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„Otóż to, zdobyć imię! Dobre imię. Być dumą 
rodziców i chlubą plemienia. Dokonać czynów, o 

których kobiety będą śpiewać wieczorami pieśni. 
Być tym, który powiedzie swój lud do zwycięstwa w 

walce i nigdy nie odwróci się do wroga plecami. 

Być wojownikiem, szczodrym i gościnnym dla braci, 
wojownikiem, który smaruje swoje ciało tłuszczem 

i nakłada swoje barwy przed walką, który ..., 
przeprasza ducha upolowanej zwierzyny. Być 

mądrym, szlachetnym Indianinem...”

Stanisław Supłatowicz, czyli Sak Okha    

 Nadszedł email od czytelniczki! Co za radość. 
W emailu załącznik do ewentualnego umieszczenia na 
naszych stronach. Podwójna radość! Wreszcie jakaś 
odezwa od was wszystkich i to w dodatku nie proszona, 
nie wyszukiwana, nie wybłagana. 

Niestety nie wszystko co się błyszczy jest złotem! 

 Nie rozpisując się za nadto, powiedzmy, że 
email był nie podpisany choć z treści wynikało, że pisze 
do nas funkcyjna. 

Skoro, że email też poruszał m.in. tematy tyczące 
naszej pracy redakcyjnej w Węzełku, w której nie ma 
żadnych tajemnic uważałam, że na komentarze należy 
odpowiedzieć otwarcie i od razu wytłumaczyć, podając 
informacje do których każda z naszych czytelniczek 
ma prawo. I tak zrobiłam, poświęcając sporo czasu na 
daną odpowiedź. Że sam email był jakby anonimowy, 
wiedziałam, że muszę ostrożnie ułożyć treść, bo tak 
naprawdę nie jest jasne w tym momencie czy piszę 
nawet do prawdziwej osoby. 

 Jak wszystkim jest wiadomo nasze artykuły czy 
kontrybucje do Węzełka mogą się ukazywać dwoma 
sposobami:

a) pod nazwiskiem danej instruktorki z jej zdjęciem

b) pod pseudonimem instruktorki 

 (I) pseudonim taki jak Zygmunta może być  
 jawny i wtedy można śmiało załączyć zdjęcie 

lub 
 (II) osoba pisząca prosi Redaktora Naczelnego o  
 anonimowe umieszczenie tekstu. 

 Najłatwiej w takiej sytuacji jest posługiwać się 

pseudonimem uzgodnionym zawczasu z Redaktorem 
Naczelnym i wiadomo, że w takiej instancji nie 
podajemy zdjęcia danej autorki, ani nazwiska, a 
Redaktor Naczelny utrzymuje w tajemnicy nazwisko 
autorki, które musi znać!

 Myślę, że ładnie i grzecznie wytłumaczyłam, 
że warunki te muszą być wypełnione w przypadku 
anonimowego tekstu i że proszę o przedstawienie się 
danej instruktorki mojej osobie. Naturalnie podkreślam, 
że nazwisko będzie tylko mnie wiadome. 

 Cisza. Więc pozwoliłam sobie na dalszy email, 
przypominający, że tylko czekam na przedstawienie 
się autorki mojej osobie i  już przekażę jej materiał do 
druku. 

 Odpowiedz nadeszła prawie odwrotnie. 
Więc ponownie widząc email w skrzynce ucieszyłam 
się. Za pochopnie.! Odpowiedz przyznam szczerze 
mnie zaszokowała. A właściwie nie zaszokowała tylko 
zaskoczyła.  

 Normalnie spodziewam się szablonowych 
odpowiedzi na moje prośby typu: “jestem za nadto 
zajęta” tak jak by każda z nas nie była zajęta i nie dwoiła 
się i nie troiła. Doszło do tego, że się po prostu śmieję 
w takich sytuacjach z takich wykrętów. Nie zaprzeczam, 
że istnieją prawdziwe przypadki, gdy ktoś naprawdę 
nie może czy w ogóle czy akurat w danym momencie, 
ale tak naprawdę takich prawdziwych przypadków 
jest stosunkowo mało. Bo „chcieć to móc” jak nas 
tyle postaci historycznych z których staramy się brać 
przykład poucza.

 Tak pisanie artykułu wymaga trochę wysiłku. 
Osobiście uważam, że każda instruktorka powinna 
z racji swojego stopnia napisać choć jedną rzecz w 
roku. Ile razy podkreślamy na tych stronach: “nie 
skarżcie się po kuluarach. Napiszcie co was gnębi, co 
wam się nie podoba, co byście chciały zmienić i jakim 
sposobem”. Przecież instruktorka myśli i proszona o 
wkład często w zakresie własnej specjalizacji, profesji 
czy zainteresowania powinna chcieć się wysłowić, 
pochwalić, podzielić, poskarżyć, podyskutować i nawet 
się ucieszyć, że się ją prosi o wkład. A nie -”nie mamy 
czasu!” A jeszcze lepsze jest to: „ a może kiedyś „ czyli 
czytaj” nigdy.” 

 Lecz mała dygresja z mojej strony. Powracam 
do emailu. Okazuje się, że dana czytelniczka rezygnuje 

SŁOWO WSTĘPNESŁOWO WSTĘPNE
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z umieszczenia swej pracy/ kontrybucji do Węzełka, 
bo nie zgadza się na ujawnienie mi kim de facto jest. 
Uważa, że u nas, w naszej organizacji, nie można 
utrzymać tajemnic i że zawsze wszystko się rozchodzi, 
a bardzo jej zależy na tym, aby pozostać w anonimie.

 Poczułam się jakby ktoś we mnie uderzył nie 
raz tylko dobre dwa razy. Dzielę się z wami tym dziś 
w Słowie Wstępnym, bo naprawdę nie rozumiem. 
Po pierwsze bardzo mi smutno, że dana czytelniczka 
od razu mi nie ufa. Na słowie harcerki polegaj jak 
na Zawiszy? Czyżby to były puste słowa.? Po drugie 
istnieje duża różnica pomiędzy ostrożnością, a 
nieufnością. 

 Lecz co dla mnie ważniejsze to szok/pytanie: 
co mogło nastąpić takiego w życiu harcerskim tej 
chyba młodej osoby, że tak dalece nie ufa siostrze 
instruktorce. A co gorsze, że czego ona się tak 
może bać i dlaczego? Czy jest przypadkiem nękana, 
zaduszana przez jakąś „władzę”? Przecież harcerstwo 
ma być przyjemnością- sumienną, obowiązkową, 
służbową o charakterze przyjmijmy rozkazodawczym, 
ale przyjemnością. Po drugie nie chodzi tutaj o jakieś 
tajemnice stanu, które by narażały daną czytelniczkę 
na osobiste niebezpieczeństwo, czy przykrości. 

Jakby jakiś absurd! 

A może i jednak nie! 

 Podaję ten dla mnie bardzo przykry przykład., 
częściowo dlatego że moim zdaniem same żeśmy go 
sobie nabroiły. Już nawiązywałam kilkakrotnie do 
potrzeby wzajemnego szacunku pomiędzy instruktorką, 
a harcerkami czy chociażby w naszym gronie 
instruktorskim, jak i do otwartości i chęci poznawania 
się. Nawoływałam i dziś ponownie powracam do tego, 
że co najbardziej cechuje instruktorkę to nie jej krajka 
i podkładka. To nie z tych elementów mundurowych 
wyrabia sobie u dziewcząt i podwładnych szacunek 
i osobisty autorytet. Instruktorka jest wzorcem, bo 
pracuje widnie sama nad sobą (nikt nie jest świętym), 
a gdy potrzeba, wykazuje się osobistą odwagą. Nie tuli 
ramion tylko z odwagą i kręgosłupem się wypowiada i 
idzie w świat walcząc o to w co wierzy (czasem trzeba i 
walczyć). Mamy nadzieję, że cechuje ją jednak poczucie 
sprawiedliwości wobec osób z którymi rozmawia. Lecz 
to już inny temat na inny dzień. 

 Instruktorka nie zważa na to, że np. swoim 
wystąpieniem popsuje sobie dostęp do wyższych 
stopni czy mianowań., nie uważa, że lepiej milczeć na 
zewnątrz, aby nie wywoływać kontrowersji, nie podąża 
za popularnością wśród rówieśniczek czy przyłożonych 
za wszelką cenę.  Za dużo przykładów panuje u nas 
nękania, krytyki i to często krzykliwej, zaduszania 
indywidualności pod pretekstem, że wprowadzamy 
porządek. O i nie zapominajmy, że spod stołu łatwo 
szczekać, a otwartą szczerą rozmowę zepchnijmy 
do kąta, bo nie wypada. Wszystko jest poważane 
jako krytyka, a że czasem należy np. ukierunkować, 
podciągnąć, przypomnieć lub wymagać sumiennego 
poziomu - nie wolno! Owijamy się w maski i sztuczne 
uśmieszki i szafa ma grać. Tylko, że nie wiadomo 
z czasem o którą szafę tutaj chodzi, bo chyba nie 
harcerską! 

 Ile razy stykam się ze skargami, że inicjatywy 
młodszych druhen są od razu skrytykowane, 
odepchnięte i jakby znieważone.. Aha i nie 
zapominajmy o tym “ja” i o tym „że musi być wszystko 
po mojemu„ , które ostatnio na wielu terenach nam 
się wkradło pod pretekstem, że jest to wykaz drogi 
służbowej i ogólnego porządku! Trudno się więc 
dziwić, że nie każdy potrafi  to znieść czy wytrzymać. 
i może szuka innej drogi. Ta droga może być na pozór 
spokojniejsza, ale z czasem oddala daną osobę od 
walorów harcerskich, chcąco czy nie chcąco.  

 Współczuję danej druhnie, która czytając 
to Słowo Wstępne wiem, że mi nie wybaczy choć 
utrzymałam w pełni jej anonimowość Z góry ją 
przepraszam i żyję w nadziei, że jednego dnia zaufa mi 
chociażby rozmową. Co mnie najbardziej martwi to fakt, 
że przypadek ten nie jest pierwszy, ani ostatni i dlatego 
nie mogę sprawy przemilczeć.  Moja czytelniczka miała 
odwagę nawołać swój niepokój. I za to ją chwalę Lecz 
też bardzo jej współczuję, bo chyba czuje się bardzo RYSUNEK: “Zawsze tylko: ‘“Siad”, “Zostań” i “Noga”’ - nigdy: ‘“Pomyśl”, “Bądź kreatywny”, “Bądź 

sobą.”’ - ŹRÓDŁO: The New Yorker
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skrzywdzona, samotna i zagubiona, Czy ma z kim 
porozmawiać? 

 Życzę jej osobistej refl eksji i obrania sobie 
wzorca kobiety np.  z grona naszych poprzedniczek, 
które czy w okresie konspiracji czy wojny, czy w walce o 
prawa kobiet potrafi ły z siebie wyłonić nie tyle odwagę, 
lecz siłę. Pragnę z całego serca, aby była szczęśliwa 
w swym życiu, a nie skazana na posuwanie się jak 
jakiś cień wzdłuż murów życia. Życzę jej tego przede 
wszystkim jako funkcyjnej. Bo funkcyjna musi wpajać tę 
odwagę w dusze swoich harcerek i być żywym wzorem 
tej odwagi na co dzień. Inaczej co nam zostało i po co 
zakładamy ten mundur? 

 A każdą z was pytam: czy ty się przyczyniasz 
w jakikolwiek jak najbardziej niechcąco sposób do 
wychowania harcerki /instruktorki bez odwagi? Pytanie 
bardzo istotne na obecne czasy. 

Zygmunt

„Ci, którzy wymagali od Sat-Okha (Stanisława) 
wyjaśnień, dat, miejsc, faktów, ci, którzy skupiali 
się tylko na niejasnych elementach jego życiorysu, 

czy na krzykliwym zainteresowaniu mediów - 
dostali tylko to. To niewiele.

Ci, którzy się przed nim otworzyli, słuchali pieśni 
jego wielkiego serca, mądrości jego siwych włosów 

- dostali stokrotnie więcej”

Katarzyna Krępulec:
„Stanisław Supłatowicz, niezwykła biografi a Sat-Okha,

czyli jak się zostaje legendą”

Najmilszy wizerunek 
naszych instruktorek!

P.S. Ażeby nie było nam za smutno i za 
poważnie pragnę się też przy okazji z wami 
dzisiaj podzielić poniżej prawdziwą rozmową 
Śmieszna, ale zarazem prawdę mówiąca. Jak 
zwykle to dzieci pouczają nas najbardziej w 
życiu! 

„Poranne dyskusje z mamą - Lila 6 lat”

L. (Lila) Na świecie są też źli ludzie, nie 
tylko dobrzy, wiesz?

M. (Mama) Tak? Skąd wiesz?

L. Pan Bóg mi powiedział. że trzeba na nich 
uważać. 

M. Ale kiedy Ci powiedział?

L. Wyłącz muzykę, bo o tym nie rozmawia 
się przy muzyce.

M. Dobrze. To, kiedy Ci powiedział?

L. Wczoraj w nocy. Czasem sobie z nim 
rozmawiam. 

M. No i co Ci powiedział o tych złych 
ludziach?

L. Ze mają dwa serca. Jedno dobre i jedno 
złe. Ale nie wiedzą, że mają dobre, trzeba 
im o tym powiedzieć

M. I co wtedy się stanie? Będą mieli dwa 
dobre serca?

L. Nie. Połączą się i będą mieli jedno wielkie 
dobre serce. 

M. A jak to im powiedzieć, żeby zmienić ich 
serce.?

L. Jeszcze nie wiem. Dowiesz się jutro!”

Cały świat czeka na to Jutro!
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“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.

Agnieszka Wojtkowiak
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NOWE CZŁONKININOWE CZŁONKINI
PRZYWITAJMY NOWE CZ ONKINI REDAKCJI W ZE KA!PRZYWITAJMY NOWE CZ ONKINI REDAKCJI W ZE KA!

WITAMY DRUHNĘ IZĘ!  WITAMY AUSTRALIĘ!

 Druhna Iza Buras wywodzi się z harcerskiej 
rodziny. Należy do naszych bardziej globalnie 
nastawionych instruktorek, łącząc dwie półkule 
ziemskie w swojej osobie. Uwaga! Druhna Iza jest 
bardzo skromna i biedny Redaktor Naczelny musiał się 
dobrze namęczyć, aby wydusić poniższe jej słowa do 
rubryki „przedstawiamy Redakcję”. 

 Węzełek ma masę przyjaciół w Australii 
począwszy od samej Druhny Komendantki Chorągwi, 
Urszulki Daniels hm. Cieszymy się za każdym razem, gdy 
Australia zabiera głos na naszych stronach. Teraz będzie 
miała głos w samym sercu Redakcji. I to właśnie w 
roku, gdy, obchodząc 100 lecie odrodzenia suwerennej 
i niepodległej Polski, nasze pokolenia rzucone poza 
krajem przez los i historię łączą się nawet poprzez 
morza, lądy i góry w swej służbie dla Tej, która nigdy nie 
zginęła.

Oddajemy głos Druhnie Izie:

 „Złożyłam przyrzeczenie w WB, gdzie 
miałam szczęście zetknąć się z nadzwyczajnymi 
osobami harcerskimi jak i wychować się w 
harcerskiej rodzinie. Wyszłam za mąż za harcerza 
i wyjechaliśmy do Australii, gdzie instruktorki 
bardzo szybko powierzyły mi rolę, za co będę tym 
osobom zawsze wdzięczna.

 Przez 25 lat w Referatach Kształcenia 
prowadziłam Kursy Zastępowych „Drogowskaz”; 
Kursy Drużynowych „Gaudeamus”; Kursy dla 
Przewodniczek i funkcyjnych „Znicz” i Kursy dla 
Drużynowych Zuchów „Czuj!”. 

 Prowadziłam też dwa razy Kurs 
Korespondencyjny Podharcmistrzowski z ramienia 
GKH „Cisowy Dworek” i „Orla Perć”. 

 Przez 20 lat równolegle prowadziłam pracę 
w terenie:

 Gromadę Zuchów „Podhalańskie 
Krasnoludki”, Samodzielny Zastęp Harcerek 
„Korale”; Patrol wędrowniczek „Przedsiębiorczość”. 
Obecnie pełnię pomocną rolę przy gromadce 
„Skrzatów Podhala”, gdzie obserwuję, że metoda 
harcerska o której pisała Grodecka, daje wspaniałe 
wyniki. 

 Mam wiele zainteresowań i staram się 
być pożyteczna, gdzie mogę. Kocham mój ogród 
australijski otoczony eukaliptusami, który nocą 
pachnie jak noc obozowa i który kryje piękne 
niespodzianki.  Pomarańcze z ogrodu to radość. 
Staram się doceniać osoby „których nie zniechęca 
droga”. 

 Początkiem tego roku zdecydowaliśmy z 
mężem zaliczać przeżycia o których myśleliśmy od 
dłuższego czasu,” wiaderko śpiewa!”

WITAMY USA!  SZCZEGÓLNIE WASHINTON DC!

DRUHNA samarytanka KAJA (Carolina) MEDLARZ

 Nazywam się Carolina Medlarz, chociaż 
wszyscy nazywają mnie: Kaja. Urodziłam się w 
Nowym Jorku, gdzie mieszkałam większość mojego 
życia. Należę do Szczepu Pieniny, w Hufcu Podhale. 
Obecnie od dwóch lat mieszkam w Washington, 
DC gdzie studiuję na The George Washington 
University. Studiuję księgowość, ekonomię i 
historię sztuki. W Nowym Jorku, mieszkam z 
mamą, tatą i bratem. Mój brat, Tomek, ma 16 lat 
i obecnie jest wędrownikiem i P.O. drużynowym 
drużyny 7MDH w Nowym Jorku. 
 
 Oprócz harcerstwa, należę do innych 
organizacji. Jestem skarbnikiem w moim 
bractwie, Kappa Kappa Gamma i Vice Prezydentem 
Członkostwa w organizacji GW Women in Business. 
W zeszłym roku skończyłam praktykę, pracując 
w Kapitolu, jako Congressional Intern, a przez to 
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lato pracowałam dla kompanii ubezpieczeniowej 
na Brooklynie. Od dwóch lat także pracuje w 
Laduree, francuskiej kawiarni, przy mojej szkole. 
Moja praca polega na sprzedawaniu wypieków i 
innych produktów. Dodatkowym plusem tej pracy 
jest nauka języka Francuskiego, która niestety 
jak na razie ogranicza się do poznania nazw 
ciastek, haha.

 Mając 10 lat wstąpiłam do gromady 
zuchów Polskie Kwiaty, a rok później zostałam 
harcerką. Należałam do drużyny Morskie Oko, 
na Greenpointcie, NY. Złożyłam przyrzeczenie w 
2010 roku w Litchfi eld, CT. Po roku, związałam 
się z drużyną Gorski Las. Wkrótce zostałam 
przyboczną, a dwa lata później P.O. drużynową. 
W tym samym czasie należałam też do drużyny 
wędrowniczej, Skaliste Orly, gdzie później 
pełniłam też funkcję przybocznej. Zawsze 
uwielbiałam jeździć na obozy, biwaki i inne 
wędrówki, więc co roku w miarę możliwości, 
uczestniczę w akcjach letnich. Jak dotychczas, 
moimi ulubionymi wyprawami były: nasz 2015 Zlot 
Chorągwi USA w Elbert, Colorado i Światowy Zlot 
w Kanadzie w zeszłym roku. Do dzisiejszego dnia, 
zdobycie szczytu Pikes Peak w Colorado, jest 
moim największym osiągnięciem.

Redakcja
Serdecznie
Dziękuje

Pani Maryli Bielskiej

za pomoc
w korekcie

tej edycji Węzełka.



Druhna pwd. Basia (Niespor) 

Gumieniak

z mężem Maciejem

Druhna phm. Kasia (Steć) Stanieki mąż Robert

Książe Harry i jego żona Meghan.
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ROYAL WEDDINGROYAL WEDDING

WSZYSTKIM PAROM SERDECZNIE GRATULUJEMY!WSZYSTKIM PAROM SERDECZNIE GRATULUJEMY!



AUSTRALIA PISZE

Droga Redakcjo “Węzełka”

 Piątka naszej młodzieży 
harcerskiej wzięła udział w 40tym 
biwaku ESGAV.  Wrócili z Melbourne 
pełni zachwytu i radości z tak mile 
spędzonego czasu wśród braci 
harcerskiej różnych narodów.
 
 Z okazji zbliżających się Świat 
Wielkanocnych nasze Sydnejskie 
Hufce Harcerskie „Kraków” i 
„Polesie” przesyłają dla Ciebie i 
współpracowników oraz czytelniczek 
serdeczne życzenia Wesołego Alleluja 
i radości przeżywania tych Świat i 
mokrego Śmigusa Dyngusa.

Pozdrawiam serdecznie naszym
Czuwaj!

Halina Prociuk phm.

