dhna. Małgosia Olszewska-Fernezy

ZDJĘCIE: Karnak. - FOTOGRAF: dhna. Małgosia Olszewska-Fernezy ZDJĘCIE: Karnak- aleja sfi knsow. - FOTOGRAF: dhna. Małgosia Olszewska-Fernezy

ZDJĘCIE: Lot balonem nad Luksorem. - FOTOGRAF: dhna. Małgosia Olszewska-Fernezy

ZDJĘCIE: Świtynia Hatszepsut. - FOTOGRAF: dhna. Małgosia Olszewska-Fernezy

Sudanie. Wioski nubijskie też zostały przeniesione 
na wyższe tereny, podobnie jak dwie świątynie w 
Abu Simbel. Przy ich przenoszeniu, pracowało wiele 
ekip archeologicznych z różnych stron świata, w 
tym Polacy na czele z Kazimierzem Michałowskim. 
Zostały wykute z kamienia za panowania Ramzesa 
II i są poświęcone jemu i jego żonie Nefretete. 
Hieroglify pokazują zwycięską bitwę Ramzesa II pod 
Kadesz. Przed wejściem do świątyni Ramzesa II stoją 
4 jego posągi z różnych okresów życia. Wszystko jest 
tam potężne, w środku też jest aleja posągów, która 
prowadzi do dalszych części świątyni.

 Świątynia Nefretete jest ogromna, ale jest 
mniejsza od świątyni Ramzesa. Posągi żon faraonów 
mogły sięgać im tylko do kolan, bo faraonowie byli 
bogami a one zwykłymi śmiertelnikami. Nefretete 
była więc szczególnie potraktowana, skoro ma swoją 
świątynię.
  Płyniemy do Luksoru. Kończy się 
nasz rejs i spotkanie z jedną z najstarszych cywilizacji 
świata. W pamięci pozostaną ogromne budowle, 
posągi i niepowtarzalna atmosfera miejsca, czyli 
Egiptu. Mamy nadzieje, że tam wrócimy.

Druhna Małgosia Olszewska Ferenzy,
Nowy Jork
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Ksiądz Jerzy Popiełuszko – kapelan 
„Solidarności.” 

 33 lata temu został zamordowany 
ksiądz, na którego kazania przychodzili nie 
tylko mieszkańcy Warszawy, ale przyjeżdżali 
ludzie z całej Polski.

 Ksiądz Jerzy był związany z 
Solidarnością, popierał robotników w walce 
o ich prawa, głosił wspaniałe patriotyczne 
kazania. Ludzie garnęli się do jego kościoła 
– Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w 
Warszawie.

 To był ksiądz dający nadzieję na 
lepsze jutro. Jeżeli ktoś z państwa pamięta 
tamten czas, to ksiądz Jerzy mówił proste, 
ale dobitne słowa o prawach ludzi pracy, 
o poszanowaniu człowieka, o potrzebie 
odwagi, o wolności. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego jego potrzeba niesienia 
pomocy ludziom jakby się podwoiła. Pomagał 
więc uwięzionym, ich rodzinom, był na 
procesach, jego kościół był magazynem 
dla potrzebujących. Msze święte, kazania, 
pomoc dla represjonowanych, wiara w dobro 
człowieka i jego odwaga wyczerpały limit 
cierpliwości ówczesnych władz.

łł  

 Pogoda była piękna. Szliśmy 
powoli na skwer imienia księdza Jerzego, 
ciesząc się, że jeszcze pamiętamy. Pamięć 
jest bardzo ważna i my ją zachowujemy. 
Na placu pod pomnikiem było dużo 
ludzi, ale pamiętam prawdziwe tłumy 
dwadzieścia parę lat temu. Druhna 
Ania powitała organizacje: Ligę Morską, 
KPA, ZHP pgK, Fundację Jana Pawła II i 
wszystkich zgromadzonych na uroczystości. 
Zaśpiewaliśmy hymny, ksiądz Szpilski 
odmówił modlitwę i przypomniał 
błogosławionego księdza Jerzego. Głos 
zabrała też przedstawicielka fundacji 
Jadwiga Kruk, przedstawiając historię 
budowy i utrzymania pomnika. Frank 
Milewski uzupełnił historię pomnika, 
apelował o utrzymanie historycznych miejsc 
w USA bez zmian. Druhna Margaret pięknie 
zaśpiewała pieśń beatyfi kacyjną „Kto wierzy, 
żyje na wieki”. Na koniec Kinga krótko 
przedstawiła księdza Jerzego – jego głęboką 
wiarę, wiarę w człowieka, działalność 
społeczną i okrutną śmierć. Cześć i chwała 
jego pamięci! Były kwiaty, znicze, zdjęcia i 
poczucie wspólnoty, uśmiechy i rozmowy.

 Pragnę podziękować wszystkim, 
którzy dbają o to miejsce na co dzień oraz 
harcerstwu z Polskiego Domu Narodowego 
za gruntowne sprzątanie skweru kilka razy 
do roku. Cieszę się, że rodzice najmłodszych 
– skrzatów i zuchów aktywnie włączyli się 
w tę akcję. Spotkamy się za rok i już teraz 
zapraszamy całą Polonię.

Grażyna Mościcki Pwd.
Zdjęcia: Michał Mościcki, Pwd.

Gromada Muchomorki, Clarke NJ-Andrzejki

ANDRZEJKIANDRZEJKI
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 Wrzucono go z kamieniami u nóg do zimnej 
wody. Czy żył wtedy jeszcze? Kłamano – według 
ofi cjalnych komunikatów władz tylko zaginał. To, co 
Polska wtedy przeżywała – to szok, niedowierzanie, 
to niemożliwe, że zabito kapłana i to w taki sposób. 
Poeta powie – bolesny i trudny czas dla ojczystego 
kraju – prawda. 22 października w kościele Św. 
Stanisława Kostki i pod pomnikiem księdza Jerzego 
składaliśmy hołd męczennikowi, księdzu, a przede 
wszystkim odważnemu człowiekowi, człowiekowi 
wiary, miłości i nadziei.

 Jak co roku fundacja Jana Pawła II zamówiła 
Mszę świętą. Pod nieobecność jej prezesa Michała 
Pająka jednostki harcerskie z Polskiego Domu 
Narodowego na Greenpoincie poprowadziły 
uroczystość w kościele i pod pomnikiem. Program 
opracowała druhna Grażyna Mościcki. Druhna 
Anna Sawicka ze swobodą prowadziła uroczystość, 
druh Michał Mościcki przygotował fi lm a skrzaty, 
zuchy, harcerki i harcerze czynnie brały udział w 
wydarzeniu. W kościele pokazaliśmy fi lm z 1987 roku, 
z przemówieniem wiceprezydenta Busha przy grobie 
księdza Jerzego i przejmującą wypowiedź jego matki i 
ojca – jak cierpi ich serce, kiedy syn ginie.