Redakcja serdecznie dziękuje za pamięć 
jak i życzenia świąteczne.

Drogi Węzełku

 „Skrzaty Podhala” 
z South Melbourne 
zakończyły nowy guziczek 
„Pietrzyk”. Chodzi o 
kucharza z bajki „O 
Krasnoludkach i o sierotce 
Marysi”.  Przesyłamy 
zdjęcie z naszej kroniki.

Prosimy o kontakt, jeśli 
inne gromady chciałyby 
pomysły na ten guziczek.

Czuwaj!
Serduszko Czułe! 

-- 
juLia (Druhna pwd Julia 

Buras-Australia)

Na Trzeciego Maja
życzenia od drużyny San - Londyn

strona 11
WĘZEŁEK|NUMER 331|KWIECIEŃ-LIPIEC|2018

LISTY DO REDAKCJILISTY DO REDAKCJI



ADASTRA 2018 POZDRAWIA

Serdeczne podziękowanie!
Naiwnie myślałyśmy w Redakcji, że ktoś coś 
napisze i opisze.

A tu cisza...! Dziwne!
Tyle instruktorek się zebrało...

Drogi Węzełku
 Wczoraj był poniedziałek ... 
Rano przychodzę do pracy z uśmiechem. 

 Koleżanki i koledzy patrzą na mnie 
dziwnie - jak to - przecież to poniedziałek, cały 
tydzień pracy przed nami, a Ty przychodzisz pełna 
energii? Co robiłaś w ten weekend? Przecież 
wczoraj było brzydko, padał deszcz ... Gdzie 
nabrałaś takiej energii? 

 A ja im na to, że spędziłam dwa dni w 
lesie. W lesie, w którym śpiew ptaków słychać 
było do północy i od czwartej rano. W lesie, w 
którym co prawda latały chmary komarów, ale 
było tak pięknie, że uśmiech nadal nie schodzi 
mi z twarzy. I w dodatku w tym lesie nie byłam 
sama, tylko ze wspaniałymi ludźmi. W dodatku w 
każdym wieku. Od 6ciu do 60ciu lat. Biegaliśmy 
po lesie szukając znaków biegu na orientację, 
chodziliśmy po linie, spaliśmy pod namiotami. 
Śpiewaliśmy do późnej nocy, rozmowom, 
śmiechom nie było końca. 

 Później już nie mówiłam im tego co Wam 
dziś przekazuję, a o czym myślę również dzisiaj, 
choć jest już wtorek: 

 Bardzo jestem dumna z całej tej ekipy. Od 
najmłodszych, po najstarszych. Rodzice przywieźli 
dzieci często z bardzo daleka. KPH zorganizowało 
całą logistykę i wypełniło nasze brzuchy pysznym 
jedzonkiem. Obiad i podwieczorek uszykowały 
nam krasnoludki (zuchy zdobywały sprawność, 
w której spełniały dobre uczynki). Kadra 
przygotowała program i zadbała o atrakcje. 
Wędrownicy wzięli pod opiekę najmłodszych 
harcerzy w biegu na orientację. Harcerki i 
harcerze, nawet najmłodsi, dzielnie się spisali na 
wszystkich zajęciach. 

 Najbardziej pasuje mi do moich myśli 
piosenka „Wieczorne śpiewogranie”: 

Kiedy cisza świat zaległa 
Bóg rozpostarł trend ciemności 

i gdy gwiazdy w noc wybiegły 
szukać szczęścia swej światłości 

Śpiewam dla was i do nieba 
że przyjaźni mi potrzeba 
płomiennego ogniobrania 

rąk przyjaciół 
i kochania, i kochania

Druhna hm Magdalena Borucka Guilhou 
Komendantka Chorągwi Harcerek we Francji

Druhna Asia Peplińska przekazała zdjęcie 
z Ogrodów Botanicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego o których Redakcja już 

wspominała poprzednio w Węzełku. Widać, że 
warto zwiedzić ten krakowski zakątek.
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Rodzina instruktorska z Australii pozdrawia ...
e-pocztówka do Węzełka

 Dwadzieścia lat temu wpadł mi pomysł 
zaliczyć centrum kontynentu po harcersku. Jakoś 
czas zleciał i zamiar niedokonany, aż do dziś, kiedy 
wyruszyliśmy w trójkę.

 Dym eukaliptusa łzy wyciska... 
wylądowaliśmy po czterogodzinnym locie, przyjęto 
nas w samym środku kontynentu Australii; 
założyliśmy plecaki i od pierwszego wejrzenia 
urzekła nas przestrzeń, kolory unikalne tej części 
Australii i odkrycie kultury aborygeńskiej splecionej 
od wielu tysięcy lat z majestatyczną przyrodą.

 King ’s Canyon przedstawia ciekawemu 
turyście sto metrowe skaliste ściany do pokonania 
zanim może zachwycić się niesamowitymi 
widokami.  Słońce prażyło, a pustynny żar buchał 
we wszystko co jeszcze soczyste.

Bruce Munro „Field of Light” - jest to urządzenie 
50,000 światełek mieniących się delikatnie, 
przypominające pustynne kwiaty po deszczach.  Nocą 
trochę też przypomina kolorową Mleczną Drogę, do 
której nie zadziera się głowy.

  Zobaczyliśmy z bliska twardzielec z 
piaskowca – Uluru.  Nauczyliśmy się nowych 
pojęć z kultury ludzi Anangu.  Obeszliśmy Uluru 
dookoła, dowiadując się po drodze o leczniczej 
fl orze, o zwierzętach zamieszkujących te tereny; o  
wtajemniczeniach młodzieży Anangu w jaskiniach u 
stóp Uluru i że od prastarych czasów w pustynnych 
warunkach zawsze można było znaleźć przy 
Uluru trochę pitnej wody.  Zachwyceni byliśmy 
momentami, kiedy 
odnajdywaliśmy 
polskie słowa w 
języku ludzi Anangu, 
np. słowo „kapi” 
oznacza wodę pitną.  
Znaleźliśmy również 
ślady skrzatów z 
dawnych czasów.  
Serduszko Czułe!

 Podczas 
tej wędrówki 
zaliczyliśmy ciekawy 
tymczasowy okaz 
angielskiego artysty 

 Żeby był przy Tobie ktoś, kogo nie 
zniechęci droga. Przeżywając lawinę wrażeń, gdy 
światełka uwidoczniły się po zachodzie słońca, w 
pustynnej ciszy, pomyślałam o wszystkich, których 
spotkałam na mojej życiowej wędrówce i tak 
symbolicznie stwierdziłam, że ich dobry przykład 
pozostawił odrobinę światła u mnie.  Jeżeli czytasz tą 
Węzełkową e-pocztówkę należysz do tych ślicznych 
niezniechęconych dusz do których wysyłałam myśl tej 
urzekającej nocy w czerwcu. 

  Jeżeli chcesz wiedzieć trochę więcej.  
Można się rozpisywać o kulturze aborygeńskiej, 
jest wiele plemion z własnymi językami i tradycjami 
i należy podchodzić do komentarzy o pierwszych 
mieszkańcach Australii z wyczuciem.  Doznali 
ogromnej krzywdy od pierwszych Europejczyków.  
Podróżnik, geolog i fi lantrop Paweł Strzelecki pisze w 
pamiętniku z wielkim szacunkiem o jego kontaktach 
z Aborygenami. Jego badania kontynentu opisane 
w “Physical Descrip  on of New South Wales. 
Accompanied by a Geological Map, Sec  ons and 
Diagrams, and Figures of the Organic Remains” 
(London, 1845) również zawierają rozdział o 
ludności zamieszkującej tereny badane.  Wstawiał 
się, ile mu się dało, u władz imperium brytyjskiego 
(bezskutecznie), ale jego postać ma szacunek w 
opowiadaniach aborygeńskich i najwyższy szczyt w 
Australii dalej nosi nazwę polskiego narodowego 
bohatera- Kościuszko. 

 Bruce Chatwin “Songlines” (1987) 
wprowadza w pojęcie kultury przekazywanej przez 
piosenkę.  Aborygenowie również mają pojęcie 
“Storylines”, gdzie legenda z jednej części Australii 
ma następny rozdział w dalszej części kontynentu.

Filmy: Rabbit Proof Fence (2002); The Tracker (2002); 
Ten Canoes (2006); Gurrumul (2018);
The Song Keepers (2018)
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i DETROIT

DRUHNA hm ANIA NOWOBILSKA VASILIOS 
pisze, że wylatuje na dwutygodniowy Kurs 

Drużynowych Chorągwi Harcerek w USA, blisko 
Las Vegas w stanie Nowego Meksyku. 

Jak i z Chicago

Oto uczestniczki z Hufca Podhale NY 
wyruszające na  kurs „PEJZAŻE”

w NOWYM MEKSYKU, USA

Redakcja serdecznie dziękuje za pamięć, 
czeka na dalsze wieści i życzy uczestniczkom 

jak i Komendzie wszystkiego najlepszego i mile 
spędzonego czasu. Zazdrościmy okolic!

WĘZEŁEK POZDRAWIA KOMENDA KURSU DRUZYNOWYCH - CHORĄGWI HARCEREK w USA -”PEJZAŻE”

NASI KORESPONDENCI donoszą, że od 
piątku 20 lipca br w Buff alo NY odbył się 

polski weekend. W jego ramach wodospad 
Niagara został podświetlony na pół godziny 
na kolory naszej fl agi. Wszystko to odbywa 
się w hołdzie Stulecia Odzyskania Polskiej 

Niepodległości.
Oprócz biało - czerwonego Wodospadu 

Niagara, -Konferencja „60 milionów”, festyn 
i polonijna parada im. Kazimierza Pułaskiego 

to tylko niektóre elementy trzydniowego 
fes  walu polskiego na cześć 100lecia 

odzyskania Niepodległości.
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 Drogi Węzełku.

 Wczoraj nocowałam w Eynsham Hall 
pod Oxfordem, który obecnie jest przerobiony na 
centrum konferencyjne jak i na przyjemny, niezbyt 
drogi hotel. Stoi dom, ale co ważniejsze, dalej 
istnieje piękny park, ten sam co stał za czasów 
mojego Ojca Lutyka Andrzeja Małkowskiego, Babci, 
czyli naszej Druhny Oleńki i Violety Mason-Steed, 
właścicielki tego dworu.  

 Violeta (po ang. Violet) poznała druhnę 
Oleńkę na Pierwszej Światowej Konferencji Skautek 
w r. 1920 w Cambridge UK. Była spadkobierczynią 
dóbr zamożnej rodziny angielskiej, młodą żoną 
Henry Wickham Steed, naczelnego redaktora 
wpływowej gazety Imperium Brytyjskiego, 
londyńskiego „The Times” i późniejszego posła 
do angielskiego Parlamentu (ówczesnej „Liberał 
Party”).  

h  p://www.eynshamhall.com/ 

 Lubię tutaj przebywać.  Czuję, jak oni są 
mi wszyscy wtedy bliscy - te stare drzewa ich znały, 
wszystko widziały i pamiętają.  

 Podczas Drugiej Wojny Światowej Babcia 
przeniosła swój Dom Dziecka Polskiego z hrabstwa 
Devon (gdzie oczekiwano na inwazję niemiecką) 
tutaj do wsi North Leigh przez jakiś czas, zanim Lord 
Home (późniejszy Premier WB Sir Alec Douglas-
Home) odstąpił jej swoją posiadłość w Szkocji, 
Castlemains w Lanarkshire. 

 Te stare tutejsze dęby dużo mogłyby 
mi opowiedzieć. Violeta była zapaloną „Guider” 
i organizowała dziewczyny z okolicy, że wsi i z 
pobliskiego miasteczka Witney. Na pewno i skautki 
tutaj też przebywały. Nawet w swoich dzienniczkach 
Babcia opisuje kominek harcerski w salonie w 

DĘBY Z EYNSHAM HALL
Wspomnienia łączą pokolenia na przestrzeni naszej historii

NIE ZABRAKNIE LIPY!

 Będąc jeszcze bardzo młodą kobietą 
Violeta służyła w Pierwszej Wojnie Światowej we 
Francji (1914-18) na krwawym Zachodnim Froncie 
jako wolontariuszka-pielęgniarka (Voluntary Aid 
Detachment - VAD) i z bliska poznała potworne 
cierpienie, rozpacz, śmierć.  

 Wzruszyła się druhny Oleńki wizją młodej 
ówcześnie Polski i podążaniem za lepszym światem, 
światem skautek i harcerek, i postanowiła jej 
pomóc w realizowaniu wszelkich zamiarów.  

 Pojechała w r. 1922 do Polski i pomogła 
Babci w zakupie gruntów na jej wymarzony 
„Dworek Cisowy” - słynną Szkołę Pracy Harcerskiej, 
w Sromowcach Wyżnych nad Dunajcem, który także 
jeszcze stoi do dziś i można tam pojechać. 

 Druhna Oleńka i Druhna Violeta stały się 
bliskimi przyjaciółkami, a Violety dom zawsze był 
Druhny Oleńki domem.  

Eynsham Hall. Oczywiście Violeta świetnie znała 
język polski, dużo przebywała w Dworku Cisowym i 
na Pustelni. Podpisywała się w listach do Babci „Your 
Twin”. Działały razem, były siostrami.  

 Dęby Eynsham Hall przysyłają Ci drogi 
Węzełku jak najlepsze życzenia!  

Druhna phm Krystyna Małkowska - „Druhna Tina” 
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Druh hm Juliusz Buras



 Skrzaty Podhala 
działają w South Melbourne 
w szeregach Hufca Harcerek 
Stanu „Wiktoria” w Australii. 
Zbiórki odbywają się w 
soboty przy Polskiej Szkole w 
centrum miasta.

 Rodzice dochodzą, 
dojeżdżają tramwajami 
lub z daleka jadą z dziećmi 
samochodami na zbiórki 
skrzatowe.

 South Melbourne 
jest terenem „Jedynki”: 
pierwszej drużyny 
harcerskiej w Australii. 

 Gromadka odżyła w 
2013 r. przy obecnej kadrze.

Druhny piszą:

 „Mamy w tym roku 
11-cioro zarejestrowanych 
skrzatów; dwa nowe 
guziczki wymarzone 
dla tej gromadki przez 
Druhnę Sarah Berezowską 
i serduszka pełne dumy.”
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WĘZEŁKOWA NAGRODA KRONIKIWĘZEŁKOWA NAGRODA KRONIKI
2017-20182017-2018

W uznaniu prowadzenia kroniki swojej jednostki, 
W ze ek pragnie wyró ni  i nada  przys uguj c  nagrod  

Druhnie Dru ynowej phm SARZE BEREZOWSKIEJphm SARZE BEREZOWSKIEJ, 
Druhnie Przybocznej pwd JULII BURASpwd JULII BURAS , 

sk adowi pomocniczemu:

 Druhnie hm IZIE BURAShm IZIE BURAS 
 Druhowi hm JULIUSZOWI BURAShm JULIUSZOWI BURAS

oraz

Dziarskim Skrzatom Gromady "SKRZATY PODHALA""SKRZATY PODHALA"

YCZYMY WAM DALSZEJYCZYMY WAM DALSZEJ
OWOCNEJ ZABAWY I KRONIKOWANIAOWOCNEJ ZABAWY I KRONIKOWANIA

Czuwaj!
REDAKCJA W ZE KAREDAKCJA W ZE KA

Aberdeen, Edynburg, Londyn, Moreton,
 Nowy Jork, Toronto, Washington DC

Dnia 1. sierpnia 2018 r. 
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ZDJĘCIE: (od prawej do lewej) Drużynowa Dhna phm. Sarah Berezowska; Przyboczna pwd. Julia 
Buras; do pomocy Dhna hm. Iza Buras. 

Trzy wesołe Druhny i Koszałek Opałek 

BE-
ER-

A-W
U-O,

BE-
ER-

A-W
U-O,
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WO! BR
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WO!
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W uznaniu piastowania kroniki swojej jednostki Gromady Wilków
za o onej dnia w. Jerzego 1953r. podczas okresu 

zak adaj cego si  Harcerstwa polskiego w Australii po wojnie, 

W ze ek pragnie wyró ni  i nada  przys uguj c  nagrod  

Druhowi STANIS AWOWI KOWALSKIEMUSTANIS AWOWI KOWALSKIEMU,
pierwszemu dru ynowemu.

Dzi kujemy Druhowi
w 100 leciu odzyskania Niepodleg o ci naszej Ojczyzny

za Druha hacersko  i s u b

Redakcja W ze kaRedakcja W ze ka
Aberdeen, Edynburg, Londyn, Moreton,
 Nowy Jork, Toronto, Washington DC

Dnia 1. sierpnia 2018 r. 

 Druh Kowalski był 
pierwszym drużynowym 
zuchów w Melbourne, 
kiedy harcerstwo dopiero 
się rozwijało w Australii 

Nasi Laureaci 
Druh Stanisław Kowalski ze Skrzatami Podhala South 

Melbourne Australia

WĘZEŁKOWA NAGRODA PIASTOWANIAWĘZEŁKOWA NAGRODA PIASTOWANIA
ARCHIWÓW W FORMIE KRONIKIARCHIWÓW W FORMIE KRONIKI

ALE FE, ALE FE,

ALE FE, ALE FE,
ALE FENOMENALNE,

ALE FENOMENALNE,
FANTASTYCZNE,

FANTASTYCZNE,NO I FAJNE!

NO I FAJNE!

w początkowych latach 50-tych. 
Nazwisko jego nie fi guruje w naszym 
harcerskim albumie. 

 Jak widać po kronice, 
z której dziś podajemy kilka 
urywków, dużo serca włożył w pracę 
wychowawczą naszych ówczesnych 
dzieci polskich.

 Druh Stanisław udzielał się 
z młodzieżą w ramach życia Polonii 
australijskiej m.in.  szczególnie z 
zespołem tanecznym „Polonez”, 
któremu przygrywał do tańców na 
klarnecie w kapeli zespołu przez 
długie lata, aż do niedawna.  

 Druh Stanisław obchodził 
95-te urodziny w styczniu b.r. 

 Druh Stanisław odwiedził 
Skrzaty Podhala. Na zbiórce 
wyrzeźbił gąski do opowiadania 
bajki, mówił nam, że „raz harcerzem, 
zawsze harcerzem”. Każde 
dziecko otrzymało od 
niego ptaszka zrobionego z 
szyszek i gałązek.
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NAJNOWSZE WIADOMOSCI - NAJNOWSZE WIADOMOSCI - 
W ZE EK ZAWSZE POINFORMOWANY!W ZE EK ZAWSZE POINFORMOWANY!

 Już pisałyśmy o fenomenalnym wkładzie, 
służbie duszpasterskiej i poświęceniu bliźniemu 
Arcybiskupa Konrada Krajewskiego dla ubogich, 
bezdomnych i uchodźców. Dziś podajemy z największą 
przyjemnością następującą wiadomość:

 Papież Franciszek ogłosił, że Jałmużnik 
Papieski abp Konrad Krajewski zostanie 
kardynałem. Abp Krajewski był ceremoniarzem 
Jana Pawła II, a następnie Benedykta XVI. W 2013 
r. Franciszek mianował go Jałmużnikiem Papieskim 
odpowiedzialnym za niesienie pomocy ubogim, 
opuszczonym i wykluczonym – tak brzmi facebookowy 
wpis Konferencji Episkopatu Polski, po tym, jak Stolica 
Apostolska ogłosiła, że polski arcybiskup zostanie 
kardynałem.

 Abp Krajewski jest w Polsce raczej nieznany, 
jednak we Włoszech wsławił się pracą na rzecz 
ubogich, bezdomnych i przybywających do Europy 
uchodźców w Bliskiego Wschodu. Udostępnił on 
między innymi swoje mieszkanie w Borgo Pio 
rodzinie uchodźców, która przybyła z Syrii mostem 
humanitarnym, uruchomionym przez Wspólnotę Św. 
Idziego we współpracy z włoskim rządem.

 28 czerwca br rano, przed kreacją 
kardynalską, abp Konrad Krajewski sprawował Mszę 
świętą przy grobie św. Jana Pawła II.

Gratulując nowemu Kardynałowi,
starajmy się iść jego krokami

MAN BOOKER NAGRODA 2018
Polka, Olga Tokarczuk wygrała!

 Nagrodzona książka to „BIEGUNI” czyli w 
przekładzie na angielski „Flights”. 

 Historia tyczy m.in. przemycenia serca 
Chopina z Paryża do Warszawy. Otóż serce zostało 
schowane w ścisle zamkniętym słoiku który siostra 
Chopina ukrywa pod swoimi spódnicami, wracając do 
Polski! 

 Jakkolwiek jury rozważało sześć wspaniałych 
książek, Tokarczuk zachwyciła swoją powieścią. 
Czytamy, że „the story sings, it bubbles”, że 

przeczytanie książki stanie się niezapomnianym 
przeżyciem dla każdego, że książka stanowi komplet tak 
zwanych „wonderful stories, completely absorbing”. 