USA Drużyna Pilica, Hufi ec Bałtyk - Instytut Piłsudskiego, Londyn
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Argentyna

Uczczenie Dnia Weterana, Brooklynn, Hufi ec Podhale

 Dziś Harcerstwo Argentyny uczestniczyło 
w odsłonięciu popiersia Marii Curie Skłodowskiej w 
150 rocznicę jej urodzin.

 W wydarzeniu wzięli udział też urzędnicy z 
miasta Buenos Aires oraz z polskiej ambasady.

Chicago, Poświęcenie nowego sztandaru hufca. Zdjęcie Kinga Banss Żądło

Oddanie Hołdu poległym Polakom, Cmentarz Orląt, Lwów zdjęcie Ewa Karlik, Facebook

Mississauga

ZHP Cork, Irlandia

Fort Mackinac
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ZHP Ramsgate

O  awa, Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości, gromada Szartoki, New York

Toronto- Święto Niepodległości

Argentyna Święto Niepodległości

Dzień Niepodległości, Sydney

Święto Niepodległości Limerick, Irlandia

ZHP Ramsgate

 11 listopada to bardzo ważny dzień w historii Polski 
i Anglii. Dla nas Polaków to wyjątkowe Święto Odzyskania 
Niepodległości. Dla Anglii to dzień pamięci o tych wszystkich, 
którzy zginęli w I wojnie Światowej. Z tej okazji niektóre szkoły 
poprosiły swoich uczniów, którzy należą do scouts/guides/
cadets, aby przyszli do szkoły w swoich mundurach oddając w 
ten sposób cześć i chwałę bohaterom. Nasze dwa zuchy: Gosia 
i Zuzia godnie dziś nosiły mundury w szkole i opowiadały o 
polskich zuchach i żołnierzach.

BRAWO!
JESTEM Z WAS BARDZO DUMNA!

CZUJ!
Druhna Jagoda

DZIEDZIE

NIEPODLEG O CI
NIEPODLEG O CI
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Skrzaty, Hufi ec Bałtyk, Ramsgate

Szczep Dunajec, New Jersey

Gromada skrzatów “Żabki”, O  awa

 W ostatnią niedzielę Skrzaty uczestniczyły w 
uroczystej mszy z okazji Dnia Niepodległości Polski, 
a dziś na zbiórce druhna opowiadała, jak doszło do 
tego, że Polska utraciła wolność aż na 123 lata i w 
ogóle to ile to jest 123 lata, długo czy krótko? Skrzaty 
ułożyły z puzzli mapę Polski, a potem pokazywały 
jak to nasi sąsiedzi, Rosja, Austria i Prusy zabierali po 
kawałku nasze ziemie, aż w końcu Polska zniknęła 
z mapy. Skrzaty poznały również postać wąsatego 
pana, Józefa Piłsudskiego i jego legionów, dzięki 
któremu znów byliśmy wolni!

Serduszko Czule!
Druhna Sabina Klimasz i Druhna Anna Woźniak

SKRZATYSKRZATY

Górskie Ludki, hufi ec Bałtyk, Londyn Górskie Ludki witają Druhnę Hufcową, Hufi ec Bałtyk, Londyn
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 W Gromadzie Skrzatów Górskie Ludki, Londyn 
Druhna Hania pokazała, że można zobaczyć różne 
zwierzęta i postacie na niebie pośród gwiazd. Niestety 
jej umiejętność rysowaniu małego misia (ursa minor) nie 
była najlepsza!

 Skrzaty zrobiły swoją własną konstelację i 
bawiły się na sali jako latające, błyszczące i śpiące 
gwiazdki.

 Na zbiórce gościłyśmy również Druhnę Martę 
(referentkę zuchów-skrzatów) oraz Druhnę Joasię (z 
domu Hermaszewską), byłą harcerkę drużyny San.

 50-lecie 9 Drużyny Harcerek „San”, Hufi ec Bałtyk, 
Londyn.

 Kolejna udana impreza z cyklu 50-lecia. Najpierw z 
szacunkiem pożegnałyśmy stary proporzec, który dołączył do 
zacnego grona polskich pamiątek znajdujących się w Instytucie 
gen W. Sikorskiego w Londynie. Po ofi cjalnych uroczystościach 
rozpoczęła się wspaniała kolacja zakończona spontanicznym, 
ale prawdziwie harcerskim kominkiem. Były piosenki i pląsy 
a siostrzana radość niosła się w tej godzinie po całej Polsce, 
choć na innej ziemi. Do zobaczenia na wiosennym ognisku!

50-lecie 9 Drużyny Harcerek “San”, Hufi ec Bałtyk, Londyn.

 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Indyjskiej 
Tablicy ustawionej koło Pomnika Bitwy o Monte Cassino (w 
okolicy Arsenału) w Warszawie w dniu 10 listopada 2017 roku. 
W uroczystościach udział wzięli prezesi Koła Polaków z Indii P. 
Andrzej Chendyński (Polska) i P. Wanda Kuraś (Anglia).

Tablica pod Monte Cassino

ZHP Sea  le
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Bieg na stopień Ochotniczki, Cambridge, Wielka Brytania. Zdjęcie phm Basia Sterecka, 
Facebook

Argentyna

 Na dzisiejszej zbiórce Zuchy zdobywały 
sprawność Lotnika, którą zaczęły od wycieczki 
do Muzeum Bitwy o Anglię. Tam poznały historię 
Dywizjonu 303 i 302 oraz jak piloci walczyli o 
wolność Ojczyzny.

 Dziś rozmawialiśmy o tym, jak lotnictwo 
pomaga powodzianom, transportuje żywności dla 
ubogich ludzi, gasi pożary itp. Ojej, co się stało, nagle 
Druhna utknęła na bezludnej wyspie!! Jednak dzielne 
zuchy szybko zrobiły szyk samolotu i uratowały 
Druhnę. BRAWO ZA WSPÓŁPRACĘ I DZIELNOŚĆ!
Zuchy poznały mit o pierwszych lotnikach — Dedalu 
i Ikarze.

 Po gawędzie był czas na majsterkę — każdy 
złożył z papieru samolot. Oj, co się dzieje? Nagle 
wieża Kontroli Lotów Ramsgate, zaczęła wywoływać 
samoloty na pas startowy! Zaczyna się konkurs, który 
samolot poleci najdalej. Wszyscy świetnie się bawili, 
a najlepiej Druh Adam, który na krześle udawał 
wierze kontroli lotów.

 Każdy lotnik posługuje się szyframi, wiec 
zuchy poznały dziś nowy szyfr ‚Tabliczka Mnożenia’. 
Po ciężkiej pracy przyszedł czas na zabawę i pląsy. 
Na koniec z papierowych rolek wykonaliśmy lornetki 
oraz lunety. Zbiórka była bardzo udana, choć na 
koniec najwięcej było sprzątania!