 Olga jest z wykształcenia psychologiem, lecz 
oddała się swej twórczości literackiej w pełni już od 
1997r. przy swoim debiucie literackim. Bardzo ciekawa 
postać, o której warto więcej przeczytać. „Bieguni” nie 
jest nową książką, bo wydana w 2007r. Autorka ją pisała 
na przestrzeni trzech lat! Oto fragment wypowiedzi 
Tokarskiej na temat danej książki:

 Autorka wspomina, że większość notatek robiła 
w czasie podróży. „Ale nie jest to książka o podróży. 
Nie ma w niej opisów zabytków i miejsc. Nie jest 
to dziennik podróży ani reportaż. Chciałam raczej 
przyjrzeć się temu, co to znaczy podróżować, 
poruszać się, przemieszczać. Jaki to ma sens? 
Co nam to daje? Co to znaczy” – pisze we wstępie 
autorka.

 „pisanie powieści jest dla mnie 
przeniesionym w dojrzałość, opowiadaniem 
sobie samemu bajek. Tak jak to robią dzieci, 
zanim zasną. Posługują się przy tym językiem z 
pogranicza snu i jawy, opisują i zmyślają”.

 Laureatką została też Jennifer Cro  , tłumaczka 
z polskiego, hiszpańskiego i ukraińskiego, która posiada 
ścisłe więzi z Argentyną! To ona przełożyła „Bieguni” 
na język angielski, tym sposobem udostępniając polską 
książkę szerszemu kręgowi czytelników ze świata.
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107 LAT – CZY NADAL WARTO?

 „Rocznica słynnego rozkazu Andrzeja 
Małkowskiego, powołującego 22 maja 1911 roku 
pierwsze drużyny harcerskie we Lwowie, pewnie 
dla wielu będzie okazją do próby odpowiedzi na 
powtarzane od lat pytanie: czy po ponad stu latach 
istnienia harcerstwo ma nadal sens? A jaki jest 
ów sens harcerstwa? Andrzej Janowski w książce 
„Harcerstwo wpisane w życiorys” pisze o tym tak:

 „Ponad stuletnia perspektywa 
historii harcerstwa pozwala zauważyć, jak w 
poszczególnych latach harcerstwo wykonywało 
pewne zadania, których nie wykonywali inni.

 Mniej więcej sto lat temu w ogóle sam 
pomysł, żeby wyjść w teren, wychowywać się 
na świeżym powietrzu, uprawiać turystykę, 
wędrować, był dla młodzieży mieszczańskiej 
rewolucyjny. Wszystkie postulaty dotyczące 
zdrowia i kultury fi zycznej były czymś zupełnie 
nowym. Nowe było też przygotowywanie się do 
walki zbrojnej, kształcenie charakteru, wyrabianie 
silnej woli. Wszystko to, co nowe, nierealizowane 
przez innych stało się – jeśli tak można powiedzieć 
– „modne” w harcerstwie na początku drogi 
rozwojowej naszej organizacji.

 W czasie Polski niepodległej, w 
dwudziestoleciu międzywojennym ważne było 
przygotowanie do służby na rzecz własnego 
państwa. 

 Stosunkowo najłatwiej było określić, co 
ma robić harcerstwo, gdy toczy się wojna. Wtedy 
służba harcerska była jasno zdefi niowana. 
Ale zadania na czas pokoju też mogły być jasno 
zarysowane. Harcerstwo w każdym niemal 
okresie swojego istnienia było w stanie rozsądnie 
sformułować to, co jest najbardziej potrzebne 
krajowi i młodzieży i podejmować zadania w 
zakresie tych najważniejszych nurtów”.

 A o autorze historycznego rozkazu sprzed 107 
lat w innej swej książce A. Janowski pisze tak: 
„Andrzej Małkowski od 1910 r. aż do śmierci służył 
dwóm wartościom. Były to niepodległość Polski i 
harcerstwo. Do tych wartości odnosił się on cały 
czas z żelazną konsekwencją”.

 „Jeśli dziś są tacy, którym „harcerstwo 
wpisało się w życiorys” – jak Małkowskiemu, ...tacy, 
którzy potrafi ą „rozsądnie sformułować to, co jest 
najbardziej potrzebne krajowi i młodzieży”, tacy 
wreszcie, co gotowi są wykonywać zadania, których nie 
wykonują inni – wówczas odpowiedź na to początkowe 
pytanie jest prosta. 

„Warto. Trzeba.”
[Facebook -Niezależne Wydawnictwa Harcerskie]

IRALANDIA WOŁA

 W dniu 18 czerwca br. w miejscowości 
Clifden, w hrabstwie Galway na zachodnim wybrzeżu 
Irlandii, miała miejsce ceremonia odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej poświęconej Pawłowi Edmundowi 
Strzeleckiemu oraz jego humanitarnej działalności 
w Irlandii w okresie Wielkiego Głodu (1845-49). 
Odsłonięcia tablicy dokonała m.i. Cathaoirleach 
(wojewoda) hrabstwa Galway, pani Eileen Mannion. 
Dalsze wyrazy upamiętnienia Strzeleckiego i jego 
dobroczyństwa dla biednych Irlandczyków, szczególnie 
dzieci, są planowane przy udziale Ambasady RP w 
Irlandii.

NOWA ZELANDIA! UWAGA!
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 Doskonała wiadomość z Wellingtonu! 27 
CZERWCA br. z inicjatywy Ambasady RP, Rada Miasta 
Wellington podjęła decyzję o nazwaniu części miasta 
skwerem Polskich Dzieci - celem upamiętnienia 
tzw. Dzieci z Pahiatua, polskich sierot syberyjskich 
przybyłych do NZ w 1944 r.

 Tak podkreślamy Przyjaźń i Partnerstwo 
między Polską, a Nową Zelandią w roku 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości.

WILNO
 
W 2018 r. przypada 350. rocznica wmurowania 
kamienia węgielnego pod jedną z najpiękniejszych 
wileńskich barokowych świątyń – kościołem Św. Piotra i 
Pawła na Antokolu.

Która z was, Drogie Czytelniczki zna Wilno? Może coś 
nam napiszecie i opiszecie?

ZDJĘCIE: Koronacja w posiadaniu Ireneusza Rodkiewicza udostępnione w grupie otwartej 
„Wilno”. - ŹRÓDŁO: Facebook 

 Redakcja odkryła zdjęcie z koronacji Matki 
Boskiej Ostrobramskiej z 2 lipca 1927r.
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SPOTKANIE Z DRUHN  CHCIUK SFSPOTKANIE Z DRUHN  CHCIUK SF

S OWO REDAKCYJNES OWO REDAKCYJNE

SPOTKANIE W SAN FRANCISCOSPOTKANIE W SAN FRANCISCO

 Bardzo dziękujemy Druhnie Ani za jej 
przekazanie nam najnowszych wieści o Druhnie 
Chciuk, którą serdecznie pozdrawiamy. 

 Druhna Ania ma 100 procent racji. Gdy się 
jedzie gdziekolwiek, czy służbowo czy dla osobistej 
przyjemności, powinnyśmy chcieć odruchowo 
wyszukać nasze siostry instruktorki, odnowić więzi lub 
się po prostu zapoznać, a przy okazji odwiedzić ich 
jednostki harcerskie na danym terenie. Czasem nawet 
warto mundur wrzucić do walizki na wszelki wypadek, 
szczególnie, gdy jedziemy do Kraju. 

 Są to wyjątkowe okazje zapoznania się, które 
należy wykorzystywać. Tak jak Druhna Ania pisze 
świat jest mały, a swoim wspólnym oddziaływaniem 
powiększamy swe siły jako instruktorki, szczególnie, 
gdy mamy jeszcze zaszczyt odwiedzić druhny, które 
już dawno temu przeszły swą famą i renomą do naszej 
historii. a de facto działają jako ambasadorzy tejże 
historii.
 Projekt, o którym Druhna wspomina był 
raczej obszerny i uchwycił cały szereg osób, które 
bardzo szybko potem odeszły na Wieczną Wartę. W 
naszej organizacji dzieje się wiele ciekawych rzeczy, 

lecz jakoś nie potrafi my się nimi dzielić chociażby tylko 
wśród naszych. Projekt odegrał się 5 lat temu, a wieści 
o nim dotarły na drugie wybrzeże USA dopiero teraz. 

 Niemniej szybciej dotarły do obecnego 
Redaktora Naczelnego, który wtedy nawoływał (czyli 
5 lat temu), aby konsulat RP w WB umożliwił naszej 
młodzieży taki projekt na Wyspach. Niestety pomysł 
nie chwycił (brak odpowiedniej wizji), a od tego czasu 
nasze historyczne pokolenie zamieszkałe na Wyspach 
się bardzo zmniejszyło. 

 Historia nasza znika nam przed oczyma jak 
piasek, który przelatuje nam przez palce. Nawołujemy 
was: rozmawiajcie, zadajcie pytania, skanujcie zdjęcia 
z opisami, opisujcie, nagrywajcie! To są najcenniejsze 
perełki, które naszej młodzieży dadzą wielka satysfakcję 
i wyczucie do sprawy. A Węzełek chętnie was wesprze 
w tymże zadaniu.

 Druhna Ania wspomina o kursie 
korespondencyjnym drużynowych, który prowadzi od 
lat w Chorągwi Harcerek w USA. O tym kursie dowiecie 
się druhny w następnych numerach, czyli ciąg dalszy 
nastąpi!

  Dzwoni komórka, Druhna Chciuk zaprasza do 
siebie! Od kliniki do malowniczego domku Druhny, 
GPS mnie prowadzi poprzez piękny Golden State 
Park, pełną koloru dzielnicę Haight, krętymi uliczkami 
odprężającymi Twin Peaks do dzielnicy Misji Dolores 
gdzie od lat 60tych Druhna zamieszkuje. Weszłam 
po stromych schodach wyposażonymi krzesełkiem 
wyciągowym i przycisnęłam dzwonek.

 Po kilku minutach, otwierają się drzwi, a za 
nimi uśmiechnięta i pogodna twarz Druhny. Przeszłyśmy 
powolutku do salonu, usiadłyśmy na wygodnych 
kanapach i zaczęłyśmy opowiadać. Miałam wiele pytań, 
bo wiedziałam, że Druhna znała moich rodziców z 
czasów ich powojennej młodości w Londynie. Należeli 
do chóru akademickiego. Opowiedziała mi wiele jak i 
też np. o tym, że moja babcia Stefa Nowobilska świetnie 
gotowała – bywała u niej na obiadach nie raz po próbie 
chóru. Wnet uprzytomniłam sobie, że to Druhna 
Chciuk właśnie założyła w San Francisco również grupę 
taneczną „Łowiczanie”. Zapytałam się czy tańczyła 

 Lądując służbowo na lotnisku w San Francisco 
po czterogodzinnym locie z Chicago, natychmiast 
zadzwoniłam do Druhny Krystyny Chciuk. Niemożliwe 
jest przybycie do tego pięknego miasta bez 
zadzwonienia lub odwiedzenia założycielki harcerstwa 
w północnej Kalifornii.  Nie zastawszy Druhny, 
nagrałam się, wynajęłam samochód i pojechałam do 
miasta zbadać, gdzie leży apteka kliniki, którą miałam 
ocenić następnego dnia.
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w Londynie. Okazuje się, że tak i tańczyła jakiś czas z 
moim wujkiem, druhem hm Markiem Nowobilskim. 
Mały świat!

 Urodzona w Warszawie, zdała maturę w 1944r.  
Podczas Drugiej Wojny Światowej, brała czynny udział w 
Armii Krajowej jako 14-to letnia łączniczka.  Po upadku 
Warszawy, była uwięziona jako jeniec wojenny. Po 
wojnie wyjechała do Londynu, wyszła za mąż i urodziła 
córkę Zosię. Przeprowadziła się z mężem do Stanów 
– do Milwaukee, a później do San Francisco. A, że jej 
śp. mąż polski lotnik, zakochał się w tym przepięknym 
mieście wyruszyli z trójką córeczek w zapakowanym 
samochodzie i zabrali się poprzez kontynent do 
Kalifornii. W San Francisco, wyszukali Dom Polski i 
po krótkim czasie, przy prośbie rodziców Polaków, 
rozpoczęła Druhna szkołę języka polskiego dla dzieci.

 Druhna Chciuk jest obecnie w sędziwym 
wieku, liczy piękne 92 wiosenek. Ucieszyła się, że nie 
jest najstarszą – gdy obliczyłyśmy, że mój ojciec Leszek 
Nowobilski jest od niej o 5 miesięcy starszy. 
 
 Wczesnym wieczorem dobiła do nas Druhny 
średnia córka Gosia, która pracuje w mieście i czuwa 
nad mamą podczas tygodnia, wracając do swego 
domu poza San Francisco weekendami. Podczas 
naszej rozmowy we trójkę, Gosia przypominała swoje 
wspomnienia za czasów studiów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Porównywałyśmy nasze młode 
lata w harcerstwie i wychowanie polskie na ziemi 
amerykańskiej.
   Nadeszła pora kolacji, przeniosłyśmy się z 
salonu do jadalni. Druhna zajęła swoje miejsce, przy 
głowie stołu, a Gosia w mgnieniu oka przygotowała 
nadzwyczaj smaczną polską kolację rozpoczynającą 
się rosołem. U Druhny Chciuk zupa jest obowiązkowa, 
tłumaczyła Gosia. Następnie podała kulki indycze w 
sosie grzybowym z makaronem muszelkowym. Na 
deser słodziutkie świeże truskawki. Pycha!

  Podczas kolacji, opowiadała nam Druhna 
Chciuk o przynależeniu do kół weteranów AK, o 
przekazaniu sztandaru już zamkniętego koła do 
Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, o 
wspaniałym czasopiśmie weterańskim, które czyta od 
deski do deski i które zachowuje w szafce obok swego 
fotela.  Obie druhny z kolei opowiadały o wspaniałej 
opiece medycznej, którą otrzymuje od Departamentu 
Weteranów Stanów Zjednoczonych. Jako jeniec 
wojenny sił sprzymierzonych, zdobyto dla Druhny 
Chciuk amerykańskie usługi weterańskie, za co córki są 
bardzo wdzięczne.

 Druhna Chciuk powiadała, że cieszy się 
nieustanną wielką popularnością. Gdy się odbywają 
imprezy czy weterańskie, czy harcerskie, większość 
czasu poza miastem, jest proszona i ktoś zawsze 
podjedzie, by ją tam zawieść. Ubiera się w mundur, 
zależnie od spotkania wybierają najbardziej odpowiedni 
– czy to żołnierski czy harcerski. 
 
 Spotkanie z obydwiema druhnami Chciuk było 
przemiłe. Bardzo szybko nam zleciały cztery godziny.  
Zachodziło słońce, a ja musiałam jeszcze trafi ć do 
hotelu znajdującego się na przedmieściu. Uściskałyśmy 
się czule. Gdy odjeżdżałam moje dwie siostry-harcerki 
stały przy drzwiach w pożegnaniu.
 Spotkania między generacjami harcerskimi 
są nie tylko przyjemne, są one konieczne! W ten 
sposób nieustannie wychowujemy się po harcersku, 
oddziaływając wzajemnie.
 

Czuwaj! 
Ania Nowobilska-Vasilios, hm.

 Zapraszam Was czytelniczki do 
obejrzenia wzruszającego fi lmiku „Heroes 
Among Us, Lesson 3, Krystyna Chciuk” 
na YouTube(h  ps://www.youtube.com/
watch?v=y-KMjIiNogI). Filmik został nagrany 
5 lat temu przy pomocy harcerek i harcerzy z 
ośrodków harcerskich w Mar  nez i San Jose 
Kalifornia. Projekt Konsulatu Polskiego w Los 
Angeles był wykonany z osobistościami polskimi 
po angielsku, aby uświadomić społeczeństwu 
amerykańskiemu zasługi bohaterów Polaków 
żyjących między nami, w środowisku 
amerykańskim. 

 Polecam całym sercem tę z kolei 
fi lmową wizytę u Druhny Chciuk. (Dowiedziałam 
się dopiero o tym fi lmiku dzięki phm. Ani 
Matyskiej z Kalifornii na Odprawie Hufcowych 
Chorągwi Stanów Zjednoczonych tej wiosny.)
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PS. Muszę też 
wspomnieć, że w 
podobny sposób co się 
przyczyniłam w ostatniej 
chwili do odwiedzin 
Druhny Chciuk, tak 
samo umówiła się ze 
mną na kolację nad 
Pacyfi kiem kursantka 
korespondencyjnego 
kursu drużynowych 
„Harcerska ścieżka”, 
asp. Aneta Stachniuk z 
Sacramento. Prowadzę 
ten kurs już kilka dobrych 
lat w imieniu Chorągwi 
Harcerek w USA. Miałam 
więc, aż dwa przemiłe 
wieczory z siostrami-
harcerkami podczas swej 
służbowej podróży.

WITAMY NOWE SIOSTRYWITAMY NOWE SIOSTRY

drużynę, brała i bierze udział w obozach, zlotach, kursach i konferencjach. Obecnie pełni funkcję 
Chorągwianej Komendantki Korespondencyjnych Kursów Drużynowych „Harcerska ścieżka” dla 
dorosłych i „Żurawie” dla starszych samarytanek, członkini Komendy Chorągwi Harcerek w Stanach 
Zjednoczonych, członkini chorągwianej Komisji Prób na teren Chicago.
 
 Z wykształcenia jest doktorem farmacji i magistrem administracji. Po wieloletniej 
pracy przy stanowiskach o powiększających się odpowiedzialnościach, obecnie pracuje jako 
samo zatrudniony konsultant specjalistycznych aptek. Posiada trzy certyfi katy farmaceutyczne i 
angażuje się w stowarzyszeniach zawodowych. Pasjonuje się rysowaniem, malowaniem, podróżą, 
genealogią, wyszukiwaniem historii rodzinnej i utrzymywaniem kontaktu z krewnymi i przyjaciółmi 
rozsianymi po całym świecie. 
 
Można się z Druhną Anią „NV” skontaktować elektronicznie przy adresie dhnanv@gmail.com.

hm. Anna (Ania) Nowobilska-Vasilios
Chicago USA

 Anna (Ania) Nowobilska-Vasilios hm mieszka w 
Chicago z mężem architektem, Constan  ne, pochodzenia 
greckiego. Urodziła się w Londynie i jako dziecko przybyła 
z rodzicami do rodziny już zamieszkałej w Chicago. Ze 
strony matki pochodzi z Grodzieńszczyzny, a ze strony ojca 
ze Stryja i Białki Tatrzańskiej. Do harcerstwa wstąpiła jako 
zuch, a Przyrzeczenie złożyła w 1970r. Prowadziła zastęp i 

ASP. KASIA URBAN

ASP. ANNA MOYER

 W Filadelfi i złożyły przyrzeczenie aspirantki 
Druhna Kasia Urban I Druhna Ania Moyer na ręce 
druhny Hufcowej Hufca Podhale (USA) Druhny hm 
Jolanty Nowackiej.

 Grono instruktorskie pragnie za 
pośrednictwem Węzełka przywitać Druhnę 
przewodniczkę Anię Miksiewicz. Czekamy na Druhny 
Ani opis swej osoby, jak i swych zamiarów na obranej 
drodze instruktorskiej.

ANIA MIKSIEWICZ
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 Pierwsza podharcmistrzyni w Irlandii 
Referentka do Zadań Specjalnych w Hufcu 
Irlandia

 A w Sea  le witamy aż dwie 
harcmistrzynie Druhnę Anielę Stefanowską 
Sidorską na zdjęciu krajkę nadaje Druhna hm 
Marta Golubiec-Sea  le

W Chicago z kolei nowa przewodniczka.

 Witamy również siostry przewodniczki
z Hufca Pomorze Brisbane Australia.

DRUHNY Z AUSTRALII

UDOSTĘPNIŁA: Druhna Magda Pawłak Irlandia

ANIELA
STEFANOWSKA 

SIDORSKA

ANNA BORODENKO
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RODZINY HARCERSKIERODZINY HARCERSKIE
REFLEKSJE POBIWAKOWEREFLEKSJE POBIWAKOWE

 Zainteresowanie harcerstwem rzadko kończy 
się na jednej osobie w rodzinie. 

 Rodzice się zaciągają do Koła Przyjaciół 
Harcerstwa, przywożą młodsze dzieci do zuchów 
i skrzatów, werbują kuzynów. Miłość i pasja do 
harcerstwa są często przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, pochłaniają całe rodziny. Jest to 
w szczególności zauważalne w Harcerstwie Poza 
Granicami Kraju, gdzie mamy dużo małych organizacji 
przy zgrupowaniach polonijnych: hufce często liczą 
zaledwie 20-30 członków, składają się z jednej drużyny 
harcerek, jednego patrolu wędrowniczek i małych 
gromadek zuchów i czasem skrzatów. 