CZUJ!
Druhna Jagoda Łozicka oraz druh Adam

Zuchy, Ramsgate

O  awa, Zuchy zdobywają sprawność Aktora.

Gromada Szarotki, Hufi ec Bałtyk, Londyn zdobywała sprawność Kopernik. Kolorowy 
zawrót głowy czyli orbita Satutna i krążące po niej księżyce!

Gromada Słoneczniki z Kanady zdobywa sprawność Indianka.

ZUCHYZUCHY
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Betlejemskie Światło Pokoju odebrane! Rozpoczynamy sztafetę, pamietajcie
“W Tobie jest światło! “

Detroit – Betlejemskie Światło Pokoju!

Św. Mikołaj, Chicago, zdjęcie Ania M Ostrowski, Facebook

ZHP O  awa, uchy w teatrze - Dickens’a Christmas Carol czyli Opowieść Wigilijna Święty Mikołaj w Fundacji Kościuszkowskiej, Nowy Jork, USA

BO E NARODZENIEBO E NARODZENIE

BETLEJEMSKIEBETLEJEMSKIE

ŚWIAT O POKOJU
ŚWIAT O POKOJU
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Filadelfi a zimowisko

Detroit Biwak wędrowniczy

ZIMOWE
ZIMOWEHARCEHARCE



strona 73
WĘZEŁEK|NUMER 330|LISTOPAD-MARZEC|2017/2018

ZIMOWEHARCE
Biwak Olimpjada Ga  neau Park, O  awa

a w Sydney Obóz Niepodległość  obóz harcerek “Patriotki” 

Detroit dzień Myśli na łyżwach!

Colorado - Zimowisko - Peaceful Valley Scout Ranch

A Wielkanoc w Argentynie. WIEL
KAN

OC

WIEL
KAN

OC

DMBDMB

OBÓZOBÓZ
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 Oda należy do utworów zwanych 
pieśniami hymnicznymi. Utwór powstał w 1919r. 
Wiadomo, że słowa napisał Stanisław Rybka 
Manus, ale niestety wygląda, że ślad po nim 
zaginął. Zapraszamy czytelniczki do podania 
nam dalszych wiadomości na jego temat, jeżeli 
potrafi ły je same w jakiś sposób odnaleźć. 
Z kolei w życiorysie kompozytora, Feliksa 
Nowowiejskiego (1877-1946) odkrywamy 
ważne wydarzenia drogi do wolności, jak i 
100-lecia powstania suwerennej i wolnej RP.

 Pieśń jest dużą częścią tradycji Polskiej 
Marynarki Wojennej, o której bardzo często 
zapominamy, a która została odtworzona 
dekretem samego Marszałka 28 listopada 
1918r. Jest grana do dziś na wszystkich ważnych 
uroczystościach na Wybrzeżu.

 Życiorys i kariera Nowowiejskiego są 
bardzo bogate. Ograniczamy się do tych bardziej 
frapujących szczegółów, zapraszając czytelniczki 
do samodzielnej dalszej lektury i badań. 
Otóż mając zaledwie 21 lat, Feliks uzyskuje 
nagrodę londyńskiego stowarzyszenia „The 

74

TRAGEDIA ARGENTY SKIEGO OKR TU PODWODNEGO
ARA SAN JUAN.

 Na pokładzie zginęła jedyna 
kobieta, Eliana Krawczyk. Była chlubą 
argentyńskiej marynarki i pierwszą 
kobieta pod wodą.

 W przeszłości nic nie 
zwiastowało, że Eliana będzie pracować 
na morzu. Urodziła się w przeciętnej 
argentyńskiej rodzinie, studiowała 
inżynierię przemysłową. Jej życie nagle 
całkowicie się zmieniło. W wypadku 
drogowym zginął jeden z jej braci, krótko 
później matka zmarła na atak serca. 
21-letnia Krawczyk postanowiła porzucić 
swoje dotychczasowe życie i zacząć od 
nowa. W internecie trafi ła na ogłoszenie 
o naborze do wojskowej szkoły morskiej 
w Ensenadzie. Zaciągnęła się, choć 
nigdy wcześniej nie była nad morzem. 
W 2009 roku ukończyła szkołę ofi cerską. 
Kiedy pojechała złożyć przysięgę w 
Mar del Plata, w porcie zobaczyła trzy 
okręty podwodne i zakochała się w nich. 

- Weszłam na pokład okrętu i i uświadomiłam 
sobie, że chcę tam pracować - mówiła w 
wywiadzie z ubiegłego roku. W 2012 roku udało 
jej się zrobić kurs na okręty podwodne, które 
stały się jej drugim domem.

 15 listopada 2017 zaginął argentyński 
okręt podwodny San Juan. Poszukiwania 
zostały przerwane po 14 dniach. Na pokładzie 
znajdowały się 44 osoby w tym Eliana. Morze 
zostało jej domem na zawsze.

ŹRÓDŁO: www.tvn24.pl

Bri  sh Musician” za kompozycję pod tytułem 
„Pod sztandarem pokoju”. Dzięki nagrodzie 
podejmuje studia w Berlinie. Następna zdobyta 
nagroda cztery lata później umożliwia podróż 
dwuletnią po Niemczech, do Czech, Austrii, 
Włoch, Afryki, Francji i Belgii. Podczas podróży 
spotyka się m.i. z Mahlerem, Saint-Saens a w 
trakcie podróży w 1903r. wygrywa nagrodę 
Beethovena ufundowaną przez samego 
Paderewskiego.

 15 lipca 1910r. pod jego batutą w 
500-ną rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, w 
Krakowie na Placu Matejki, jest odśpiewana 
po raz pierwszy Rota Konopnickiej, do której 
sam Feliks napisał muzykę. Na ul. Floriańskiej 
20, w Krakowie, do dziś znajdziemy tablicę 
pamiątkową na domu, w którym wtedy 
zamieszkiwał. W 1914r. Feliks zdobywa Pierwszą 
Nagrodę konkursu lwowskiego „Echa” za utwór 
chóralny „Danea”. Podczas Pierwszej Wojny 
Światowej Feliks pracuje w Orkiestrze Berlińskiej. 
W okresie międzywojennym prowadzi orkiestrę 
Symfoniczną w Poznaniu, gdzie wykonuje 
utwory m.i. Ravel, Rousseau, Szczeligowskiego 
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 W 1918 roku odzyskaliśmy niepodleglość, 
а wraz z nią - dostęp do morza. Było to doniosłe 
wydarzenie w naszych dziejach. W następnym roku 
powstał Hymn do Baltyku. Do slów Stanisława Rybki, 
ofi cera powstania wielkopolskiego 1918 i autora 
wierszy patriotycznych - muzykę skomponował słynny 
już wówczas twórca Roty, Feliks Nowowiejski. Utwór 
początkowo nosił tytuł Nasz Bałtyk  - Hymn polskiej 
fl oty - op. 38 nr 3. (Później zastosowano skrócony 
tytuł Hymn do Baltyku).