 Nic dziwnego, że zdarza się, że Hufcowa 
jest siostrą Komendantki Chorągwi, a jej córki są 
drużynowymi lub przybocznymi, a że dwóch braci 
prowadzi hufi ec harcerzy, że komendantką obozu jest 
mama, jej córka komendantką podobozu harcerek, a 
syn komendantem podobozu harcerzy. Przy tym biwak 
dla harcerek jest prowadzony przez dwie siostry na 
terenie własnego domu, mama i ciocia dają wsparcie 
i zapewniają opiekę w razie potrzeby, a babcia gotuje 
bigos! 

 To nie są przykłady nepotyzmu, ale po 
prostu jest to okres, kiedy akurat cała rodzina jest 
zaangażowana i wszyscy członkowie są dla siebie 
podporą w swej harcerskiej służbie. Po paru latach 
inne obowiązki oderwą ich od harcerstwa. Wtedy inni 
ich zastąpią. Następny instruktor i instruktorka, których 
dzieci są dziś w zuchach, a za parę lat sami będą 
drużynowymi. Znów inna rodzina będzie prowadziła 
jednostki harcerskie na swoim terenie. Kółko się 
powtarza.

 I tak było przez pół wieku. Nikogo nie dziwiło, 
nikomu nie przeszkadzało. Obecny świat, opętany 
regulaminami, regułami, zasadami, zarządzeniami pod 
płaszczykiem poprawności politycznej, czyli tej obecnej 
„poli  cal correctness” spowodowały, że nagle imprezy 
organizowane przez rodziny nie są odpowiednie, nie do 
przyjęcia: roją się zarzuty nepotyzmu. Przy tym nagle 
bezpieczeństwo samych dzieci jest zakwes  onowane, 
skoro, że wszystko jest w rękach jednej rodziny.
 
 Czy my już tak wciągnęliśmy się w tą 
biurokrację, że zapominamy czym harcerstwo 
naprawdę jest? 

 Znamy się dobrze w naszych organizacjach, 
wiemy jakie są nasze siły i słabości, wiemy, że my 
wszyscy jesteśmy w tej organizacji z zamiłowania do idei 
harcerstwa i pracy z młodzieżą i dziećmi. Więc może 
zamiast sprawdzania wszystkich punktów we wszystkich 
regulaminach, spójrzmy w serca tych co organizują 
akcje i zajęcia dla dzieci i młodzieży w naszych kręgach 
polonijnych, doceńmy to, co te osoby wnoszą do naszej 
organizacji. Zamiast krytyki danej zaangażowanej 
rodziny i wymaganie na każdym kroku takiego czy 
innego wytłumaczenia, wyciągnijmy rękę pomocy, 
okażmy swoje poparcie i szacunek dla wykonanej pracy 
i sami zaangażujmy się. 

 Ciągle śpiewamy na ogniskach i kominkach: „Bo 
wszyscy w harcerstwie to jedna rodzina”. 

Bądźmy rodziną.
Czuwaj!  

Pwd Anna Bartle  , hufcowa, 
Hufi ec Pomorze, Brisbane, Australia

SŁOWO REDAKCYJNE:

 Druhna Anna porusza bardzo ciekawy temat, 
który jest nam naprawdę potrzebny do dyskusji, a który 
za często nie tyle pomijamy jak omijamy! Że Redakcja 
ma swoje zdanie/ zdania jest wiadome. Czekamy jednak 
na wasze wypowiedzi! 

 Niemniej prawdą jest, że nie można żyć w 
obłokach jak i zarówno nie można być opętanym 
co do pewnych tematów. Wszystko w życiu musi 
być zbalansowane i przemyślane. Na tym polega 
wychowanie dziecka przez zrównoważoną dorosłą 
osobę. Dawka ryzyka i hazardu jest potrzebna każdemu 
dziecku w jego rozwoju. Ostatnio otwarto specjalny plac 
zabaw dla dzieci w Nowym Jorku, do którego rodzicom 
(zwanym „helicopter parents”) nie wolno wejść. A na 
placu znajdują się np. młotki i nawet piły, którymi dzieci 
mogą się śmiało posługiwać w zabawie!

 Nakładamy ostatnio w swych szeregach nacisk 
na kursy, kursy i kursy. Kurs nie jest życiem, nie daje 
praktyki, może tylko przygotować i mądrze ułożony może 
nadać okazję do refl eksji i lepszego przygotowania. 
Przepisy trzeba znać, ale umieć je połączyć z dawką 
ryzyka. I tu rodzice i funkcyjni muszą ze sobą rozsądnie 
współpracować.
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 UWAGA! Druhna wspomina, że wszyscy 
się znamy! To się coraz bardziej zmienia w naszych 
szeregach. Na setki wspaniałych osób, potrafi  się 
znaleźć garstka, której tak naprawdę nie znamy, a która 
nie wykazuje się w swym nastawieniu, zachowaniu i 
podejściu harcerskością (choć są często skłonne takie 
osoby owijać wszystko w płaszczyk ideałów harcerskich). 
Te osoby też potrzebują wychowania, ukierunkowania i 
mentorowania. Ponownie mowa o tym balansie. 

 Uwaga! Na małym terenie, aby utrzymać i 
rozwinąć pracę harcerską, rodzina może w pełni działać. 
Jest jednak zawsze bardzo ważne, aby nikogo spoza 
rodziny nie wykluczać; wręcz odwrotnie zachęcać do 
wciągnięcia się i do pomocy, o którą zresztą Druhna 
Anna prosi. 

 Niemniej wygląda to inaczej na rozwiniętym 
liczebnym terenie. Często jest lepiej, aby członkowie w 
rodzinie działali z dala od siebie, jeżeli pragną być na 
funkcjach. Jedno nie powinno być zależne od drugiego. 
Z zbliżającymi się wyborami w naszej organizacji co 
do najwyższych funkcji, pokrewieństwo i to w dodatku 
bliskie na wysokich szczeblach organizacyjnych nie jest 
najbardziej udanym rozwiązaniem dla samej organizacji. 
Osobista sumienność danych osób. nie wchodzi tu w 
rachubę. 

AWANGARDAAWANGARDA
 „Piłem w Spale, Spałem w Pile...”
śpiewali mi znajomi, gdy oznajmiałam, że jadę na 
weekend do Spały.  

 To małe miasteczko położone w malowniczych 
lasach nad Pilicą kojarzy się z miejscem wypoczynku dla 
mieszkańców województwa łódzkiego i okolic. Znajduje 
się tam ośrodek sportowy dla naszych olimpijczyków, 
udostępniany również do użytku publicznego, 
oryginalny pomnik żubra i drewniany kościółek w stylu 
góralskim. W 1922 r. Spałę przeznaczono na letnią 
rezydencję prezydentów Rzeczypospolitej, której 
częstym gościem był zapalony myśliwy – Prezydent 
Ignacy Mościcki. W Okresie II Wojny Światowej działał 
na terenie Spały wywiad Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) 
zorganizowany przez spalskich leśników. Niestety 
niewiele osób pamięta, że w 1935r. w Spale odbył 
się pod patronatem Prezydenta RP Jubileuszowy Zlot 
Harcerstwa Polskiego z okazji 25-lecia ZHP. W zlocie tym 
brały udział harcerek i harcerzy ze wszystkich polskich 
organizacji oraz skauci z innych zakątków świata, łącznie 
oszałamiająca liczba 25 tysięcy osób! Już o zlocie 
pisałyśmy w poprzednich Węzełkach, a na Internecie 
okazuje się coraz więcej zdjęć z tego wydarzenia.

  Moja wizyta w Spale, również była związana 
z harcerstwem. Na początku stycznia odbywał się tam 
kurs dla harcmistrzyń organizowany przez Organizację 
Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej (ZHR).  Na 
prośbę Druhny Naczelniczki ZHR-u miałam okazję nie 
tylko opowiedzieć o naszej organizacji, ale zobaczyć, jak 
wygląda kształcenie na wyższym szczeblu w siostrzanej 
organizacji, a było co oglądać.  

 Pragnę dziś podzielić się trzema 
spostrzeżeniami z naszymi czytelniczkami.
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 „Dziewczyny, na stole stoi jakieś jedzenie, 
w kuchni jest gorąca woda, herbata i kawa. 
Jak się trochę posilicie, to zabieramy się do 
przygotowania obiadu. Kto umie robić dobre ciasto 
na uszka?”

 Takim zdaniem zostałam przywitana przez 
osobę, która potem okazała się oboźną kursu. Szybko, 
bez ociągania i patrzenia na drugą osobę, wszystkie 
uczestniczki same podzieliły między siebie obowiązki 
kuchenne. Na tym etapie nie mogłam rozpoznać, kto 
jest uczestnikiem, a kto członkiem komendy kursu. 
Uszka powstały w godzinę i zostały zapakowane 
do pojemników. Podzielone na patrole stawiłyśmy 
się po swój pojemnik z uszkami i wskazówki do gry 
terenowej. Co rzucało się w oczy, to wspomniany brak 
ofi cjalnych podziałów na prowadzące i kursantki, brak 
śladów jakiegokolwiek uprzywilejowania, no może z 
wyjątkiem 2 ciężarnych uczestniczek, ale to wśród nas 
kobiet było naturalne zachowanie. Osobiście trafi łam 
do patrolu z komendantką kursu, siostrą zakonną i 
członkinią komendy chorągwi. Wspaniała zabawa 
w lesie połączyła nas wszystkie, zupełnie zacierając 
różnice między stopniami i funkcjami. Po godzinie 
przyjemnego biegania po lesie patrole spotkały się 
w uroczym miejscu biwakowym nad Pilicą, by przy 
rozpalonym ognisku dokonać ofi cjalnego otwarcia 
kursu i podgrzania naszego obiadu – barszcz czerwony 
z uszkami, które dzielnie lepiłyśmy przed kilkoma 
godzinami.

o zdrowiu (co dzieje się w organizmie młodej matki 
od chwili poczęcia do narodzin, jakie są metody 
zapobiegania rakowi piersi i szyjki macicy), jak i o 
zarządzaniu czasem, aplikacjami internetowymi, własną 
fi rmą, hufcem oraz o doświadczeniu harcerskim, co 
na naszym terenie działa, co się nam udało, a nad 
czym należy popracować. Była to wspaniała okazja do 
wymiany doświadczeń między instruktorkami zarówno 
tymi w komendzie kursu, jak i uczestniczkami. 

 Potem już wszystko toczyło się własnym 
torem. Każda z uczestniczek miała za zadanie 
przeprowadzić inspirujące zajęcia (w dowolnej 
formie) oparte na swoim doświadczeniu życiowym, 
zawodowym czy harcerskim. Były więc pogawędki 

 Spostrzeżenie drugie to wiek uczestniczek 
i prowadzących oraz relacje między nimi. Jak 
wspomniałam wcześniej, na kursie obecne były dwie 
kobiety w dość zaawansowanej ciąży oraz 3 matki 
karmiące. Nikt nie robił problemów, gdy musiały na 
chwilę wyjść, aby nakarmić swoje 5-9-miesięczne 
pociechy. Podczas zajęć, dziećmi zajmowali się 
tatusiowie lub babcia, dla których też znalazło się 
miejsce przy wspólnym stole. Specjalnie policzyłam 
jaki jest stan cywilny kursu. Na 26 uczestniczek 16 
było zamężnych, z dziećmi w różnym wieku, a średnia 
wiekowa kursantek była poniżej 30 lat. To uświadomiło 
mi, że w naszej organizacji, a przynajmniej na terenie 
mojego działania jest brak czynnie działających 
instruktorek właśnie na takim etapie życia. Zdałam 
sobie sprawę, że nasze młode instruktorki często 
odchodzą z organizacji w chwili zakładania rodziny i 
rozwoju pracy zawodowej. Może to specyfi ka naszej 
organizacji, może nie potrzebujemy takiej grupy 
wiekowej, a może one odchodzą, bo nie oferujemy im 
nic ciekawego, nic co umacniałoby je na tej drodze i 
zachęcało do działania. Przyznam się, że podziwiam 
je za to, że znajdują czas i chęci, by być szczepowymi, 
hufcowymi, członkami kapituł stopni, prowadzić 
kursy metodyczne a jednocześnie być mamą, żoną, 
pracownikiem, koleżanką. Zastanawiam się, co je 
motywuje do przyjmowania takiego stylu życia i jak dają 
sobie z tym rade?

  Trzecie spostrzeżenie, dotyczy roli instruktorki, 
zwłaszcza harcmistrzyni, przyszło do mnie podczas 
kominka. Nie był to kominek pokazowy, wszak 
prowadziły go doświadczone harcmistrzynie dla 
przyszłych podharcmistrzyń. Była to raczej dyskusyjna 
gawęda przy płomieniu. Kominek prowadzony przez 
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obecną Naczelniczkę- hm. Dominikę Romanowicz, 
wspierały swymi wspomnieniami dwie poprzednie 
Naczelniczki – hm Bogusia Pasieka-Butkiewicz i hm. 
Ewa Borkowska-Pastwa. Tematem tych rozważań i 
wspomnień była Awangarda (fr. avant garde – „straż 
przednia”). Słownik języka polskiego tym słowem 
określa grupę ludzi, których działalność jest oryginalna 
i wprowadza coś nowego; są to również zdarzenia 
wyprzedzające swoją epokę. (The avant-garde; from 
French, “advance guard” or “vanguard”, people or 
works that are experimental, radical, or unorthodox 
with respect to art, culture, or society). Efekt 
gawędy był widoczny prawie natychmiast. Każda z 
uczestniczek zdała sobie sprawę, że wchodząc na drogę 
instruktorskiej służby, nieświadomie stała się właśnie 
tą strażą przednią, niosącą kaganek oświaty, nadzieję i 
wiarę w harcerskie ideały. To my, instruktorki kreślimy 
obraz i plan działania organizacji, do której należymy. 
Mamy odwagę stawić czoła przeciwnościom losu, 
przecierać ścieżki, którymi pójdą następne pokolenia 

kobiet, Polek, harcerek. Może czasami potykamy się, 
tracimy wiarę w nasze działanie, ale umiemy przy 
tym z podniesioną głową przyjmować konsekwencję 
nietrafnych decyzji i prostować niedociągnięcia. To 
właśnie nasza odwaga, poświęcenie i doświadczenie są 
wzorem dla tych co idą za nami. Często nieświadome, 
tworzymy historię polskiego harcerstwa wszędzie tam, 
gdzie rzuci nas los.

 Po takim weekendzie wróciłam napełniona 
pozytywną energią i z przekonaniem, że należę do elity, 
która ma wpływ na kształt otaczającego świata. Przy 
tym nie jest to grupa zamknięta, wręcz przeciwnie. 
Mogą należeć do niej wszystkie instruktorki, które 
mają odwagę i wytrwałość by tworzyć historię naszej 
Organizacji, by ustanawiać nowe trendy kierując się 
zdobytym doświadczeniem i harcerskimi ideałami. 
 W chwili, gdy piszę te wspomnienia w mojej 
chorągwi, z powodu braku chętnych, odwołano kolejny 
kurs kształceniowy dla instruktorek i funkcyjnych. 
Zastanawiające jest skąd u naszych kandydatek na 
instruktorki oraz wśród młodych, często jeszcze 
studiujących instruktorek, taki brak zainteresowania? 
Czy to nadmiar szkolnych obowiązków, czy brak 
doświadczenia w zarządzaniu swoim czasem, czy po 
prostu nieatrakcyjność naszej oferty kursowej? Te 
pytania pozostawiam jednak bez odpowiedzi.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Aneta Macheta hm

Wszystkie zdjęcia – A Macheta
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LW W ZDOMINOWALW W ZDOMINOWA
„GREENPOINCK  WARSZAW ”„GREENPOINCK  WARSZAW ”

 Dziękujemy Białemu Orłowi.24.com za poniższe wieści, 
które zostały skrócone wedle naszych zapotrzebowań. 

 Polskie ludowe zwyczaje i tradycje 
wielkanocne po raz kolejny zagościły w Polskim Domu 
Narodowym „Warsaw” na Greenpoincie. Działające 
tam Koło Przyjaciół Harcerstwa ZHP podobnie jak w 
roku ubiegłym przygotowało i zaprezentowało program 
artystyczny …

Program artystyczny

 Druhna Grażyna Mościcka – postanowiła 
kontynuować ideę programu artystycznego 
rejonowego. Tym razem wybór padł na region leżący 
obecnie poza terytorium Polski, ale w przeszłości 
należący do naszego kraju i mający duże znaczenie 
historyczne. W niedzielę 18 marca br uczestnicy 
harcerskiej imprezy mieli okazję poznać wielkanocne 
zwyczaje związane ze Lwowem, w którym kiedyś 
krzyżowały się różne kultury: wschodnia, zachodnia, 
żydowska, ormiańska, a także ukraińska. Dlatego 
też tradycje te są bardzo zróżnicowane i ciekawe. 
W dodatku obecnie wiele z nich na nowo odżywa w 
świadomości współczesnych lwowian.

 Te najciekawsze obrzędy i zwyczaje osobom 
obecnym w Polskim Domu Narodowym „Warsaw” 
starały się przekazać harcerki – „Wędrowniczki” 
wspierane przez Tomasza Pustelnego z Polish American 
Folk Dance Company. Przedstawione zostały także 
religijne aspekty Wielkanocy oraz Wielkiego Tygodnia, 
które również odgrywają w kulturze chrześcijańskiej 
bardzo ważną rolę, ponieważ „w sferze duchowej 
modlitwa, rekolekcje i Droga Krzyżowa, to nie był 
wybór, to był obowiązek” – podkreślano ze sceny. 
Dużą uwagę poświęcono również zwyczajom 
pozareligijnym, które były mocno zakorzenione w 
świadomości lwowian, nawet do tego stopnia, że 
wierzono, iż niepodporządkowanie się im może być złą 
wróżbą na przyszłość, a nawet może przynieść różne 
nieszczęścia. 

 – Nieoblane panny były zaniepokojone, 
gdyż oznaczało to brak zainteresowania ze strony 
miejscowych kawalerów – argumentowały harcerki 
opowiadając o zwyczajach związanych ze śmigusem-
dyngusem. Na scenie podczas części artystycznej 
pojawiły się także zuchy i skrzaty, które zaśpiewały 
kilka piosenek, a harcerki zaprezentowały przebój pt. 
„Tylko we Lwowie”, spopularyzowany przez słynnych 

lwowskich artystów Szczepka i Tońcia.

 Imprezie towarzyszył również świąteczny 
kiermasz, a także warsztaty artystyczne podczas, 
których dzieci i młodzież mieli okazję zapoznać się 
z różnymi sposobami wykonywania pisanek oraz 
wielkanocnych ozdób. Druhny Dzidka, Basia, a także 
artystka Nadia Gryziec uczyły wypalania, wydrapywania, 
malowania i woskowania jajek i zamieniania je w małe 
arcydzieła. Poza tym na stoiskach świątecznych było 
wiele różnych ciekawych ozdób i kartek świątecznych, 
kurczaczków, baranków, palemek itp., a nawet ciast i 
wypieków. Nie brakowało również sałatek, śledzików, 
żuru i jajek przygotowanych według lwowskich 
receptur m.in. przez panią Halyne ze Lwowa. Na całym 
programem artystycznym czuwała druhna Grażyna 
Mościcka, a całością imprezy kierowała Anna Motyl-
Jasiłek.

Lwowskie tradycje

 Harcerki – „Wędrowniczki” bardzo dokładnie 
omówiły zwyczaje i tradycje wielkanocne panujące 
we Lwowie. W dodatku swoją prezentację rozpoczęły 
od informacji związanych z Niedzielą Męki Pańskiej 
inicjującą w chrześcijaństwie Wielki Tydzień. Uczestnicy 
imprezy mieli okazję dowiedzieć się, że we Lwowie 
Niedzielę Palmową obchodzono bardzo uroczyście. 
Wówczas palmy, zarówno te skromne w postaci gałązek 
bazi, jak również te bogate i kolorowo zdobione, 
poświęcane były w kościołach, a następnie trzymane w 
domach, aż do kolejnego roku, by zapewniać zdrowie i 
dostatek. 

 Dodatkowo w XVI i XVII wieku we Lwowie był 
zwyczaj wożenia na wózku, od kościoła do kościoła, 
fi gury Pana Jezusa, przy czym droga była usypana 
kwiatami i palmami. Im były one piękniejsze, tym 
dzieci ich właścicieli były ładniejsze. Poświęcone palmy 
przynosiły również domownikom szczęście, chroniły ich 
od chorób i zaraz, a także przed nieszczęściami i złymi 
sąsiadami. 