Pieśń jest obecnie hymnem Hufca Harcerek Bałtyk w 
Londynie.

W Lutym 2018 odbył się biwak Hufca Bałtyk dla uczczenia 
„Zaślubin Polski z Morzem”

Kanada

i Stravinskiego. W 1935r. jest 
mianowany szambelanem 
papieskim z racji swej 
kompozycji pod tytułem 
„Missa Pro Pace”.

 Podczas Drugiej 
Wojny jest zmuszony do 
ukrywania się. Powraca do 
Poznania w 1945r . Niestety 
umiera w wieku 69 lat. 
Pogrzeb odbył się w Poznaniu 
i stał się manifestacją 
narodową, tłumy intonują 
Rotę.

 W Barczewie (ul 
Mickiewicza 13) znajdziemy 
muzeum poświęcone jego 
osobie. Patronuje on 18 
ulicom w polskich miastach, a 
w roku 2016 Sejm RP uznał go 
za Człowieka Roku.
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 ALEKSANDRA JASI SKA PWD 

[LONDYN 1962 - 2017]

 Z trudem się żegna swoja ongiś 
podwładną harcerkę. Przy odejściu młodej 
osoby, która tyle od siebie jeszcze mogła 
dać i która tak bardzo pragnęła żyć, los 
wydaje się wyjątkowo zły.

 Dla Oleńki jak ją wszystkie 
zwałyśmy, los był bardzo okrutny. 
Pozbawiona matki jeszcze w dzieciństwie, 
ojciec, który służył w lotnictwie podczas 
wojny, oddaje ją do internatu. Zanim 
jeszcze skończy szkołę, los odbierze jej ojca. 
Boryka się z życiem. Nawet nie pamiętam, 
w jakich dokładnie okolicznościach ją 
poznałam, ale od razu ją wciągnęłam do 
pracy zuchowej przy gromadzie Pszczółki w 
Londynie, gdzie wiernie wypełniała funkcję 
mojej przybocznej. Dawało mi to okazję 
do obserwowania jej w wielu sytuacjach. 
Nie mogłam zrozumieć, jak można być tak 
młodym, a już zupełnie samym na świecie. 
Dlatego starałam się na każdym kroku dać 
jej jak najtrwalsze podstawy i więzi do 
odnalezienia się w świecie.

 Po moim wyjeździe do Hong 
Kongu Oleńka objęła gromadę. Dawała 
sobie bardzo dobrze radę, bo kochała 
te dzieci i czuła się bardzo dobrze w 
naszej polskiej szkole. Po zamknięciu 
szkoły Oleńka rozwinęła swoje skrzydła 

harcerskie. Śledziłam jej losy z daleka i nigdy 
się nie narzucałam. Wiedziałam, że pełni nowe 
funkcje, ma duże grono znajomych i koleżanek, a z 
czasem znalazła sobie miejsce jako cywil w policji 
londyńskiej.

 Tak pragnęłam, aby poznała kogoś, 
pokochała, założyła rodzinę i mogła te czarne lata 
zostawić za sobą, lecz to jej nie było dane. Ciężka 
choroba mózgu, z której cudem wyszła, niestety 
rozpoczęła okres choroby w jej życiu.

 Odeszła od nas na wieczną wartę. 
Zostawiła wiele osób w bólu i smutku. Pozostało 
po druhnie Oli wiele wspomnień, migawek z 
zuchami i zdjęć. W pamięci pozostanie na zawsze 
zdjęcie wystawione na stypie, na którym Ola ma 
uśmiech dziecka, które jak Piotruś Pan nigdy nie 
wyrosło!

Żegnamy Cię naszym Czuwaj!

Spoczywaj w pokoju !
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WANDA HRYNASZKIEWICZ, HM
[NEE FILARSKA]

[10 MARZEC 1922 GDA SK -13 LUTY 2018 SYDNEY]

„Nie tylko przyszłość wieczna jest 
- nie tylko!....

I przeszłość, owszem,
wieczności jest dobą:

Co stało się już nie odstanie chwilką...
Wróci ideą, nie powróci sobą.”

Norwid-Post Scriptum
cytat w rozdziale Autora Marka Celta

w książce „Biali Kurierzy”

 Urodzona w Gdańsku w okresie, 
kiedy miasto było zwane „Wolnym 
Miastem”. Ojciec, dentysta, w latach 

WH Zdjecie 1 - Druhna hm Wanda Hrynaszkiewicz

młodości zostaje ujawniony jako Filomata, oddalony z gimnazjum 
i skazany przez zaborcę na więzienie. Po wybuchu Drugiej Wojny 
Światowej, w kwietniu 1940r, jest rozstrzelany przez Niemców w 
obozie koncentracyjnym Su  hoff .

 Droga harcerska Druhny Wandy rozpoczyna się w 1935r, 
skoro że jej ojciec był założycielem KPH w Gdańsku. Dwa lata 
później Druhna Wanda pełni funkcję drużynowej 42-giej drużyny 
harcerskiej, a w 1939r 1 żeńskiej drużyny harcerskiej.

 Należy tu podkreślić, że polskie harcerstwo w Gdańsku 
kładzie wówczas silny nacisk na utrzymywanie polskości i 
chronienia młodzieży polskiej przed wpływem niemieckim i 
nazistowskim. Gdy wybucha wojna, starsi działacze są aresztowani 
i rozstrzelani. Druhna Wanda jest „oddalona” przez Niemców 
do Lublina, skąd kieruję się do Warszawy. Działa w konspiracji, 
szczególnie w grupie harcerskiej Zagrody.

 Zagroda (KG AK) to kryptonim Działu Łączności 
Zagranicznej Oddziału V w komendzie Głównej AK. Na terenie 
całego kraju współpracowało z Oddziałem, mieszczącym się 
w Warszawie, około 30 000 osób. Istniały trzy trasy kurierskie, 
którymi przerzucano kurierów, członków AK i pilotów brytyjskich, 
najczęściej uciekinierów z obozów niemieckich. Trasa Południe 
przez Słowację do Budapesztu, trasa Północ przez Gdynię do 
Skandynawii oraz trasa Zachód przez Niemcy do okupowanej 
Francji. Trasy te wspominane są we wspomnieniach kuriera Jana 
Nowaka -Jeziorańskiego- harcerza w latach młodości. Otóż Jan był 
trzy razy przerzucany w 1943r i 1944r Za pierwszym razem jako Jan 
Kwiatkowski do Sztokholmu, za drugim jako Jan Nowak do Rządu 
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RP w Londynie (m.i. kwes  a zagłady żydów) 
a za trzecim w przeddzień zakończenia 
Powstania Warszawskiego, gdy wraz z żoną 
wyrusza w „podróż poślubną” aby dowieść 
do Londynu dokumentację w formie fi lmów 
i zdjęć z Powstania.

 Wróćmy jednak do samej Druhny 
Wandy i jej losów. Aresztowana 10 marca 
1943r. (w dzień swoich urodzin!), jest 
podejrzewana o przerzucanie ludzi i 
osadzona w więzieniu przy Alei Szucha. W 
kwietniu 1944r przeniesiona na Pawiak a 
później do Ravensbrück gdzie zapada na 
tyfus. Wychodzi z choroby dzięki własnej 
sile woli, jak i przy pomocy dwóch Rosjanek, 
więźniarek obozowych w postaci lekarza i 
pielęgniarki. W 1945r Zepchnięta na Marsz 
Śmierci w stronę Zachodnich Niemiec: 
marsz dobiega do frontu rosyjskiego, 
co ją ratuje. Odesłana przez Rosjan do 
Polski powraca do Gdańska, gdzie panują 
trudne warunki. Teraz zacznie się jej życie 
zawodowe. Z czasem staje się Technikiem 
Technologiem.

 W 1960r jest sponsorowana 
przez swojego przyszłego męża, Dominika 
Hrynaszkiewicza, by przyjechać do Australii. 
Bardzo szybko po swoim przyjeździe 
zaciąga się do pracy harcerskiej, zakładając 
w 1965r nową gromadę zuchową w 
Bankstown, którą po przyjęciu funkcji 
Referentki Zuchów, będzie dalej prowadzić. 
Mianowana podharcmistrzynią w 1976r, 
obejmuje Hufi ec Polanie w 1977r, a w 1980r 
przechodzi na funkcję Referentki Kształcenia 
w Hufcu. Bierze czynny udział w ciągu wielu 
lat w akcjach letnich: koloniach, kursach, 
zlotach. W 2001r została mianowana 
harcmistrzynią. Jej mąż umiera w 1995r.

 Wiele druhen będzie Druhnę 
Wandę pamiętało z jej zdolności 
rysunkowych. Cechował ją zawsze arkusz 
papieru i ołówek, które zawsze jakoś miała 
przy sobie. Bardzo cieszyła się, jak to 
wspomina Druhna Teresa Ciecierska, swoim 
różanym ogrodem.

 Oddając Druhnie Wandzie hołd, 
pozwalamy sobie umieścić przykład uznania 
pracy konspiracyjnej, dzięki której nasi 
rodacy mogli pomóc tylu ludziom. Druhnie 
Wandzie nikt nie przyznał takiego uznania, 

ZDJĘCIE: WH Zjecie 4 – druhny hm Helena Drzymulska i hm Wanda Hrynaszkiewicz

ZDJĘCIE: WH Zdjecie 6- druhny (od lewej) Wanda Hrynazkiewicz, Alina Wałda i Genia Budniak

WH Zdiecie 5 - Rok 2002. Konferencja Instruktorek w Sydney

WH Zdjecie 3 - Druhna Wanda z prawej z zuchami

jakie widzimy poniżej. Od nas jednak zależy czy 
będziemy pamiętać o przerzucających, jak i o 
przerzucanych. Pamiętajmy Druhnę Wandę jako 
młodą dzielną dziewczynę, która nigdy nie przestała 
być harcerką, a dziś odeszła na wieczną wartę, 
służyć Bogu i Polsce.
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ZDZIS AWA W JCIK, HM
KOMENDANTKA CHOR GWI AFRYKA  [1942-1945]

[26 STYCZE  1915 KRAK W - 14 LUTY 2018, WARSZAWA]

„...Los jednak zrządził inaczej. 
Wybuchła wojna. Wróciłam do Brześcia 
nad Bugiem skąd na kilka godzin przed 
wybuchem wojny niemiecko-rosyjskiej. 
22 czerwca 1941r wywieziono nas do 

Barnaułu, stolicy Ałtajskiego Kraju. Po 
„amnestii „pojechaliśmy na południe, 

w okolice Taszkientu. Jesienią 1942r. 
wyjechałam z Rosji z junaczkami. 
W Teheranie mama zabrała mnie z 
„wojska” i zaraz wyjechałyśmy do 

Afryki.[...]  Tam dopiero, w Tengeru 
(Wschodnia Tanganika) mogło się 

ziścić moje marzenie. Wstąpiłam do 
drużyny harcerek i wkrótce złożyłam 
przyrzeczenie na ręce Komendantki 
Chorągwi, hm. Zdzisławy Wójcik. I 
zaczęło się życie harcerskie, pełne 
przygód, zmagań z trudnościami, 

osiągnięć, radości, pracy nad sobą. 
Harcerstwo weszło mi w krew, 

stało się stylem życia.[...] Okres 
pobytu w Afryce (1942-48) dał mi 

zaprawę, okazję do zdobycia pewnych 
umiejętności, a przede wszystkim 
nawiązania wielu przyjaźni, które 

trwają do dnia dzisiejszego (np. Hela 
Chojnacka-Boguniewicz, Alina Musiał-
Żbikowska, Marysia Krzysztofi ak-

Brodowicz, Ernest Myk – i wiele innych, 
rozsianych dziś po całym świecie.)

                                                                   
„To Ja...” Luna

Golinska, Węzełek 1996r

 Druhna Wójcik przeżyła tyle ze swoich wychowanek 
z rodziny harcerskiej, by w wieku 103 lat, zakończyć swą 
peregrynację ziemską, a dziś spotkała się ze swoimi harcerkami, 
zuchami i siostrami instruktorkami, które przed nią odeszły na 
wieczną warte.

 Ojciec geolog wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
po odzyskaniu niepodległości RP, był jednym z założycieli 
Uniwersytetu w Poznaniu. W gimnazjum Zdzisława wstąpiła do 
harcerstwa. Z czasem objęła funkcję instruktorki programowej w 
Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek. Ukończyła studia na dwóch 
kierunkach: w 1937r inżynier rolniczy a rok później otrzymała 
dyplom magisterski z fi lozofi i w zakresie botaniki.

 Gdy wybuchła wojna, udała się z narzeczonym, 
Mieczysławem Stein, do Lwowa. Po wkroczeniu wojsk sowieckich 
do miasta starają się, bez sukcesu, przedostać na stronę zajętą 
przez Niemców.

 Druhna Wójcik została wywieziona w czerwcu 1940r. 
w okolice Archangielska (osada Us  liszcze). Tu się zaczął nowy 
koszmar. Druhna Wójcik pracuje fi zycznie w lesie. Mieczysław 
próbuje uciec, lecz umrze w Tajdze. Zdzisława została 
aresztowana przez NKWD i przebywała w więzieniach i szpitalach 
w Wierchniej Tojmie, Kotłasie, Wołogdzie i Archangielsku.