 Święta Wielkanocne nieodłącznie kojarzą się 
z pisankami, które we Lwowie były szczególnie piękne 
i określane jako kraszanki. Były one ozdobą stołu 
wielkanocnego oraz symbolem życia i odrodzenia. 
Niezamężne panny obowiązkowo dawały je swoim 
ukochanym. Kraszanki były przygotowywane w Wielki 
Czwartek. Do ich wykonania używano naturalnych 
barwników z roślin, krzewów i kwiatów i właśnie ten 
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zwyczaj przeżywa obecnie we Lwowie swój renesans. 
Z kolei w Wielki Piątek, tak jak wszędzie, również we 
Lwowie obowiązywał post, a ulicami miasta przetaczały 
się pielgrzymki odwiedzające Groby Pańskie w różnych 
kościołach. W Wielką Sobotę święcono potrawy i jadło, 
z tym, że w przeszłości we Lwowie to ksiądz wraz z 
organistą odwiedzali domy.

 Jedzenie przygotowane na śniadanie 
wielkanocne było odpowiednio wyeksponowane i 
ozdobione kwiatami. Obok na stole stała zapalona 
świeca, która podczas święcenia musiała zgasnąć. 
We Lwowie była również tradycja tzw. wizyty na 
„święcone”. Polegały one na tym, że zamożniejsze 
rodziny przygotowywały kosze ze święconką dla 
biednych ludzi. 

 Niedziela Wielkanocna rozpoczynała się 
obowiązkową rezurekcją, przed którą na wiwat 
zmartwychwstałego Chrystusa strzelano z tzw. 
karbidówek. Po powrocie do domu rozpoczynało się 
wielkanocne śniadanie poprzedzone dzieleniem się 
święconym jajkiem i składaniem sobie życzeń. Po jego 

zakończeniu odwiedzano groby bliskich pochowanych 
na cmentarzach: Łyczakowskim, Orląt i Janowskim. 

 Niedziela Wielkanocna była świętem 
rodzinnym i dniem pamięci, a także łączyła przeszłość z 
teraźniejszością. 

 Okres świąteczny kończył Lany Poniedziałek, 
zwany także śmigusem-dyngusem. Polegał on na 
polewaniu się wodą, która w religii ma oczyszczającą 
symbolikę. Młodzi mężczyźni i chłopcy polewali 
głównie dziewczęta. Najbardziej oblewane były 
te urodziwe oraz nielubiane panny. Początkowo 
oblewano je wodą z butelek, małych sikawek, a nawet 
kropiono perfumami. Z biegiem czasu zaczęto używać 
wiader, a nawet wężów podłączonych do hydrantów. Z 
kolei gospodarze posiadający grunty rolne wychodzili 
w Poniedziałek Wielkanocny o świcie w pola i kropili je 
wodą święconą, żegnali się znakiem krzyża oraz wbijali 
w grunt krzyżyki wykonane z palm poświęconych w 
Niedzielę Palmową. Zwyczaj ten miał zapewnić urodzaj 
i uchronić plony przed gradobiciem.

BSM

BIWAK ETHNIC SCOUTS AND BIWAK ETHNIC SCOUTS AND 
GUIDES ASSOCIATIONGUIDES ASSOCIATION

W VICTORIA W 40T  ROCZNICĘ ESGAWW VICTORIA W 40T  ROCZNICĘ ESGAW
[Druh pwd. Aleks Terech i Druhna hm. Hania Terech 
przygotowali broszurkę ESGAV do druku.] Redakcja 
chętnie przekaże zainteresowanym czytelniczkom.

 Delegacją składającą się z Krys  ana 
Davis, Bethany, Kitary, Lauren i Tash, pojechaliśmy 
do Melbourne na obóz ESGAV. Jest to skau  ng 
reprezentowany przez Australię i harcerstwa działające 
w Australii poza swoimi krajami wywodzące się z Estonii, 
Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy. Harcerstwo z 
tych krajów spotyka się rok rocznie na obozie, aby uczcić 
i połączyć cele skau  ngu.

 Dojechaliśmy późno wieczorem i od razu 
“oczyszczono” nas ze złych duchów aborygeńskim 
dymem. Tym sposobem zostaliśmy zaproszeni do wielkiej 
grupy wszystkich obecnych uczestników. Oddelegowano 
nas dwójkami z każdego kraju do poszczególnych 
grup o nazwach zwierzęcych. Znalazłem się w grupie 
„Wombatów”. Wymyśliliśmy okrzyk dla naszej grupy i 
po przedstawieniu się, nastąpiła gra chyba do 4tej nad 
ranem!

Już o 7.30 rano była pobudka, zjedliśmy śniadanie 
i przebraliśmy się w nasze mundury na uroczyste 
podniesienie fl ag. Zostałem wyróżniony, aby wznieść 
Polską Flagę. Odczułem wielki zaszczyt.  Potem nastąpiły 
przemówienia, a że obchodziliśmy 40 lat obozów ESGAV, 
przemawiali ci, którzy we wszystkich tych obozach brali 
udział.

 Po uroczystym Otwarciu Obozu, odbyła się 
następna Wielka Gra. Na pierwszej stacji budowaliśmy 
szałasy. Niestety nasz szałas przemókł. Następnie 
szukaliśmy i zdobywaliśmy dzikie pożywienie (tak zwany 
„foraging”). Znaleźliśmy worek świerszczy i trzeba było 
je zjeść. Kolejne zajęcie to taniec, po czym malowaliśmy 
bumerangi i robiliśmy włócznie z pończoch i mąki. Na 
końcu malowaliśmy didgeridoo. Malowałem z Rosjanką. 
A że zaczęło się nam trochę nudzić, pomazaliśmy 
didgeridoo farbą a potem pryskaliśmy go różnymi 
kolorami. Udało mi się pobrudzić dziewczynie sukienkę!
Ognisko - kominek odbyło się na sali. Zajęli się nami 
Aborygeni: ojciec i dwóch synów. Nauczyli nas grać 
na didgeridoo i innych instrumentach z ich kultury. 
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Wywarło na nas niesamowite wrażenie jak dalece 
dumni są ze swojej kultury.

 Potem każdy naród śpiewał swoje piosenki w 
swoim języku oraz były też i pokazy.  

 Następnego dnia już ubrani w strojach 
roboczych wzięliśmy udział w szukanie kart z 
opowiadaniami: np.  jak zwierzę wombat, Echidna, . 
było „stworzone” według przekonań Aborygeńskich, 
czyli tak zwanego -Dream  me. Zadanie wymagało 
kopania w ziemi, przepłynięcia na wysepkę, przejścia w 
błocie i ogólne szukanie danych i tropów tematowych.

 Na zakończenie odbyła się walka włóczniami z 
mąką i pryskaniem farby. Niestety nasza ekipa ze Sydney 
musiała opuścić ESGAV, aby na czas złapać samolot do 
Sydney więc ominęła nas ta przyjemność!

 Ten wypad był niesamowitym przeżyciem dla 
nas wszystkich i nie możemy się doczekać kolejnego 
wypadu w następnym roku.

Pozdrawiamy Was naszym polskim harcerskim 
pozdrowieniem

Czuwaj!
Krys  an Davis

Sydney

połączenie Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości w 
jedno wielkie nieskończone koło. Wszystko prowadzi 
ku przodkom, a szczególne do Duchów, które stworzyły 
ziemię, wody, ludzi i zwierzęta. W przypadku niektórych 
plemion, przodkami są właśnie pewne zwierzęta. 
Dream  me jest mistycznym magicznym nastawieniem i 
sposobem patrzenia na świat, nastawieniem nie łatwym 
do uchwycenia i często znieważonym przez tak zwanego 
białego człowieka.

JAK SIĘ ZACZĘŁO

 Po Drugiej Wojnie Światowej jak dobrze wiemy 
obszarom Wschodniej Europy zmieniono granice i 
ustroje polityczne, a spustoszenie i zniszczenia zaciętych 
walk oraz przesiedlenia obcych ludzi na te tereny 
znaczyło, że tłumy ludzi nie miało do czego wracać po 
wojnie.  Taka sytuacja dotyczyła wielu narodowości, 
niewyłącznie Polaków i ci ludzie poznajdywali się w 
obozach DIPisów [Displaced Persons Camps] w których 
czekali na przyjęcie przez przyjazne kraje po świecie. 
A w dodatku WOSM, World Organiza  on of the 
Scou  ng Movement, ustaliło, że nie uznaje jednostek 
skautowych działających poza granicami ich krajów, 
chcące odrębną rejestrację.  Na tzw. lodzie zostali skauci 
w nowym kraju, ale nie poddali się, tworząc coś bardzo 
wspaniałego w duchu czysto skautowym.

Ole Valmis!

 W 1947r.  piętnastu Estońskich skautów zebrało 
się podczas długiej podróży statkiem do Australii, 
tworząc pierwszą Estońską jednostkę w Australii.  
Kontynuowali spotkania i skautową prace w obozach 
osiedleńców już na terenie nowego kraju zamieszkania.  
Powoli członkowie im ubywali, gdy rodziny przyjmowały 
prace, gdzie się dało, a odległości w Australii ogromne i 
dojazdy najczęściej we własnym zakresie.

Légy Résen!

 Węgierscy skauci odnaleźli pierwszych 
skautów już w obozach w Europie w których tłumy 
czekały na wyjazdy do dalekich krajów. Gdy w 1948 r. 
rząd komunistyczny na Węgrach zakazał należenia do 

SŁOWO
REDAKCYJNE

 Dziękujemy Druhowi 
Krys  anowi za obszerny opis jak 
i za życzenia z ESGAV  2018. Przy 
okazji polecamy czytelniczkom 
artykuł z Internetu -N a  onal 
Geographic Polska pod tytułem: 
” Co można bezpiecznie jeść 
w lesie? Ta wiedza może Ci się 
przydać”. 

 Druh Krys  an też 
wspomina o włóczniach. Warto 
wspomnieć o Włóczni Świętego 
Maurycego, ofi arowaną 
przez O  ona III w roku 1000 
Bolesławowi Chrobremu! Dziś 
zachował się tylko grot włóczni 
przechowywany w skarbach 
Katedry w Krakowie - patrz 
zdjęcie.

 Co do „Dream  me” polecamy oczytanie się 
na ten temat, który stanowi podstawy całej egzystencji 
i wiary Aborygenów. W skrócie Dream  me to jest 
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skau  ngu, założył się ruch węgierskich skautów poza 
granicami ich kraju, pracując w nadziei, że w przyszłości 
powrócą niezależne Węgry.  Lata 50 w Australii 
szczyciły się 15-ma węgierskimi jednostkami z których 
7 jeszcze istnieje do dziś. Praca na rzecz utrzymania 
prawdziwego ducha skau  ngu wraz z utrzymaniem 
narodowych tradycji, języka i pamięci historycznej kraju 
węgierskich skautów i skautek zaowocowała w chwili, 
kiedy opadła tzw. „Żelazna Kurtyna”. Ustrój w kraju się 
zmienił, a grono instruktorskie było w stanie spieszyć 
z pomocą skautom w ich kraju w konkretny sposób, 
dostarczając tysiące podręczników, znaczną ilość 
komputerów z drukarkami, pomocy fi nansowej i pomoc 
w zorganizowaniu szkoleń dla nowej kadry w kraju.

Esi Modrs!

 Pierwsi łotewscy skauci odnaleźli się już w 
obozach przesiedleńców w Australii w 1947r.  Ktoś 
wprowadził w obozach DIPisów rejestrację skautów 
przez łącznika, który informował łącznika w kraju 
docelowym. Professor na Uniwersytecie Melbourne 
pan Dunsdorfs był tym łącznikiem dla łotewskich 
skautów w Australii.  Łotewscy skauci zarejestrowali 
się w organizacji skautów australijskich podlegając pod 
regulamin kraju zamieszkania, lecz zachowujący również 
odrębną tożsamość narodową jako 5th Melbourne – 
1st Latvian Group. W 1973r.  Łotysi zakupili stanicę w 
Kilmore „TĒRVETE” [forteca łotewska] Instruktorzy i 
rodzice skautów przez kilka lat wybudowali wszystko 
potrzebne dla skautowego biwakowania. A gdy w 
pożarach okolicy w 1985 r. stanica spłonęła, mrówczą 
pracą odbudowali i obchody 40-lecia istnienia ESGAV 
właśnie tam miały miejsce.

ZDJĘCIE: Makietka bramy do stanicy Tērvete która spłonęła.

Budèk!

 Skauci z Litwy również odnaleźli się na statku 
płynącym do Australii.  Przy porcie Freemantle w 
Zachodniej Australii byli spotkani i ugoszczeni przez 
skautów australijskich.  Brali udział w ogniskach i 
skautowych programach radiowych wraz z braćmi 

skautami nowego kraju zamieszkania.  Zorganizowanie 
jednostek skautowych w latach 50 tych było utrudnione 
faktem, że rodziny wyjeżdżały gdziekolwiek była 
praca, a kraj był rozległy.  Litewscy skauci zachowali 
przedwojenną strukturę skautową swojej organizacji z 
Główną Kwaterą w Stanach Zjednoczonych. Są skrzaty 
(chłopcy i dziewczynki), zuchy (chłopcy i dziewczynki), 
skauci i skautki, wędrownicy i wędrowniczki i „academic 
scouts” (jedyne mieszane jednostki skautów na 
uczelniach).

Czuwaj!

 Podobne losy spotkały polskie harcerstwo 
gromadzące się w obozach przejściowych dla 
imigrantów [migrant transi  on camps]. Z tym, że 
polskie harcerskie władze były poza granicami kraju w 
Londynie od 1940r. i niezachwianie polskie harcerstwo 
trzymało się razem przy polskich kościołach, polskich 
szkołach i ośrodkach pomimo modnej w tamtych latach 
polityki asymilacji w społeczeństwo australijskie.

будь  готвь!

 Rosyjscy skauci już przeżyli poważne tępienie 
przez komunistyczne władze od czasów Rewolucji 
w 1917r.i próby założenia skau  ngu poza ich krajem 
stworzyło rozdzielenie, które trwa do dziś.  Pierwsi 
rosyjscy skauci przypłynęli do Australii w ostatnich 
latach 40 tych, nastąpił rozkwit w latach 50 tych, kiedy 
ich Główna Kwatera została przeniesiona z Europy do 
Wiktorii Australii.  Próby połączenia się ze skau  ngiem 
australijskim nie wypaliły z powodu nieufności 
gospodarzy (były to inne czasy) Skauci rosyjskiego 
pochodzenia obecnie utrzymują pewną tożsamość 
kulturową, językową i gastronomiczną, grupują się 
razem, ale młodsze pokolenie wyraźnie czuje się 
Australijczykami.

C.K.O.Б!

 Młodzi instruktorzy z Ukrainy znajdujący się w 
Australii po wojnie zauważyli bardzo szybko, że wspólny 
cel musi połączyć Ukraińców. Zaproponowali skau  ng.  
Odbywały się obozy, biwaki, spotkania skautowe, 
wyjazdy wspólne i społeczeństwo zdecydowało 
skautowej młodzieży zabezpieczyć własny kącik.  
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Zakupiono teren w Wiktorii na którym wybudowano 
baraki i budynki do spotkań towarzyskich i teren na 
zajęcia.  Ofi cjalne otwarcie nastąpiło w 1981r.  W 
1985r. teren uległ zniszczeniu w pożarach okolicy [Ash 
Wednesday bushfi res].  Społeczeństwo nie poddało się 
i odbudowało teren i stanicę „Sokil” [Sokół].  

 W 1958r. padły pierwsze pomysły zgrupowania 
skautów Wschodniej Europy działającymi poza 
granicami ich krajów.  Dopiero w 1978r.  doszło 
do pierwszego spotkania i po tym do formalnego 
stowarzyszenia ESGAV [Ethnic Scouts and Guides 
Associa  on of Victoria].  Skauci litewscy, łotewscy, 
estońscy, węgierscy, polscy, ukraińscy, rosyjscy 
i australijscy należą do tego nadzwyczajnego 
zgrupowania skautowego i od 40 lat prowadzą 
spotkania w najlepszym duchu skau  ngu.

 Co roku wszystkie narodowości skautowe 
ESGAV spotykają się na weekendowy biwak, który 
był starannie planowany przez młodą komendę 
przez prawie rok. Nadzoruje tym komitet starszyzny 
dopilnowując szczegóły.  Co roku jest inny temat 
przewodni biwaku.  Narodowości mają swoje podobozy 
i na początku miały swoją kuchnię i podobozy 
wzajemnie się gościły.  W 2018r. kuchnia była wspólna, 
a modlitwa przed każdym posiłkiem prowadzona po 
kolei przez inną narodowość, we własnym języku.  
Każdy zastęp biwaku jest mieszany po jednej osobie 
z każdej organizacji i młodzież chętnie współpracuje i 
bawi się razem pokonując wezwania biwakowe.  

Druhna hm Iza Buras

ROZMOWA Z ROZMOWA Z 
INSTRUKTORAMI ESGAVINSTRUKTORAMI ESGAV

Dlaczego ESGAV zainteresowało Druhnę?

 Spotkałam ludzi, którzy rozumieli pojęcie 
skau  ngu podobnie i którzy robili wszystko, aby 
zabezpieczyć warunki skautowe dla młodzieży, 
rozwijające talenty, pojęcie służby innym, przyjaźnie 
międzynarodowe i w tamtych początkowych latach 
nadzieję w pokój między ludźmi krajów skłóconych.  
Lubiłam tych ludzi, którzy nie tylko prowadzili 
działalność skautową poza granicami ich kraju, 
utrzymując tożsamość narodową następnego pokolenia 
tak jak my w harcerstwie, ale skau  ng cechował ich 
życie.  W ich gronie był żywy „duch skautowy” i to 
odczuwałam podczas kolejnych rocznych biwaków 
wśród młodzieży.

Jaką rolę druhna miała w historii ESGAV?

 Od 1980r.  jestem w komitecie wykonawczym: 
dwóch przedstawicieli każdej członkowskiej 
narodowości wchodzi w ten komitet. Nadzorujemy, 
radzimy, a młodzież współpracuje, aby odbywał się 
coroczny wspólny biwak.

Czy Druhna mogłaby nam trochę wytłumaczyć na czym 
polega nadzwyczajność ESGAV?

 Bardzo lubię widzieć młodzież przyjeżdżającą 
na biwak, przedstawiającą ich narodowość i tradycje 
i pomimo tego, że każdy śpiewa i modli się we 
własnym języku jest bardzo wyraźny duch skau  ngu 
wśród uczestników. Każda narodowość przygotowuje 
piosenkę, skecz i okrzyk na wspólne ognisko, a w 
niedzielę na pożegnalny lunch tradycyjne dania każdej 
narodowości są ogromną atrakcją dla wszystkich.  
Może jeden z najbardziej wzruszających momentów 
jest rozpoczęcie biwaku, kiedy są podniesione fl agi 
siedmiu członkowskich krajów wraz z fl agą Australii 
przez osoby w strojach narodowych każdego kraju 
ESGAV. Po kolei są odśpiewywane wszystkie hymny 
narodowe.  Szacunek i powaga tego obrzędu jest bardzo 
wzruszającym przeżyciem. Udział w ESGAV daje mi 
szansę co roku chwilę rozmyśleć, że pomimo różnych 
sposobów działania mamy te same cele: skautowy 
sposób bycia, skautowy pozytywny wpływ na świat.  
Podczas ognisk czasami młodzież wybiera piosenkę 
i słyszymy jak raptownie dołącza inna narodowość 
innymi niezrozumianymi słowami na tą samą melodię.  
Nasuwa mi się moment, gdy polska grupa zaczęła 
śpiewać „Szła dzieweczka” a litewska grupa radośnie 
dołączyła we własnym języku.

Najdumniejszy moment?

 Trudno jest wybrać jeden moment, bo mam 
wiele małych momentów dumy.  Na przykład, jednego 
roku polska grupa miała tylko jednego uczestnika 
na biwaku ESGAV i po podniesieniu fl ag jeden głos 

ZDJĘCIE: Basia z mężem Stefanem

DRUHNA BASIA JANUS
 Druhna phm. Basia Janus pełniła wiele funkcji 
w swoim życiu harcerskim, obecnie stoi na czele 
Obwodu „Podhale” i jest związana z ESGAV od 1980r.  
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zabrzmiał śpiewając polski hymn narodowy przy 
maszcie.  Byłam na tym rozpoczęciu wraz z druhną hm. 
Marysią Nowak i dołączyłyśmy z boku.  Dumne byłyśmy, 
że ta wędrowniczka wytrzymała moment, głos nie 
zachwiał się, głowa podniesiona dumnie, stała prosto i 
reprezentacyjnie.  

W obecnych czasach, dlaczego ESGAV jest dalej 
ważnym wydarzeniem w kalendarzu harcerskim w 

Wiktorii?

 ESGAV przyjmuje zgłoszenia od młodzieży 
zarejestrowanej w członkowskich organizacjach 
skautowych. Uczestnicząca młodzież ma powyżej 15 
lat.  U nas w harcerstwie to jest wiek wędrowniczy, więc 
nasza młodzież już ma pewne wyrobienie i zrozumienie 
zasad skautowych.  Podczas biwaku ESGAV uczestnicy 
mają okazję zmierzyć się z młodzieżą innych organizacji 
skautowych, zauważyć ze zdziwieniem, że jest wiele 
wspólnego i każdy widzi bratnią duszę skautową.  Chyba 
po raz pierwszy praktycznie przeżywają to co wyobraził 
Baden-Powell dla młodzieży świata.  Działające zastępy 
są wciągającym i radosnym elementem biwaku i chyba 
ESGAV przetrwał 40 lat głównie dzięki temu. 

ZDJĘCIE: Na piątą rocznicę istnienia ESGAV, węgierska drużynowa zuchów, Maria Kern, wyha  owała sztandar.  Flagi narodowe członkowskich organizacji ESGAV są wyha  owane na sztandarze, a 
dookoła hasło „Czuwaj!” w każdym języku.  

ZDJĘCIE: Miałam szczęście dołączyć na zakończenie biwaku ESGAV i na ostatnią tradycyjną grę walki mąką.

ZDJĘCIE: Kuchni Węgierskiej: „Köszönöm Szépen!”

ZDJĘCIE: Oboźny Tarik Vann.

ZDJĘCIE: Podniesienie fl ag. ZDJĘCIE: Polska grupa 2018

 Miałam zaszczyt spotkać zasłużonych 
instruktorów organizacji skautowych ESGAV i 
doświadczyć osobiście coś nadzwyczajnego. Może 
trochę pierw o ostojach tej grupy.
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 40 lecie było 
uwieńczeniem pracy wielu 
osób, które z dumą patrzyły 
jak ich wychowankowie 
prowadzą zajęcia dla 
młodszych.  Instruktorzy, 
których miałam zaszczyt 
spotkać, bez wyjątku zwracali 
uwagę na osiągnięcia 
młodzieży i na wspólne 
osiągnięcia.  Odniosłam 
wrażenie, że przyjazny 
stosunek do innych jest 
kamieniem węgielnym tej 
organizacji.  Przy opuszczeniu 
fl ag, jedna fl aga zawinęła 
się tak ciasno dookoła 
linki, że nie sposób było jej 
ściągnąć bez uszkodzenia.  
Sprawnie skauci zabrali się 
za nieoczekiwane wezwanie.  
Paru skautów poszło po 
najdłuższą na terenie drabinę, 
która nawet na moje oko 
nie dosięgnęłaby fl agi, inny 
skaut zdjął buty, wyszedł 
najwyżej jak było możliwe po 
drabinie a potem po maszcie 
na bosaka jak majtek i uwolnił 
fl agę.  (okazało się, że w 
wolnych chwilach uprawia 
wspinaczkę skałkową).  
Piękne skautowe zakończenie.

Wywiad przeprowadziła 
Druhna hm Izabella Buras
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“SOBIERADKI BIWAKOWE”“SOBIERADKI BIWAKOWE”
SPRAWOZDANIE Z KWIETNIOWEGO BIWAKU HARCEREK W SPRAWOZDANIE Z KWIETNIOWEGO BIWAKU HARCEREK W 

BRISBANEBRISBANE

 W tym roku mamy w naszym hufcu dużo 
nowych harcerek, więc choć miałyśmy mało czasu, 
żeby zorganizować biwak, było to bardzo ważne, aby 
dać harcerkom okazję do wzajemnego poznania się w 
swoich zastępach.

 Niektóre z nich nigdy nie były na obozach ani 
biwakach, ani nie spały pod namiotami, więc pierwszy 
biwak odbył się na terenie naszego domu. Celem tego 
biwaku było wprowadzenie nowych harcerek do życia 
i obrzędów biwakowych i wyrobienia umiejętności 
potrzebnych na harcerskich obozach. Harcerki nauczyły 
się jak stawiać namioty, jak dbać o swoje rzeczy i 
trzymać porządek w namiotach. 

 Pogoda była w kratkę - przelotne deszcze 
przysparzały trochę kłopotów, ale z drugiej strony 
sprawiło to, że zajęcia były urozmaicone.  Biwak 
przysporzył też okazję, aby harcerki zaliczyły sprawność 
“Kucharki biwakowej”. Same planowały posiłki i co 
muszą kupić, zrobiły zakupy biorąc pod uwagę, ile mają 
pieniędzy i przygotowywały razem posiłki dla wszystkich 
uczestników biwaku. Tak więc po rozłożeniu biwaku, 
harcerki pomaszerowały do sklepu oddalonego 3 km i 
kupiły potrzebne produkty. Kierowały się praktycznością 
i oszczędnością. Po powrocie rozpakowały produkty 
i odpowiednio je zabezpieczyły. Pierwszy posiłek to 
była kolacja, na którą zrobiły sobie zawijane tor  lle z 
pieczonym kurczakiem i sałatką.

 Drugi dzień rozpoczął się pobudką i 
gimnastyką, a gdy dziewczynki się ubrały, odbył się apel. 
Odśpiewałyśmy hymn harcerski i wyznaczone harcerki 
podniosły polską fl agę. Na śniadanie harcerki zrobiły 
sobie jajecznicę - była pyszna! Żeby ją zrobić, trzeba 
było rozbić jajka, pokroić boczek i usmażyć jajecznicę na 
kuchence gazowej.

 Po śniadaniu, udałyśmy się na wycieczkę 
do pobliskiego rezerwatu przyrody, maszerując 
śpiewałyśmy piosenki nadające się do marszu! Przy 
strumieniu zrobiłyśmy małą przerwę. Po powrocie 
zjadłyśmy owoce i uczyłyśmy się harcerskich 
piosenek, żeby się przygotować na ognisko. Na obiad, 
harcerki zrobiły kanapki wykorzystując kurczaka 
i sałatkę pozostałą po wczorajszym objedzie, ale 
stwierdziły, że potrzebowały więcej produktów, więc 
powędrowałyśmy jeszcze raz do sklepu.

 Po ciszy, harcerki wskoczyły do basenu i 
pod nadzorem mojej siostry Sabriny, wykazały się 
umiejętnościami pływania, aby zdobyć sprawność 
“Pływaczki I”. Sabrina jest nauczycielką pływania 
i omówiła istotne elementy zapewniające 
bezpieczeństwo w czasie pływania i kąpieli. Harcerki 
miały też okazję ćwiczyć jak pomóc tonącemu, bez 
ryzyka dla siebie, jeśli nie ma w pobliżu dorosłej osoby. 
Po wysuszeniu i przebraniu się, harcerki złapały swoje 
śpiewniki, menażki i latarki i poszłyśmy do druhny Uli, 
naszej Komendantki Chorągwi, na ognisko.

 Harcerki nauczyły się jak bezpiecznie rozpalać 
ognisko, a na kolację smażyłyśmy na patykach kiełbaski 
i miałyśmy bigos zrobiony przez druhnę Jolę (moją 
babcię).
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 Po tradycyjnych pieczonych ”marshmallows” 
(czyli słodycze z korzenia prawoślazu!) śpiewałyśmy 
harcerskie piosenki, a Kasia i Claudia poderwały nas 
do pląsu “Misie Dwa”. Zakończyłyśmy ognisko kręgiem 
i odśpiewałyśmy “Idzie noc”. Po ognisku, wróciłyśmy 
do namiotów, zrobiłyśmy apel z odśpiewaniem hymnu 
i ściągnięciem fl agi i po myciu zębów rozpoczęła 
się cisza nocna, a harcerki, które nie miały warty 
poprzedniego dnia, czuwały nad biwakiem do północy.

 Śniadanie w ostatni dzień składało się z 
naleśników i placuszków smażonych przez harcerki na 
patelniach na kuchence gazowej.

 No, a potem trzeba było już złożyć namioty i 
spakować plecaki. Jeszcze zostało trochę czasu przed 
przyjazdem rodziców, więc poszłyśmy do parku pograć 
w piłkę. Zakończyłyśmy biwak apelem, na którym 
drużynowa harcerek, Jessica, przyznała harcerkom 
zdobyte sprawności: “Kucharkę biwakową” i 
“Pływaczkę”. Ściągnęłyśmy fl agę i harcerki rozeszły się 
do rodziców, ale jakoś nie śpieszno im było do domu! 
Jeszcze długo trwały rozmowy, opowiadania, śmiechy. 
Było ciasto, herbatka, rodzice wymieniali numery 

telefonów i roiły się plany na następny biwak. 
Ten biwak umożliwił harcerkom zbliżenie się do siebie i 
do swoich przybocznych, lecz również nowym rodzicom 
okazję do wspólnego zapoznania. 
To był jeden z najlepszych harcerskich biwaków!

Jasmine Bartle  , st. och.
Przyboczna 3ŻDH “Polska Łąka” 

Komendantka biwaku

 Redakcja dziękuje Druhnie Jasmine za opis 
tak ważnego biwaku w życiu młodych jeszcze nie 
wyrobionych harcerek. Gratulujemy Wam waszej pracy! 
Mądrze myślicie, mądrze podchodzicie do sprawy. 
Artykuł pragnęłyśmy umieścić, aby przypomnieć 
wszystkim naszym czytelniczkom dla kogo tak naprawdę 
działamy. Może i zapomniałyśmy to uczucie czy 
wrażenie, pod którym działa młoda komendantka, a 
co dopiero te skromne proste przeżycia na tej naszej 
harcerskiej drodze, z którymi nasze młode harcerki 
się po raz pierwszy stykają, a o których tak zwanego 
przyzwyczajenia zapomniały. Słowami piosenki” .... 
Żyjmy więc…”

ZJAZDY-KONFERENCJE-ZJAZDY-KONFERENCJE-
SPOTKANIASPOTKANIA

PRZYJMUJMY JE W WESO YM DUCHUPRZYJMUJMY JE W WESO YM DUCHU

WYBORY!WYBORY!
WYBORY!WYBORY!

WYBORY! WYBORY! 

ZDJĘCIE: Druhna Komendantka Chorągwi Harcerek we Francji, Adastra 2018
ŹRÓDŁO: Druh Michał Mościcki

 Mijają kolejne miesiące... czas ucieka, 
kadencje dobiegają końca, a nam zbliżają się wielkimi 
krokami kolejne Zjazdy i wybory, mianowicie Zjazd 
Ogólny ZHP [w Wielkiej Brytanii przypada też Zjazd 
Okręgu i m.in. wybór komendantów chorągwi]. 

 Czas refl eksji, podsumowania i zastanowienia 
się nad tym:

a) jak było
b) czego nam potrzeba 

c) dokąd my idziemy

 Droga Czytelniczko nie uciekaj. Pozostań z nami 
na chwilę na tej stronie. Coś jest w tym, że tylko mała 
grupa wśród naszych instruktorek i instruktorów zna 
się i interesuje Zjazdami. Na ogół każda z nas zamyka 
się w swoim terenie, w swej pracy i wyłącza się. „Niech 
tam sobie radzą, uzgadniają”, „to nie dla mnie” „i tak 
się z czasem dowiem. ” mnie to nie interesuje” lub „za 
mało o tych sprawach wiem” lub „nie mam czasu”. I 
to najgorsze ustosunkowanie: „nawet nie wiem czy mi 
prawo głosu przysługuje”.

 Czas 
wyciągnąć regulaminy 
z półki harcerskiej, 
odkurzyć je i zanurzyć 
się w istotne strony. 
Czołowy dokument 
to „REGULAMIN 
GŁÓWNY” wydanie 
2009 i przysługujące 
dalsze addenda.

 Dziś jako Redakcja staramy się 
wam pomóc i dodać otuchy do 
sprawy.
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DRUHNO, DRUHNO 

DRUHNO, DRUHNO 

CZY PAMIĘTASZ 

CZY PAMIĘTASZ 
ŻE...
ŻE...

TWÓJ GŁOS SIĘ 

TWÓJ GŁOS SIĘ 
LICZY!
LICZY!

DO URNY! ODDAJ 

DO URNY! ODDAJ 

SWÓJ GŁOS!

SWÓJ GŁOS!

 

Zjazdy 
łączą się z 
refl eksją. 

 Odbywają się na 
nich bardzo ważne wybory, które 
dotyczą każdej instruktorki.  A oddanie 
naszego głosu, czy bezpośrednio czy 
przekazem (np. procy vota) na korzyść 
pewnych celów, dążeń, potrzeb i zmian 
jest świętym obowiązkiem każdej 
instruktorki! 

 Obchodząc 100 lecie 
Odzyskania Niepodległości 
wracamy myślami do tego 
świata, w którym rodziło 
się nasze harcerstwo. 
Ileż tworzyli na tych 
ówczesnych zjazdach. 
Cieszyły się one zrywem 
i entuzjazmem jak 
i wielką sumiennością. 
Doprowadzały do efektów i 
dążeń, z których to właśnie my dzisiaj 
korzystamy. 

 Pytanie „Dokąd my idziemy?” jak i „Jak 
zamierzamy tam dojść?” jest dla naszego ZHP bardzo 
dziś istotne. 

 Nasze ZHP, utrzymujące etos Polski 
międzywojennej, wojennej jak i życia na uchodźctwie, 
należy chyba do najbardziej tradycyjnego nurtu 
polskiego harcerstwa. Wchodzi dziś w nowy okres 
wolnej i suwerennej Ojczyzny. Są tacy, którzy 
uważają, że posuwa się ku jakimkolwiek zmianom czy 
nowelizacjom żółwim krokiem i nie jest otwarte na 
nowe okoliczności. 

 Można by argumentować, skoro dołączyły do 
naszych szeregów bardzo prężne i działające harcerki 
i osoby z Kraju, że profi l naszej organizacji winień się 
do takich zmian bardziej dostosowywać. Tutaj można i 
powinno się długo debatować, nie tylko po pokojach, 
po nocy, ale i otwarcie na salach plenarnych.

 Co jest istotne jest to, że jednak tworzymy 
wszyscy razem kalejdoskop. Łączy nas chęć wychowania 
następnych pokoleń w polskim harcerskim duchu. Po 
107 latach, w globalnym świecie, który pociąga za sobą 
asymilację, działając poza granicami kraju, wychowując 
młodzież posiadającą po dwa lub nawet trzy 
obywatelstwa (czasem żadna z nich polskie) jesteśmy 
na rozdrożu czasu i warunków. 

 I musi nasuwać się nam to pytanie: „Dokąd 

my idziemy”?  A za nim „Kto nas tam najlepiej 
doprowadzi?” Kto rzeczywiście posiada te 

umiejętności i komu ufamy?

 Tak droga Druhno: Twój głos się liczy, 
głos wypowiedzi i głos elektoralny.

 Przy tym zastanówmy się czy osoba, 
która deklaruje swą gotowość do 

kandydowania wywiązuje się 
ze wszelkich dotychczas 

piastowanych funkcji, 
a po drugie czy jest 

to osoba naprawdę 
najbardziej wykwalifi kowana, 

lub nadająca się 
do przeprowadzenia 

najzdrowszego rozwoju naszej 
pracy w przyszłości?

Twierdzenie, że „nie ma nikogo, a ta 
osoba chce” jest odmeldowywaniem 

się od swojego obowiązku 
instruktorskiego i jest niepoprawne.

 Każdego dnia, w naszym życiu 
walczymy o swoje prawa, o to, aby nikt za 

nas nie decydował o sprawach, które nas 
dotyczą. A tu w przypadku harcerstwa, które 

leży nam tak głęboko na sercu, same oddajemy 
walkowerem nasz glos.  Dlaczego?

 Pewnie myślisz droga Druhno, że ten jeden 
Twój głos niewielką ma wartość i nic się nie stanie, lub 
nawet nie zmieni, kiedy nie będzie Ciebie na danym 
Zjeździe.

 Natychmiastową reakcją musi być powiedzenie: 
STOP!

Ty jesteś odpowiedzialna za 
przyszłość naszej organizacji! 

 Masz obowiązek wobec swoich podwładnych 
czy harcerek czy tych najmłodszych, czyli zuchów i 
skrzatów odważnego wypowiedzenia się i oddania 
głosu, bo służysz im przykładem swoją postawą, swoim 
uczestniczeniem, zainteresowaniem i zaangażowaniem. 
Przekazujesz i zakorzeniasz w nich, tym przykładem 
właśnie to poczucie osobistej odpowiedzialności 
za naszą organizację. Nie podporządkowujesz się 
wszystkiemu co narzucone, kładąc uszy po sobie, bo….

 Łatwo jest siedzieć w swojej jednostce i 
narzekać, na odległość krytykować, jeszcze łatwiej 
po fakcie, kiedy się już niczego nie da zmienić na 
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następnych kilka lat. Szkoda naszego czasu i naszej 
energii, a następny przystanek to ogólna apa  a przy 
dalszym rozczarowaniu. Kiedy przychodzi okazja 
do działania i do zmian nastaje milczenie, szukamy 
wymówki, by nie wziąć udziału w Zjeździe, a na pewno 
nie wyrazić swojej opinii podczas wyborów.

 Na takich spotkaniach napotykamy na ogół te 
same twarze, brak młodych, a jak się już pokaże młoda 
buzia, za często widzimy, że siedzi jakby zastraszona, 
milczy, i często głosuje „z prądem”, choć może miałaby 
najwięcej do powiedzenia w danym momencie i warto 
byłoby jej pogląd wziąć pod uwagę.  No i wiadomo, 
że dla młodych podróże będą kosztowne, a ze 
subwencjami kiepsko. 

 Młodym instruktorkom na ogół wydaje się, że 
lepiej się nie narażać starszyźnie, od której tyle niby 
w ich oczach jest zależne w ich osobistej pracy jak i 
rozwoju harcerskim.  

 Nastawienie takie młodych druhen jest dla 
nas wielką szkodą, bo każdy Zjazd jest doskonałą 
okazją na dyskusję i podjęcia decyzji, które mądrze 
zmieniać będą, lub po prostu przygotowywać naszą 
organizację w takim kierunku, który same sobie 
wyznaczymy do dalszej pracy. 

 Nie wszystkie dotychczasowe decyzje okazują 
się mądre po pewnym czasie. To jest normalne i 
uczymy się na błędach. Dziś za przewodniczki ponoszą 
odpowiedzialność komendantki chorągwi, a nie 
Główna Kwatera. To oddaliło wiele przewodniczek od 
swojej Głównej Kwatery, z którą zetkną się dopiero 
przy stopniu podharcmistrzyni. Podział wspólnej 
odpowiedzialności za przewodniczki pomiędzy 
chorągwiami, a Główną Kwaterą byłby zdrowszy i 
bardziej angażujący. 

 Nie ma co narzekać, trzeba działać! 
To od nas zależy jak harcerstwo będzie wyglądać za 
10,20 czy 50 lat, w którym kierunku będziemy się 
odnawiać i czy te zmiany, czy postanowienia w ogóle 
nastąpią. Dlatego każda wypowiedź i każdy głos 
instruktorki są naprawdę bardzo ważny. Nie możemy 
się od tej odpowiedzialności uchylać.

 Już dziś droga Druhno zastanów się czym, 
według Ciebie warto się zająć lub nad czym skupić, nad 
czym popracować, co dopracować, a co pominąć. Co 
wymaga uporządkowania, skoro otaczający nas świat 
zmienia się z prędkością światła, a nasze harcerstwo?

 Organizacja to struktura administracyjna 
potrzebna do sprawnego układu spraw, porządku 
i dyscypliny. Stąd potrzeba wyborów. Ale osoby 
wybrane, nawet te piastujące role administracyjna 
- prawne muszą posiadać wewnętrzną pasję wobec 

samego ruchu!  Muszą posiadać wizję, umieć ją 
przedstawić i potrafi ć zarazić wszystkich wokół siebie 
tym czysto harcerskim bakcylem. 

 Nie są skrobipiórkami, muszą nie tylko 
wykonywać to co im powierza regulamin, ale działać 
wedle tego zrywu do harcerstwa i jego ideałów. Tylko 
tym sposobem dążymy do szerzenia swych ideałów 
harcerskich w 21 stuleciu, z Dobrem na czele. 
Muszą te osoby być otwarte na ludzi, tych nowo 
dołączających do nas jak i tych już dawno działających 
w naszej organizacji. Co tu dużo mówić: muszą po 
prostu lubić ludzi! 
 Wymagajmy od siebie samych odwagi, 
podążajmy do jak najbardziej koleżeńskiej i równej 
wobec wszystkich atmosfery w naszych jednostkach 
na wszystkich szczeblach. Niech ta atmosfera będzie 
pozytywna, kreatywna, otwarta i motywująca, 
szczególnie te najmłodsze w naszych szeregach. To 
zależy od nas i naszych decyzji.

 Zastanówmy się czy w ogóle wiemy czym jest 
zjazd. Zbadajmy wcześniej, czy możemy wziąć w nim 
udział i jakie decyzje są tam podejmowane, jak mogą 
one nas dotyczyć? Zadawajmy te pytania, a na pewno 
wpisujmy daty od razu do kalendarzyka i rezerwujmy 
te terminy, aby móc przyjechać i nie tylko być, ale i 
aktywnie uczestniczyć.

 Więc na czym to polega?