 Po „amnes  i” w 1941r. Zdzisława podejmuje pracę 
w ogrodach miejskich i pracuje przy budowie dróg pod 
Murmańskiem. W marcu 1942 zostaje zatrudniona w Delegaturze 
Rządu RP.

 W sierpniu 1942r, w ramach akcji opuszczania ZSRR przez 
Armię Polską pod dowództwem gen. Władysława Andersa polskie 
placówki dyplomatyczne, trafi ą wraz z rodzinami oraz polskimi 
sierotami do Persji.

 Nowa przygoda harcerska zaczęła się od spotkania 
grupowego z Ambasadorem Kotem w Teheranie w 1942r. Jak 
sama opisuje w swych nagraniach, było tam z 300 osób i wokół 
delegatury różne organizacje polskie nawoływały przybyłych do 
członkostwa. Druhna Zdzisława opisuje, że nawet miała czystą 
sukienkę i niedziurawą. Ambasador Kot ją dobrze obejrzał i 
od razu zadał pytanie, czy jest siostrą Rączkowskiej. Gdy mu 
przytaknęła, zadał drugie pytanie: „czy Pani jest harcerką?” 
Pytanie ją zaskoczyło, ale potwierdziła naturalnie, że tak. Wtedy 
Ambasador poprosił ją o drugie spotkanie po południu tego 
samego dnia. Tym razem została przyjęta bardzo elegancko, 
prywatnie w saloniku. Druhna Zdzisława opowiada, że zaczął ją 
wypytywać i robił to trafniej niż samo NKWD. Wtedy oznajmił 
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jej, że pojedzie do Afryki, gdzie będzie 
prowadziła harcerstwo.

 Zaskoczona takim rozkazem, 
Druhna Zdzisława zaczęła się tłumaczyć, 
że nigdy nie pełniła wysokiej funkcji, że 
owszem działała w Chorągwi, ale jako 
programowa nie w pracy z młodzieżą. 
Ambasador jej odpowiedział, że sama 
przyznała się, że jest drużynową po 
próbie wykonanej jeszcze w Polsce 
przedwojennej i że dotychczas władze 
polskie znalazły dwie drużynowe, ale że 
są one nowo mianowane. W ten sposób 
okazało się, że druhna Zdzisława posiada 
najwyższy stopień, wśród grona ludności 
polskiej w danym czasie. Gdy zaczęła 
się martwić czy podła, odpowiedział 
jej, że teraz jest wojna. Gdy pada ofi cer, 
za niego staje podofi cer, a gdy pada 
podofi cer, za niego staje szeregowy, ten 
szeregowy, który ma siłę i odwagę objąć 
ciężar dowództwa.

 Druhna Zdzisława spytała się 
wtedy, dokąd ma jechać. Ambasador 
odpowiedział, że najprawdopodobniej 
do Nairobi gdzie mieści się polska 
Delegatura, lecz to nie jest ważne skoro 
Druhna Zdzisława, ma siąść na Sawannie 
pod drzewem, do którego ma przybić 
napis „Komenda ZHP”. Nikt się je nie 
sprzeciwi, bo tam nikogo starszego i tak 
niema!

 I tak się zaczęła afrykańska 
przygoda harcerska.

 W grudniu 1942r po przybyciu 
do Afryki rozpoczyna pracę harcerską z 
polskimi dziećmi rozsianymi po osiedlach 
uchodźczych. Została mianowana 
Komendantką Chorągwi Afrykańskiej ZHP 
w marcu 1943r.

 18 kwietnia 1944r zostaje 
Komendantką Chorągwi Harcerskiej we 
Wschodniej Afryce i funkcję tą pełni do 3 
maja 1945r. kiedy to zostaje mianowana 
Komendantką Chorągwi w Tanganice.
Kierując pracą harcerską w Afryce, 
wizytuje kolejne osiedla odległe od siebie 
o setki, a nawet tysiące kilometrów i 
koordynując pracę lokalnych hufców 
oraz drużyn w Kenii, Tanganice, 

Ugandzie i Rodezji, prowadzi kursy instruktorskie dla 
drużynowych i zastępowych. Na każdym, z którym się 
spotyka, pozostawia wielkie wrażenie, zamiłowanie i 
wywołuje głęboki szacunek.

 Cały stan harcerskiej młodzieży w Afryce 
(włącznie z chorągwiami w Południowej Rodezji i 
Ugandzie) wynosi w październiku 1945r 4360 osób. 
De facto początki harcerstwa w Afryce zawdzięczamy 
okresowi przybycia polskiej młodzieży z Cypru 
w 1941r, kiedy instruktorki jak phm Stanisława 
Strzeszewska zakładają gromadę i drużynę.

 Pomiędzy 1945r a 1947r pracuje jako 
nauczycielka w Gimnazjum i Liceum im. Stefana 
Batorego w największym (około 5 tysięcy 
mieszkańców) polskim osiedlu uchodźczym w Afryce 
– w Tengeru w Tanganice (region Arusza).

 Rodziny polskich wojskowych zaczynają 
opuszczać Afrykę pomiędzy 1948r a 1949r.
W lutym 1948 druhna Wójcik wyjeżdża do brata 
do Kanady, gdzie rozpoczęła pracę w charakterze 
asystentki w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w 
Toronto. Z końcem roku postanawia jednak wrócić do 
kraju i zamieszkać w Warszawie. Z czasem urodzi się 
jej córka, Bożena.

 W okresie 1950-1953 pracuje w Państwowym 
Wydawnictwie Rolnym i Leśnym, a od listopada 
1953r rozpoczęła pracę naukową w Zakładzie Ekologii 
Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadziła badania nad 
zbiorowiskami chwastów polnych.

 W 1970r przenosi się do Instytutu Geografi i 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, gdzie 
pracowała jako adiunkt, a następnie docent w 
Zakładzie Zagospodarowania Środowiska, od 1980 
w Zakładzie Biogeografi i. Po 1985r, mimo przejścia 
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na emeryturę, nie przerywa działalności naukowej, 
biorąc czynny udział w badaniach prowadzonych 
m.in. na Pogórzu Przemyskim. Jest autorką ponad 
100 oryginalnych prac naukowych.

 Druhna Zdzisława utrzymywała kontakt z 
nasza organizacją.  Wraz z córką była na zlocie w 
Clumber Park jak i w Zegrzu. 

 Zapraszamy do przekazania nam opowiadań 
i zdjęć z Druhną Wójcik. 

 Polecamy  poniższe nagrania, które 
znajdują się na stronie internetowej Audiohistorii  
- z Archiwum Historii Mówinej. Otóż tematowe 
urwki, o których własnym głosem opowiada Druhna 
Zdzisława: 

•Obecność religii w życiu szkolnym przedwojennych 
uczniów 

•Żydzi spotkani przed wojną; antysemickie zajścia na 
uczelniach (lata 30.)