 Warto przeanalizować podstawowe 
informacje na ten temat.

 Ponownie zaczyna się wszystko od pytań:

1) czy znam osoby pełniące poszczególne funkcje,
2) czy mam z nimi kontakt,
3) jak wygląda ten kontakt
4) jak bym chciała, żeby wyglądał

UWAGA! NA TYM NIE KONIEC - DALSZE PYTANIA

1) Co osoby pełniące poszczególne funkcje robią,
2) jakie mają obowiązki i prawa, 
3) czy i jak się z nich dotychczas wywiązały 
4) i czy są odpowiednimi osobami nadającymi się do 
pełnionej roli? 

 Tu nasuwa się bardzo niebezpieczny zwyczaj, 
który nam się co jakiś czas wkrada, głosowania „en 
błoć” na przykład na cały zarząd. Drugi z kolei problem 
to przekształcenie wyboru jakby przez aklamację na 
jakieś przyklaśnięcie.

 Takie nasze zastanowienie się i zaznajomienie 
w sprawie pociągają za sobą to, że może chciałabyś i Ty 
akurat też zadziałać?
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BUDUJMY ŚWIATU 

BUDUJMY ŚWIATU 

WIELKI DOM!

WIELKI DOM!

 Więc czy Ty droga Druhno możesz 
kandydować? Czy istnieje taka możność czy 
przyjeżdżasz tylko po to, aby komuś robić tłum i 
gwarantować jakieś poczucie demokracji, bo wszystko 
jest z góry ustalone?
Odpowiedzi typu jak „nie ma nikogo innego” lub „no 
jednak się trochę zna” są nie do przyjęcia, bo z czasem 
prowadzą do ogólnej apa  i.

 Piastowanie funkcji na każdym szablu, a tym 
bardziej na tych najwyższych jest wielkim zaszczytem.  
Nie jest nominacją tylko wynikiem wyboru. Aklamację, 
nominacje lub brak jakiego kolie sprzeciwu, czy 
innego kandydata nie należą do naszego regulaminu, 
a na pewno nie do otwartego działania i właściwego 
załatwiania spraw. Nie wprowadzajmy takich metod.

Więc postanawiasz, że JEDZIESZ,
bo ten artykulik Cię PRZEKONAŁ!

CO MAM TERAZ ROBIĆ, skoro jadę?
 Pamiętaj dowiedz się wcześniej o wszystkim. 
a) Po pierwsze musisz DOSTAĆ zawiadomienie Jeżeli 
Twoja koleżanka dostała, dlaczego Ty go nie masz? 

b) Musisz się zgłosić i to w terminie. Jak z
Twoją rejestracją (pytanie bardzo 
istotne, bo różnie bywa u druhen). 

c) W następnej kolejności, czy 
masz prawo 
uczestniczyć i 
jakie głosy Ci 
przysługują. 
Zerknij do 
Regulaminu. 

d) Powinnaś dostać WCZEŚNIEJ dokumenty związane 
z danym zjazdem czy konferencją, szczególnie w 
przypadku osób kandydujących. Te dokumenty to Twoje 
Vademecum, czyli przewodnik po Zjeździe/ Konferencji. 
Przeczytaj! Nie narzekaj później, że nie wiedziałaś co się 
dzieje.

UWAGA! Czasem dokumenty podają streszczenie 
regulaminu. Zawsze jest dobrze znać i mieć przy 
sobie prawny dokument. Może dana osoba w skrócie 
pisze pod wrażeniem swojego doświadczenia. To 
jest przydatne, ale na innym etapie: sprawozdania, 
zgłoszenia swojej kandydatury itd.

e) Co wiesz o kandydatach. Nie zgadzaj się ze 
stwierdzeniem np., że „w miarę możliwości” informacje 
zostaną nadesłane lub przekazane przed rozpoczęciem 
zjazdu czy konferencji. 

 Przed rozpoczęciem Zjazdu czy Konferencji 
może to być po prostu 5 minut przed otwarciem 
obrad! Nie jest to najlepszym znakiem poszanowania 
swoich uczestników.

 Dlaczego by tak z resztą miało być? Jaki 
problem? Ostatnio np. obozy czy zloty operują 
swoją sporządzoną stroną internetową, na której są 
podawane istotne sprawy i dokumenty. Przy tym, 
jeżeli chcesz kandydować, po co owijać to w bawełnę, 
trzymać w tajemnicy i deklarować się w ostatniej 

chwili.
 Skoro pragniesz odpowiedzi 

na pytania typu: Co wiem 
o kandydacie? Czy 
starał się do mnie 
chociażby w jakiś 

sposób przemówić? 
Czy szanuje mój głos 
i moje wsparcie? 
Wymagaj droga 

Druhno, abyś 
miała wszelkie 

informacje za 
wczasów.
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 Jeżeli kandydat wyłoni się z sali, musi 
przedstawić się wedle ustalonych danych tyczących 
wszystkich już zadeklarowanych kandydatów.

 Dla nowych instruktorek istotne jest by 
ustrzec się przed tym, żeby kandydat nie był dla 
nas jakby „anonimowym” instruktorem /kom, żeby 
nasz wybór nie wyglądał jak zwykła loteria, kiedy się 
stawia jakieś tam numerki z nadzieją, że poskutkuje. 
Świadomy wybór jest podstawą, wybieramy naszych 
przedstawicieli, osoby, które będą nas reprezentować i 
nami zarządzać w harcerskiej pracy.

 Przejdźmy z myślenia na etap działania. To nie 
jest trudne, wystarczy otworzyć się na potrzeby służby 
i rozwoju osobistego jak i organizacji. Każda z nas 
może, a nawet powinna zaangażować się w pracę na 
szczeblu Chorągwi czy Władz Związku czy Okręgów.

 Tu prośba szczególnie do młodszych Druhen: 

 Wykorzystajmy swoją energię pozytywnie i 
pomóżmy sobie nawzajem.

 Zastanów się już dziś kogo chciałabyś 
zobaczyć w konkretnych funkcjach, komu i w czym 
możesz zwyczajnie pomóc dzieląc się swoją wiedzą, 
doświadczeniem i pomysłami...

 Jesteś z nami, bo chcesz, a więc podejmij 
rękawicę to jest najlepszy na to czas.

 Nie czekajmy kolejnych 2,3, 5, czy 10lat, 
narzekając...

 Drogie Czytelniczki, jeżeli macie suges  e 
tyczące pytania „Dokąd my idziemy?” i „Kto winien 
nas tam zaprowadzić?”  Redakcja zaprasza Was do 
podzielenia się nimi z nami chociażby korespondencją 
do Węzełka. Nie chodzi tutaj nam o poszczególne osoby. 
Temat tyczy wszystkich terenów, a nasz artykuł nie 
stanowi sam w sobie krytyki żadnej osoby.

Do zobaczenia wkrótce!
Czuwaj!

NAPRZÓDNAPRZÓD
DZIEWCZĘTA!DZIEWCZĘTA!
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ZJAZD OGÓLNY ZHP

PODSTAWOWE 
INFORMACJE

W pigułce tylko pod kątem Organizacji Harcerek  
Przysługują „arnice 55-71” w Regulaminie Głównym 2009

Kto może wziąć udział: Wybrani delegaci w stopniu hm, osoby z funkcji: członkowie Naczelnictwa i 
Naczelnej Rady, Naczelnicy, Komendanci Chorągwi, Hufcowi (p.o. hufcowi, 
czyli nie hm), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu, 
Naczelny Kierownik Starszego Harcerstwa, kierownicy kręgów starszego 
harcerstwa. przewodniczący w stopniu hm lub działaczki harcerskiej OPH 
Kół Przyjaciół harcerstwa, czyli OPH, kapelani okręgów, okręgowi kierownicy 
starszego harcerstwa i okręgowi kierownicy OPH.
Delegatów jest w sumie 160. Organizacji harcerek przysługuje za każde 10 
zarejestrowanych hm jedna delegatka.

Jak często się odbywa: co 3 lata

Gdzie się odbywa: dowolne

Jak długo trwa: tradycyjnie przez weekend
Komu i na ile przed 
rozpoczęciem należy 
potwierdzić udział:

wedle podanych terminów i instrukcji. Zjazd zwołuje Naczelnictwo

Cele: sprawozdania władz Naczelnych jak i Przewodniczących Zarządów Okręgów, 
wnioski, uchwały regulaminowe, udzielenie absolutorium
WYBORY: Naczelnictwa, Naczelnej Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Naczelnego, Przedstawiciela OPH w Naczelnictwie m.in. [Patrz Poniżej]

Czy równocześnie ze 
Zjazdem odbywają się inne 
spotkania np.: konferencje, 
seminaria, szkolenia:

Tak. Naczelniczka ma prawo zwołać konferencję instruktorek. 
Naczelniczka jest wybrana w ramach tej konferencji, jej wybór zatwierdza 
Zjazd.

UWAGI! Jako phm czy pwd nie masz prawa być delegatką, ale PAMIĘTAJ, że masz 
prawo wypowiedzieć się w ramach swej chorągwi co do tego kogo wybieracie 
sobie za delegatki. Nie przyjmuj czyjegoś „fait accompli”. Zadawaj pytania, 
interesuj się i rozmawiał ze swoimi delegatkami wcześniej. Delegatki nie 
powinny przyjmować wyboru, jeżeli nie zamierzają być obecne na Zjeździe. 
Nie powinny oddawać komuś 
nnemu swojego głosu, bo to wiele pożytku nie daje.
Delegatki powinny być wybierane podczas chorągwianych konferencji 
instruktorek Jeżeli ktoś nie może w niej uczestniczyć może podać na piśmie 
swoja zgodę na wybór jako delegatkę na Zjazd Ogólny ZHP.

•Przewodniczący/ca Związku (kadencja: 3 lata max. 6 lat)
Kieruje pracami ZHP, Reprezentuje ZHP, Popiera decyzje nie zastrzeżone
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ZJAZD OKRĘGU KONFERENCJA  INSTRUKTOREK
W RAMACH ZJAZDU OKRĘGU LUB OGÓLNIE

w pigułce tylko pod kątem Organizacji Harcerek  
Przysługują „articles 36-54” Regulamin Główny 
2009
UWAGA w Wielkiej Brytanii TERMIN 6-7 
październik 2018r.
Stanica w Fenton
termin zgłoszeń 15. września br.
przewodniczki, phm i hm i działaczki harcerskie pwd, phm i hm

co dwa lata (Może być zwołany Nadzwyczajny Zjazd 
Okręgu)

: co najmniej co dwa lata, najczęściej co roku,  lub 
częściej wedle potrzeb Choragwi

tam, gdzie zostaje zwołany w danym kraju przez 
Zarząd Okręgu

dowolne

w sumie do 24 godzin na przełomie dwóch dni najczęściej przez weekend
osobie wyznaczonej w podanym terminie 
UWAGA! Każdy musi być zgłoszony wcześniej. Nie 
można się zgłaszać na miejscu!

wedle podanych terminów i wskazówek
Konferencję zwołuje Komendantka Chorągwi

decyzje w sprawach nie zastrzeżonych Naczelnictwu, 
wybory, sprawozdania, zatwierdza budżet, udziela 
absolutorium, ma prawo uchwalenia wniosków na 
Zjazd Ogólny. Do tego dochodzą dalsze obowiązki i 
prawa -patrz art 42 (g,) (h) i (j)
UWAGA! Zjazd Okręgu jest prawomocny bez 
względu na ilość obecnych! Nie chcesz, żeby mała 
grupa ludzi decydowała za Ciebie-bierz udział!

w ramach Zjazdu Okręgu: sprawozdanie z kadencji , 
wybór Komendantki Chorągwi na następną kadencję 
, wybór delegatek z Chorągwi na Zjazd Ogólny ZHP
Ogólnie: wedle potrzeb chorągwi  programowo i 
metodycznie opiniodawczy 

Komendantka Chorągwi zwołuje konferencję 
instruktorek.

normalnie nie

Okręgi mogą dostosowywać funkcje w Zarządzie 
wedle swoich własnych potrzeb i prawnych 
wymagań. Mogą zwołać Prezydium, gdzie zebranie 
plenarne może być niepraktyczne, choć zebrania 
mogą odbywać się sposobem telekonferencji. Z 
Urzędu do Zarządu Okręgu wchodzą Komendanci 
Chorągwi, Okręgowy Kierownik Starszego

UWAGA! Tu przysługuje Regulamin Organizacji 
Harcerek  (2010) Rozdział VII strony 49-55

•Komendantka Chorągwi (kadencja: 2 lata max. 6,  
po przerwie dwu-letniej moze znów kandydować) 
kto może pełnić funkcję: hm., ale czasem phm., 
Odpowiedzialna  za całokształt pracy wobec
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innym, Przełożony Naczelników i Naczelnego Kierownika. Kieruje działalnością 
OPH nadając stopień działacza/ki harcerskiego i odznaki, kto może pełnić 
funkcję: hm.

•Wice Przewodniczący (kadencja: 3 lata)
Reprezentuje ZHP w zastępstwie Przewodniczącego jak i w razie potrzeby 
samą Funkcję Przewodniczącego w zastępstwie lub obejmuje tę funkcję w razie 
rezygnacji, śmierci lub innych przyczyn

•Przedstawiciel OPH (kadencja: 3 lata)
Łączność z Okręgami ZHP, Otrzymuje sprawozdania okręgowych kierowników 
OPH, Przedstawia sprawy w Naczelnictwie, skoro, że jest łącznikiem 
pomiędzy Przewodniczącym, a OPH Przekazuje wnioski i mianowania 
Przewodniczącemu Dyskutuje sprawy sporne między OPH, a innymi 
organizacjami i referuje je Przewodniczącemu 

•Sekretarz Generalny

•Skarbnik Generalny

•5 członków do Naczelnictwa

•10 członków do RADY NACZELNEJ zwanej NRH art. 81A (kadencja: 3 
lata)

•Komisja Rewizyjna - 5 członków 2 zastępców (kadencja: 3 lata)
Sprawuje kontrolę gospodarki fi nansowej Naczelnictwa i GK -celowość 
wydatków co najmniej co rok Sprawozdanie na NRH i na Zjeździe Ogólnym (w 
celu absolutorium), uprawnienia: Podlega swojemu regulaminowi

•Naczelny Sąd Harcerski 9 członków w równej proporcji wg krajów
(3 lata)
Wyrokowanie wedle regulaminu, kto może pełnić funkcję: hm., uprawnienia: 
Regulamin Sądów Harcerskich

•Naczelniczka/nik (kadencja: 3 lata, max. 6 lat)
Kierują pracą organizacji (harcerek) swojej gałęzi., kto może pełnić funkcję: 
hm.

•Naczelnik Starszego Harcerstwa (kadencja: 3 lata, max. 6 lat) Kierują 
pracą organizacji (harcerek) swojej gałęzi,
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Harcerstwa i Kapelan Okręgu. Członkowie mogą być 
dokooptowani do 1/3 członków z wyboru.

UWAGA! Należy się zaznajomić z sytuacją we 
własnym kraju działania.

•Przewodniczący (kadencja: 2 lata max. 6 chyba, 
że nie ma następcy na pewnych terenach)
Reprezentuje ZHP na terenie Okręgu
Kieruje pracą Okręgu, Odpowiedzialny za status 
prawny ZHP w stosunku do praw i obowiązków kraju 
działania, Zatwierdza i rozwiązuje Koła Przyjaciół, 
zatwierdza Okręgowego Kierownika i nawet 
Obwodowego Kierownika OPH
Wydaje okólniki, Patrz też art. 46 (h))) i) (j)
czuwa nad atmosferą, ideologią i harmonijną 
współpracą Organizacji ZHP w Okręgu, kto może 
pełnić funkcję: powinien być hm.

•Zarząd (czyli 9-15 osób pełnoletnich spośród 
członków ZHP proporcjonalnie wg gałęzi 
organizacyjnych) (kadencja: 2 lata) Prawo czynienia 
uwag Komendantom Chorągwi uprawnienia: 
Propaguje harcerstwo i krze-
wi  jego ideologię. Pomaga materialnie i moralnie 
jednostkom. Zatwierdza i znosi obwody ZHP. 
Organizuje KPH itd. Administruje funduszami i 
majtkiem Okręgu. Przygotowuje budżet Zarządu 
Kontroluje gospodarki fi nansowe wszystkich 
podległych jednostek Czuwa nad wydawnictwami 
Okręgu. Powołuje Komisje do zadań specjalnych 
Podejmuje działania  ryzyka szczególnie co do 
reputacji i odpowiedzialności prawnej na terenie 
Okręgu Stosuje zalecenia i wskazówki Naczelnej
Rady Patrz kika innych pozycji w art. 48Ai

•Okręgowy Kierownik OPH (kadencja: 2 lata)

•Komisja Rewizyjna (5 członków i 2 zastępców)
Kontroluje i sprawdza celowość gospodarki fi nansowej 
Zarządu Okręgu. Prawo kontroli wszystkich jednostek 
na terenie podległych Okręgowi jak i kmórek i 
komisji powołanych przez Zarząd. Składa pismienne 
sprawozdanie na Zjeździe Okręgu. uprawnienia: 
Nadzoruje Komisjom Rewizyjnym KPH

•Sąd Harcerski Okręgu (3, 5 lub 7 członków 
wybranych przez Zjazd Okręgu) (kadencja: 2 lata), 
Regulamin Sądów Harcerskich

Naczelniczki. Kontroluje pracę i gospodarkę jednostek. 
Odpowiedzialna za kształcenie przewodniczek i 
mianowanie. Odpowiedzialna za dobór kandydatek 
na phm i za cześć kształcenia. Powołuje Komisje 
Stopni Instruktorskich. KIeruje pracą hufców i 
drużyn w bardzo wyszczególniony sposób -patrz 
art.3 (m) (1-11). Odpowiedzialna za ubezpieczenie 
członkiń Chorągwi podczas zajęć. Odpowiedzialna 
za dostosowanie przepisów Chorągwi do przepisów 
kraju działania itd. Przedstawia na Zjeździe Okręgu 
swoje sprawozdanie. Zwołuje odprawy funkcyjnych, 
konferencje sprawozdawczo –wyborcze, metodycznie i 
opiniodawcze
Ile możliwe organizuje i prowadzi, lub deleguje 
prowadzenie drużyny instruktorskiej przy Chorągwi. 
Powołuje Komendę Chorągwi
Może angażować do referatów inne instruktorki nie 
należące do Komendy Chorągwi, uprawnienia: W 
składzie GKi i Zarządu Okręgu, Bierze udział w 
Zjeździe Okregu

•Delegatki na Zjazd Ogólny ZHP (kadencja 
jednorazowa), kto może pełnić funkcję: hm., 
Reprezentują swoją Chorągiew we wszystkich sprawach 
poruszanych na Zjeździe Ogólnym ZHP z prawem 
pełnego glosu.

O NRH czyli NACZELNEJ RADY HARCERSKIEJ, 
KTÓRĄ WYBIERAMY PODCZAS ZJAZDU 

OGÓLNEGO ZHP (3-4 LUTY 2019) BĘDZIEMY PISAĆ 
W NASTĘPNYM NUMERZE WĘZEŁKA

ZDJĘCIE: Druhna Mościcka
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WIEŚCI Z TERENÓWWIEŚCI Z TERENÓW
RAMSGATE, SKRZATY

GUZICZEK ASTRONOMA

OTTAWA,
ZUCHY OBCHODZ  OLIMPIAD  ZIMOW

LONDYN, SKRZATY
NADANIE PRZEZ DRUHN  PHM WAND  PTAK 
GUZICZKA POD TYTU EM: „POLAK MA Y”

RAMSGATE, ZUCHY
WICZENIA!

ŹRÓDŁO: Arek Jakubczyk, Facebook
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A NA LITWIE, 16 LUTEGO 2018R
W DNIU OBCHOD W 100LECIA LITWY POLSKA M ODZIERZ TA CZY A POLONEZA 

Relacja od Druha Przewodniczącego ZHP Litwa”.

 Dzisiaj podczas obchodów stulecia nasza 
Referentka zuchowa dh. Magda Gryniewicz tańczyła 
poloneza wraz z druhnami, a tańczyło aż 100 par!

 A potem harcerze i skauci z czterech różnych 
organizacji spotkali się, aby upamiętnić ten dzień 
wspólnym zdjęciem (rezultat ocenimy trochę później).
 
 Natomiast druhna Agata Radulevič przesyła 
zdjęcie z alei Gedymina, gdzie już od 17:00 zapłonie 
100 ognisk, a ich strażnikami także będą nasi harcerze! 
Do zobaczenia przy ognisku!

ZDJĘCIE: Sto Ognisk ŹRÓDŁO: Pavel Giliauskas, Agata Radulevič

ŹRÓDŁO: Joanna Bożerodska, Facebook
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 Oświetlony został wodospad w 
Niagarze kolorami WOSM z racji narodzin 
Baden Powella: purpurowym i białym.