•Wybuch II wojny światowej

•Łapanki we Lwowie, ukrywanie się przed 
aresztowaniem, wywózka pod Archangielsk 
(czerwiec-lipiec 1940)

•Podróż ze Lwowa do posiołka Us  liszcze pod 
Archangielskiem (czerwiec-lipiec 1940)

•Warunki życia i pracy w posiołku Us  liszcze pod 
Archangielskiem (lipiec-wrzesień 1940)

•Praca w posiołku Us  liszcze pod Archangielskiem 
(lipiec-wrzesień 1940)

•Ucieczka z posiołka Us  liszcze, przez tajgę, śmierć 
narzeczonego (wrzesień 1940)

•Pobyt w szpitalu w Wierchniej Tojmie (1940-41)

•„Przygoda” w tymczasowym areszcie NKWD w 
obwodzie archangielskim (1940-41)

•Przesłuchania w archangielskim NKWD (1940-41)

•Opis pracy w Sadziemtrescie w Archangielsku 
(1941)

•Roboty przyfrontowe pod Murmańskiem - budowa 
dróg (1941)

•Roboty przyfrontowe pod Murmańskiem - praca w 
kuchni (1941)

•Praca w charakterze sekretarki w Delegaturze 
Polskiej w Archangielsku (1942)

•Podróż z Arachangielska do Aszchabadu, przez 
Moskwę, Kujbyszew, Samarkandę i Taszkient (lipiec-
sierpień 1942)

•Opis podróży z Mombasy do Nairobi w Kenii (18/19 
grudnia 1942)

•Mianowanie na komendantkę Harcerstwa Polskiego 
w Afryce

•Początek prac w Nairobi - osiedle Tengeru (1942-43)

•Osiedle Masindi

•Osiedle Kondoa 

•Osiedla Ifunda i Kidugala

•Osiedle Koja w Ugandzie

•Osiedla Lusaka, Abercorn, Bwana Mkubwa i Fort 
Jameson w Rodezji

•Kurs zuchowy w Rodezji

•Kursy instruktorskie dla drużynowych i zastępowych 
w Tengeru i Ifundzie

•Praca nauczycielki w Tengeru

•Obóz harcerski w Loliondo

•Obóz na stokach góry Meru

•Podróż do osiedla w Ifunda (Tanganika) w porze 
deszczowej (1943)

•Awaria samochodu podczas podróży do Lusaki 
(1943-44)

•Podróż statkiem z Afryki do Kanady (1947)

•Poszukiwanie pracy w Toronto w Kanadzie (1947)
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KONKURS!KONKURS!
#GUZIKKATY SKI#GUZIKKATY SKI

 Guzik przypięty do ofi cerskiego munduru to 
dziś symbol pamięci o ofi arach zbrodni katyńskiej. 
Pielęgnując tę pamięć rozdajemy repliki guzików i 
zapraszamy do udziału w konkursie.

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Przeczytaj regulamin: h  p://bit.ly/2tMKJL8
2. Zrób zdjęcie z guzikiem katyńskim i opublikuj na 
swoim profi lu facebookowym lub instagramowym z 
podpisem „#guzikkatyński”. Pamiętaj aby post... był 
publiczny, tylko wtedy będzie dla nas widoczny.
3. Napisz do nas wiadomość z linkiem do zdjęcia.
4. Obserwuj #guzikkatyński.

Nie masz jeszcze guzika katyńskiego?

1. Napisz do nas wiadomość z adresem do wysyłki.
2. Wybrane zdjęcia zostaną nagrodzone książkami.
3. Termin zgłaszania zdjęć upływa 18.04.2018 o 
godz. 23.59.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.04.2018
5. Termin zgłaszania zdjęć upływa 18.04.2018 o 
godz. 23.59.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.04.2018

 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!

 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  zachęcały to 
najmłodsze pokolenie do wolnej wypowiedzi 
na tematy, które akurat im są bliskie i 
aktualne.

REDAKCJA SI  UPOMINA!REDAKCJA SI  UPOMINA!
 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!
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kawałek chleba, potem się zdrzemnął. Około godz. 13 poczuł się 
źle. Bednarczyk zastał go stojącego w drzwiach w samej koszuli, 
obiema rękami trzymającego się futryny drzwi. Nie chciał wrócić 
do łóżka.

 Jesienią 1855 roku Mickiewicz przebywał w tureckim 
Istambule, gdzie organizował polski oddział, który miał walczyć 

w wojnie krymskiej przeciwko Rosji, po stronie Turcji. Poeta 
ciężko pracował, nie dojadał, ale nie uskarżał się na zdrowie. 
Niespodziewanie, 26 listopada, zachorował i wieczorem tego 
samego dnia zmarł. Po południu sprowadzono lekarza, który 

zastosował plastry z gorczycy. Niestety stan chorego gwałtownie 
się pogarszał, pojawiły się konwulsje. Około 19.00 przyszedł 

ksiądz, ale konający tracił już świadomość. Ostatnie słowa, jakie 
wypowiedział do Bednarczyka, brzmiały:

„Powiedz tylko dzieciom, niech się kochają. Zawsze”.

 Świadectwo zgonu wystawione przez miejscowego 
lekarza Jana Gembickiego, jako przyczynę śmierci podaje wylew 
krwi do mózgu. Zawsze uważano to za wybieg – gdyby lekarz 
napisał, że poetę zabiła cholera, niemożliwe byłoby wywiezienie 
zwłok do Francji. Informacje, że Mickiewicz zmarł na cholerę, 
rozpowszechniał Henryk Służalski, potem syn poety – Władysław, 
który w ten sposób chciał odciąć się od pogłosek o otruciu ojca, 
ale jesienią 1855 roku w Konstantynopolu nie było cholery. 
Pojawiała się tam ona w XIX wieku często, ale przeważnie w lecie i 
wśród biedoty. W dodatku objawy cholery zdaniem lekarzy, mogą 
być podobne do objawów zatrucia arszenikiem.
O otruciu Mickiewicza szeptano od pierwszych dni po jego 
śmierci. Usunięcie poety było na rękę zarówno Rosjanom, jak 
i przeciwnikom koncepcji politycznych Mickiewicza z polskiej 
emigracji. Na pożegnalnej mszy św. w paryskim kościele św. 
Magdaleny doszło do skandalu: jeden z towarzyszy Mickiewicza w 
Konstantynopolu kpt. Franciszek Jaźwiński pobił laską na schodach 
kościoła znanego z niechęci do Mickiewicza gen. Władysława 
Zamoyskiego z Hotelu Lambert. Oskarżenia o trucicielstwo nie 
wypowiedziano głośno, ale wisiało ono w powietrzu.

 26 listopada 1855 roku 
Mickiewicz obudził się nad ranem, 
kazał sobie podać herbatę i usnął. 
Kiedy około godz. 10 przyszedł do niego 
płk Emil Bednarczyk, zobaczył świeżo 
startą podłogę, znak, że rano poeta 
„womitował”. Inni odwiedzający nie 
zauważyli umytej podłogi, może dlatego, 
że została zadeptana przez gości. 
Około południa, według towarzysza 
Mickiewicza, Henryka Służalskiego, 
poeta wypił kawę ze śmietanką i zjadł 
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Wiadomo, że Mickiewicz przed śmiercią obawiał 
się o swoje życie, czemu dawał wyraz w listach do 
przyjaciół. Cyprian Norwid, po mszy pożegnalnej, 
napisał wiersz „Coś ty Atenom zrobił Sokratesie?”, 
w którym prof. Alina Witkowska z IBL odnajduje 
suges  ę, że Mickiewicz zginął od trucizny tak jak 
Sokrates. Dyskusję na temat niejasnych okoliczności 
śmierci Mickiewicza podjęto dopiero w 1932 roku 
z inicjatywy Tadeusza Boya-Żeleńskiego, który jako 
pierwszy wyraził swoje wątpliwości, nie tylko jako 
badacz literatury, ale także jako lekarz.
Nie można też wykluczyć, że rację miała Wisława 
Knapowska, która w trzy lata po artykule Boya 
postawiła tezę, że Mickiewicza zabiło wycieńczenie 
organizmu spowodowane wyczerpującym trybem 
życia w Turcji. Ludwika Śniadecka wypominała poecie 
w listach, że nie dba o siebie – próbuje jeździć konno 
jak młodzik, sypia byle gdzie i jada byle co.

Polacy W Afryce

 W dniach 17 – 24 listopada 2017 
r. przedstawiciele Centrum Dokumentacji 
Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie wzięli udział w kolejnej 
wyprawie do Ugandy.

 Tym razem jej celem było uroczyste otwarcie 
Centrum Zdrowia w Koji i nadanie mu imienia 
„Polskich Sybiraków”. To właśnie w Koji w latach 1942 
– 1951 istniało polskie osiedle, w którym schronienie 
znaleźli polscy uchodźcy ze Związku Sowieckiego. 
Z okazji tej ważnej uroczystości, list do zebranych 
skierował Jego Magnifi cencja Prof. dr hab. Kazimierz 
Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Dziś o pobycie Polaków w Koji przypomina 
cmentarz, odbudowany w 2012 r. dzięki wspólnym 
staraniom Sybiraków, Centrum Dokumentacji Zsyłek, 

Wypędzeń i Przesiedleń UP, instytucji państwowych 
oraz salezjanina, ks. Ryszarda Józwiaka wraz z 
wychowankami z Namugongo.

 Ponadto przedstawiciele Centrum 
uczestniczyli w międzynarodowej konferencji pt. 
„Refugees in Uganda, then and now – The history 
of the Polish Refugees in Eastern Africa and 
the situa  on of refugees in Uganda nowadays”, 
zorganizowanej w Narodowym Muzeum Ugandy. 
Konferencji towarzyszyła wystawa pt. „Africa – the 
new home. From the snows of Siberia to the sun of 
Africa. Poles in Africa 1942 – 1952”, przygotowana 

Ciało Mickiewicza 
zostało przewiezione 
do Paryża i pochowane 
na cmentarzu 
w podparyskim 
Montmorency, a w roku 
1890 sprowadzone do 
Polski i złożone w krypcie 
na Wawelu. Pogrzeb 
ten, 35 lat po śmierci 
poety, stanowił wielką 
manifestację narodową.

Znadniemna.pl za PAP
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 1 grudnia 1942 r. przy ul. Przemysłowej w 
Łodzi – na wyodrębnionym terenie Litzmannstadt 
Ghe  o – Niemcy utworzyli obóz dla polskich 
dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 16 lat (Polen-
Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in 
Litzmannstadt). Umieszczono w nim małych 
Polaków pochodzących z sierocińców i zakładów 
wychowawczych z ziem włączonych do Rzeszy 
oraz z Generalnego Gubernatorstwa. Na początku 
1943 r. otwarto dodatkowy oddział dla dziewcząt w 
Dzierżąźni. Nie ma dokładnych danych dotyczących 
liczby małych więźniów, ponieważ zaginęła znaczna 
część dokumentacji. Przypuszcza się, że do stycznia 
1945 roku przez obóz mogło przejść ok. 4 tys. 
polskich dzieci. Zaledwie 900 doczekało w nim końca 
wojny. Wobec przetrzymywanych stosowano okrutne 
metody, których celem było zupełne wyniszczenie 
i spowodowanie cierpienia – m.in. ciągłe bicie i 
głodzenie.

ZDJĘCIE: AIPN

 75 lat temu Rząd RP na Uchodźstwie zwrócił 
się do państw-sygnatariuszy Deklaracji Narodów 
Zjednoczonych z apelem w sprawie zapobieżenia 
zbrodniom dokonywanym na ludności żydowskiej 
w okupowanej przez Niemców Polsce. W nocie, 
sygnowanej przez ówczesnego kierownika MSZ 
Edwarda Raczyńskiego, wezwano do podjęcia 
działań, które powstrzymałyby Zagładę Żydów. Apel 
Rządu RP zaowocował ofi cjalną reakcją państw 
sprzymierzonych, które w odpowiedzi na notę 
polskiego rządu 17 grudnia 1942 r. ogłosiły wspólną 
deklarację potępiającą niemieckie zbrodnie / fot. 
www.msz.gov.pl

#Holocaust #EdwardRaczyński #NotaRaczyńskiego 
#IPN #MSZ

 W Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie 
można zobaczyć wystawę „»Żegota« – Rada Pomocy 
Żydom”, przygotowaną przez Instytut Pamięci 
Narodowej w 75. rocznicę powołania do życia tej 
instytucji.

 Redakcja poleca książki: „Biali Kurierzy” 
autorstwa Marka Celt — czyli Tadeusza Chciuka 
— wydanie Karta, „Kurier z Warszawy” autorstwa 
Jana Nowaka Jeziorańskiego, jak i zapoznanie się na 
internecie z historią sierżanta RAF-u, Ronald Pither, 
który wyskoczył ze strąconego nad Polską Liberatora, 
a uratowany został przez AK i polską ludność.

przez Ambasadę Polską w Nairobi przy współpracy z 
CDZWiP. 

 W powyższych wydarzeniach udział wzięli 
Sybiracy – Afrykańczycy z Polski, Kanady i Australii, 
a także Senator RP Maciej Łuczak, Sergiusz Wolski - 
Chargé d’aff aires Ambasady Polskiej w Nairobi, prof. 
Ephraim Kamuntu – Minister Turystyki Ugandy oraz 
Konsul Honorowy Polski w Ugandzie i inni.
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KONKURS KRONIK!KONKURS KRONIK!
REDAKCYJNE RZYPOMNIENIEREDAKCYJNE RZYPOMNIENIE

Termin przedłużony
do 15 lipca 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!
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