 “It‛s an opportunity for us to take pride 
in the organization we are a part of, but 
on a bigger and more public scale. We are 
hoping that other Councils, Areas and 
Groups from across the country will be 
encouraged to celebrate with us,” - said  
Ba  lefi elds Council Youth Commissioner, 
Ashley Guay.

WOSM, KANADA
22 LUTY  2018 - DZIEŃ MYŚLI

AUSTRALIA, BRISBANE
DZIE  MY LI 2018

CHICAGO, WICHRY
W HO DZIE OFIAROM W 78 ROCZNIC  

WYW ZEK

 Rozpoczęcie Roku Harcerskiego na 2018 
Obwodu ZHP „Pomorze” w Brisbane. 

 „Zbiórka rozpoczęła się apelem, na którym 
miałam zaszczyt mianować druhnę pwd Anię 
Bartlett Hufcową Hufca Harcerek „Pomorze” i 
przekazać jej srebrny sznur. Oczywiście były 
także rozkazy hufcowych, przyjmowanie nowych 
funkcji oraz rozdanie granatowych podkładek i 
krajek naszym nowym przewodniczkom. 

 Po apelu odbyła się pierwszopiątkowa Msza 
Św. Młodzież harcerska i grono instruktorskie 
przygotowało czytania, modlitwy wiernych, psalm i 
pieśni.

 Po Mszy Św. podzieliliśmy się na dwie 
grupy: skrzaty i zuchy miały swój własny kominek, 
a starsi na drugiej sali kominkiem harcerskim 
obchodzili Dzień Myśli Braterskiej. Zbiórkę 
zakończyliśmy smacznym posiłkiem przygotowanym 
przez KPH. Wszędzie było wesoło i radośnie. 
Atmosfera prawdziwie harcerska.”

ŹRÓDŁO: Iwona Kumpin, Facebook
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ZHP RAMSGATE, WB
BIWAK „DZIEŃ MYŚLI”

SYDNEY, AUSTRALIA
OB Z CA O CI „NIEPODLEG O ”

OB Z HARCEREK „PATRIOTKI”

ZDJĘCIE: Na obozie, Obiady Czwartkowe.

KOLONIA W SCOUT CAMP KARIONG
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CHICAGO
SRAWNO  TANCERKI I TANCERZA

CHICAGO
DRUHNA HM BASIA CHA KO

CZ OWIEK ROKU 2017

SZKOCJA
ZHP PERTH 

IRLANDIA
ZHP CORK

 Z okazji zbliżającego się Dnia Myśli Braterskiej wczoraj 
odbyła się w Cork zbiórka specjalna. Wzięli w niej udział nasi 
wędrownicy, harcerze oraz zuchy. 

 Mieliśmy również gościa specjalnego- zawitał do nas sam 
gen. Robert Baden-Powell.

 Posłuchaliśmy kilku ciekawostek z jego życia, pośpiewaliśmy 
i znaleźliśmy czas na wspólne pląsy. 
W czasie tej wyjątkowej zbiórki zuchom zostały wręczone Wilczki, 
Słoneczka, Gwiazdki oraz znaczki gromady a harcerzom przyznane 
zostały stopnie harcerskie.

 Nie zabrakło również tortu :)

 Życzymy wszystkim pogody ducha, uśmiechu na twarzy i 
sukcesów na harcerskiej drodze!

Czuwaj!
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FRANCJA
DZIE  MY LI 2018

PRZY KOMINKU

GRODNO, BIAŁORUŚ
Wieści z RSZ „Harcerstwo” z Grodna na Białorusi. 
Źródło: Facebook

„Kto nie zna swojej przeszłości - nie ma 
przyszłości”. 

„Po co nam historia, tradycje... rozważały harcerki 
na swojej zbiórce drużyny.” 

 Pomysł tematu naszych sióstr w Grodnie 
winniśmy wprowadzić do naszych planów pracy na 
zbiórkach harcerek rozsianych po całym świecie!

KANADA
SZCZEP KASZUBY

W DROWNICZY BIEG TROPEM WILCZYM
Z INSTYTUTEM PI SUDSKIEGO

W NOWYM JORKU
 Wędrowniczki „Skaliste Orly” z Druhną 
phm. Anią Sawicką i Druhną pwd. Kasia Pogorzelska, 
drużynową. 

 Na grupowym zdjęciu z Panią Iwona Korga, 
Kierowniczka Instytutu Piłsudskiego, która załatwiła 
harcerkom wstęp wolny.

PERTH, SZKOCJA
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OTTAWA
SYGNALIZACJA... ...A PRZY KOMINKU

CHOR GIEW HARCEREK W USA
ODPRAWA HUFCOWYCH

OBIAD

FILADELFIA,USA
ZUCH PODR NIK

ZHP RAMSGATE 
U HARCEREK PIERWSZA POMOC ZUCHY W HORNBY MUZEUM

BROOKLYN, NY
GROMADA S ONECZNIKI 

 Zuchy pozują w greckich strojach, Druhna 
Dzidka opowiada mit o Orfeuszu i Eurydyce, obrzęd 
poczęstunku ambrozją.

 Pod koniec zbiórki instrukcje jak oprawić pióro 
Indianina i przygotowywanie strojów do pokazu na 
Dzień Zucha. 

 Gromada Słoneczniki będzie reprezentować 
Stany Zjednoczone - oryginalnych mieszkańców 
północnej Ameryki. 

Sagapo to znaczy kocham Cię.
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A W EDYNBURGU
PALEMKI!

Z KOLEI W GLASGOW QUEENS, NOWY JORK
EGIPCJANIE W MASPETH

DRUHNA SZCZEPOWA PHM NATALIA POPKO 
Z ZUCHAMI, A MO E TO KLEOPATRA?

 Kilka tygodni temu, do naszych zuchów 
przyszedł Ser Jan Dąbrowski z prośbą o pomóc, aby 
mógł się dostać z powrotem do swojego bractwa. 
Wczoraj wieczorem, Zuchy brały udział w turnieju 
rycerskim na który musiały przygotować swoje zbroje 
i potem musiały wykazać się swoją celnością w 
strzelaniu z łuku.

 Turniej był zrobiony na cześć Króla Dominika 
i jego przyszłej małżonki, Królowej Weroniki. Wraz z 
nimi przyjechał królewski błazen, Ser Błazeno.
 Wszystkie zuchy się świetnie bawiły.

GREENPOINT, NOWY JORK
NOWE ZUCHY WST PI Y

DO GROMADY KRASNOLUDK W
IRLANDIA

ZHP WATERFORD



strona 54
WĘZEŁEK|NUMER 331|KWIECIEŃ-LIPIEC|2018

W BRISTBANE
OBYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE

 Wielki Piątek. Młodzież harcerska tradycyjnie 
pełniła wartę przy Grobie Pana Jezusa. W między czasie 
harcerki uczyły się tradycyjnej metody farbowania 
jajek w łupinach cebuli i wydrapywania wzorów na 
pisankach. Harcerze i harcerki mieli także okazje 
malowania pisanek w stylu kaszubskim i łowickim. 
Wędrownicy natomiast przygotowali drewno na 
nabożeństwa Wielkiej Soboty. A skrzaty i zuchy 
zdobiły swoje pisanki kolorowymi pisakami. Wieczór 
zakończyliśmy wspólną modlitwą.

A W SYDNEY
WARTA PRZY GROBIE

ZHP FRANCJA 
DRUGA GWIAZDKA U ZUCH W

FILADELFIA
 ZUCHY I SKRZATY

ZABAWIAJĄ SIĘ W WIOSENNY DZIEŃ
W MORRIS ARBORETUM
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ZHP NA LITWIE
Czuwaj!

 Przed kilkoma godzinami, w Ambasadzie 
Wielkiej Brytanii, odbyło się spotkanie przedstawicieli 
litewskich organizacji skautowych oraz harcerskich 
z Panem John May – Sekretarzem Generalnym 
programu „The Duke of Edinburgh’s Interna  onal 
Award”.

 Ze zdjęcia widzimy, że panowała naprawdę 
ciepła atmosfera, a nasi reprezentanci nie tylko 
otrzymali informację o możliwościach realizacji 
tego programu w ZHPnL, ale usłyszeli też wiele 
prawdziwych historii z różnych zakątków świata o tym, 
jakie piękne mogą być rezultaty współpracy skau  ngu 
z programem „D of E Award” i jak ważne jest stawianie 
przed sobą coraz nowych wyzwań.

 Z niecierpliwością czekamy na pierwsze 
owoce tego spotkania!

- wrażeniami dzieli się pwd. Kamilija Sinkevič

WINDSOR, KANADA  
POINT PELEE

CHICAGO
PRZYRZECZENIE

IRLANDIA, ZHP SHANNON
BIWAK
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DZIEN ZUCHA DOYLESTOWN  
AMERYKA SKA CZ STOCHOWA

ADASTRA XXIV - ”WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”   
DOJE D AMY! S OWAMI PIOSENKI STAREJ POLONII
„JEDZIE JEDZIE JEDZIE BUS, KO A SI  RUSZAJ ...”

NA ZDJĘCIU: Druhna Gosia Mrówka

ŹRÓDŁO: Druhna Malwina Rewkowska

AMERYKA SKA CZ STOCHOWA
ZACZYNAMY! 

BRATEK - SYMBOL TEGO ROCZNEJ ADASTRY

JE  TRZEBA JE !
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RAP Z USA
W WYKONANIU DRUHNY ILONY ZAKRZEWSKIEJ WRAZ Z DELEGACJĄ HUFCA PODHALE,

DZIEŁO DRUHEN BIELSKIEJ I KRUŻEL

„SIŁĄ organizacji była prawda jej 
pracy, uskrzydlona entuzjazmem 
młodości. Utrzymanie i rozwinięcie 
tej wartości było i musi na przyszłość 
pozostać trwałą postawą harcerskiej 
pracy.”

Dr Druh hm Michał Grażyński

Ref: My jesteśmy druhny z uSA!
Harcowanie ważna spraWA!
Nasza scena to natuRA!
Lecz ważne jest/ mani, pedi, fryzuRA!

Buch buch tsss…

Ciasno/ swój szary plecak pa-ku-jemy
Na samym dnie/ wszystko zawsze/ w nim znaj-
dziemy
Nawet/ na makijaż/ miejsce mamy - 
Bo jes-teś-my super … damy!!! -o –ho!

Hej ho…hej ho…

My młodsze druhny/ na wycieczkach się wspinamy
Nawet na sznurach/ ze skał dyndamy
A my starsze/ idziemy na zakupy 
Bo przecież musimy kupić/ wygodne buty!!! –o- ho!

Hej ho…hej ho…

Rankiem na apelu/ w szeregu stajemy
I szarych czapeczek/ wciąż poszukujemy, 
A mundury nasze/ strojne jak choinka,
Tu guziczek, tam naszywka, we włosach modna 
spinka. -o-ho!

Hej ho…hej ho 

W Ameryce wszędzie/ ogromne dystanse
Samochodem pokonamy / mil tysiące
Ale/ pod górkę /zrobić nawet dwa kroki 
To już strasznie/ bolą nas boki. -o-ho!

Hej ho… hej ho…

Prymitywnie w lasach/ obozujemy
Na polowej kuchni/ strawę gotujemy
Ale/ bardzo/ smutna nasza mina 
Kiedy za daleko/ jest latryna!!! – o- ho!

Hej ho… hej ho… 

Fraszka dla nas/ biwaki, wędrówki
Od spania w śpiworach/ nie bolą nas główki
A dopiero wiemy, /że porządna wyprawa 
Kiedy na śniadanie/ serwowana jest kawa!!! –o-ho!

Hej ho…hej ho…

My młodsze druhny/ chodzimy zakochane,
Na radach drzemiemy/ bośmy nie wyspane,
My starsze udajemy/ żeśmy zapomniały 
jak w przystojnych harcerzach/ same się kochały. 
O-ho!

Hej ho…hej ho…

A wieczorem, gdy ognisko żarem bucha,
Wiatr /wieje/ a druhna w ręce chucha,
Ciepłym/ kocem/ przykrywa swe kolana
I myśli/ jak przetrwać/ do bladego rana. -o-ho!

Hej ho…hej ho…

Radosny/ gromki śpiew/ to nasza jest domena,
Czy młodsza/ czy starsza/ jest piękna jak Syrena,
Talentów/ u nas/ nigdy nie brakuje,
Bo w nas jest siła/ i to wciąż procentuje. -o-ho!

Hej ho…hej ho…

NASZA G WNA KWATERA NA CZELE!!!
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NA ADASTRZE 2018 
HONOROWY CZ ONEK!

W 80 GODZIN NAOKO O ADASTRY!
INSTRUKTORKI SI  BAWI
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I PO ADASTRZE...

...A W NY KOMENDANTKA CHOR GWI Z AUSTRALII, DRUHNA 
HM URSZULA DANIELS, GRA W SZACHY Z JANEM KARSKIM 

Z POKOLENIA NA POKOLENIE-TEN SAM ŚWIAT!

DZIŚ

WCZORAJ

NA ZDJĘCIU: Druhna hm Ala Lew Tabor m.i. z Druhnami Krysią Dutkowską, Teresa Wiącek i 
Anne  a Błacharską

NA ZDJĘCIU: Druhostwo Guilhou pod pomnikiem Jagiełły w Central Park .

NA ZDJĘCIU: Kto to jest? NA ZDJĘCIU: Kto to może leżeć w tym wózku?
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FILADELFIA 
SZCZEP DUNAJEC BIWAK
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BRISBANE

I JUŻ PONOWNIE W AUSTRALII
ANZAC DAY 2018

PO BITWIE POD TOBRUKIEM POLSCY O NIERZE 
Z AUSTRALIJSKIMI 

BRATERSKO  NA POLU BITWY!

W MELBOURNE
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MYJEMY ŁAPKI?
CIEKAWE PO CZYM!

A W MILTON ONTARIO
ZBI RKI, ZBI RKI I ZBI RKI.......

BURLINGTON, ONTARIO, KANADA

 Ontaryjski konkurs wiedzy harcerskiej „Pniemy 
się wzwyż” oraz konkurs śpiewu „Z piosenką w 
plecaku”.: udział wzięło ponad 20 ekip.

Pierwszą Nagrodę w śpiewie
wziął Szczep Wieliczka z Mississaugi

W ARGENTYNIE
W RAMACH NIESAMOWITYCH G R,

PRAWIE U ST P KOLOSA AMERYKI, WI TUJEMY 
100-LECIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1918-2018.

ŹRÓDŁO: Kurier Galicyjski, Facebook

LWÓW PIKNIK RODZINNY 
NA CZE  WIZYTY

NIE MOG O HARCERSTWA ZABRAKN
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CHICAGO
DRUŻYNA TURNIE NA WYCIECZCE PO MIEŚCIE

A ZUCHY W CHICAGO
CZAS NA SPRAWNOŚCI-WIOSNA 

NADCHODZI 

FILADELFIA 
SPRAWNOŚĆ KWIECIARKI 

 Zakończenie roku i sprawności w gromadzie 
morskiej.

 Po zakończeniu cyklu Rajdowca zuchy dostały 
wreszcie swoje prawo jazdy i miały okazję obejrzeć, 
dotknąć i nawet usiąść w rajdowym samochodzie i 
zadać milion pytań kierowcy.
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A WE LWOWIE MARIA KONOPNICKA
SI  NAM PRZYGL DA W SWYM WIANKU 

SPLECIONYM Z MLECZY

NA STATEN ISLAND, NY
SZCZEP PIENINY ZDOBYWA STOPNIE

(WILLIAM POUCH SCOUT CAMP)

KANADA
SZCZEP SZAROTKI
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KWIETNIOWE DOROCZNE OBCHODY 
W WEST POINT USA
POMNIK KOSCIUSZKI

W PERTH W SZKOCJI
CZAS NA PÓŁ KOLONIĘ ZUCHOWĄ

SPRAWNO  MARYNARZA

ZHP NA LITWIE
W TERENIE

NASZE KOCHANE WILE SKIE LASY

I W WARSZAWIE
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SYDNEY
P YNIEMY W JASN

WIOSNA! BIWAKUJEMY! 
STOKROTKI USA

ZHP CRAWLEY - WB
Z PIOSENK  JEST MI WESO O...

 OTTAWA, KANADA 
ZUCHY I SKRZATY WYBRA Y SI  NA KONCERT 
UTWORU VIVALDIEGO - CZTERY SEZONY 
DO NATIONAL ARTS CENTRE - ZDOBY Y 
SPRAWNO  I GUZICZEK MUZYKANTA

OT  PODS UCHAJMY ICH WSZYSTKICH...
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LWÓW
RAJD „U MIECH LWOWA - NIEPODLEG A 2018”

BY Y TE  I KRZY WKI...

BUENOS AIRES, ARGENTYNA 
DZIEŃ POLONII OBCHODY 3-CIO MAJOWE 2018

Harcerki z II Bóbreckiej Drużyny Harcerek „Iskierki”

„Harcerka potrafi  wykorzystać każdy centymetr 
świata, który ją otacza”

MISSISSAUGA, KANADA
SKRZATY ZE SZCZEPU SZAROTKI 
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HUFIEC PODHALE NY
BIWAK HUFCA

INSTRUKTORKI NA BIWAKU MAJOWYM

W DROWNICZKI NA WODZIE

I GRA W DWA OGNIE 
INSTRUKTORKI V HARCERKI: KTO WYGRA ?

USA
OBCHODY MEMORIAL DAY 2018

A NA CMENTARZU MARYHILL
W NILES ILLINOIS 

PERTH, SZKOCJA 
ZDOBYWAMY SPRAWNO  MA EJ MALARKI
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CHICAGO
NA CZE  WIZYTY

PREZYDENTA RP - PANA ANDRZEJA DUDY

DETROIT
DOROCZNE OBCHODY (JU  48ME) TAK ZWANEJ 

„POLISH NIGHT AT COMERICA PARK” 

HARCERKI TRADYCYJNIE WNOSZ  FLAGI 
NARODOWE NA BOISKO NA POCZ TKU 

UROCZYSTO CI. 

NA ZDJĘCIU: Komplet stopni instruktorskich, czyli hm, phm i pwd: Druhna Teresa Wiącek, Druhna 
Dorota Bamford i Druhna Kasia DziubaZDJĘCIE: Sacred Heart Polish Cemetery w New Britain Connec  cut,

ŹRÓDŁO: Pani Alina Jabłońska, Facebook

KANADA
SZCZEP KASZUBY ZAKO CZENIE ROKU HARCERSKIEGO 2017/2018!
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DOBIEGAMY DO KOŃCA ROKU HARCERSKIEGO
ZHP SEATTLE

NASZA NOWA HARCMISTRZYNI
DRUHNA ANIA BORODENKO

ZE SWOJĄ BRACIĄ W SALTWATER STATE PARK

 A ostatnio wędrowniczki z drużyny „Morowe 
Panny” na biwaku wędrownym m.i. w Mazama, 
Winthrop, Dablo Lake i Washington, USA
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DZIEŃ OJCA 2018
„PRZYBYLO SZEŚĆ PIRATÓW AHOY!„

KANADA, ZHP WINDSOR

 W niedzielę 17 czerwca skrzaty „Krasnoludki” 
i zuchy „Polskie Rydze” z Greenpointu wraz z rodzicami 
wybrały się na autokarową wycieczkę do portu Mys  c 
w Connec  cut.

 Był to idealnie zaplanowany przez instruktorki 
Druhnę pwd. Grażynę Mościcką i Druhnę pwd. 
Małgosię Olszewską-Fernezy wypad z okazji Dnia Ojca. 
Atrakcji było wiele – od zwiedzania muzeum i galerii, 
przez rejs żaglówką, wojskową łodzią, a nawet 
parowcem.

 Młodsi majsterkowali przy łódkach i 
przysłuchiwali się ciekawym opowieściom wikingów, 
którzy nie tylko przedstawili swoje tradycje wojenne 
w rozległym obozowisku, ale także zademonstrowali 
pojedynki w autentycznych strojach.

 Mnóstwo kramów z pamiątkami 
nawiązującymi do nordyckiej kultury rywalizowało 
z bogato wyposażonym sklepikiem lansującym 
podkoszulki i pamiątki dla turystów.

 Jednym z ciekawszych punktów wycieczki 
było zwiedzanie trójmasztowca – statku poławiaczy 
wielorybów, jak i łodzi wikingów.

 Po szkoleniu zastępowych, odbyło się 
nocowanie z soboty na niedzielę, gdzie dołączyła do 
nas reszta harcerek z drużyny. Dzięki udostępnieniu 
działki przez Rodziców naszej druhenki Basi, miałyśmy 
możliwość spać pod namiotami oraz także rozpalenie 
ogniska! [jak wiemy w Wiedniu bardzo ciężko o to.]
 
 Druhny przybyły na miejsce do Raasdorfu 
między! 5:30, a 16:00. Rozkładałyśmy namioty, dobrze, 
że na miejscu mieliśmy dh Bola, dh Igora oraz druhnę 
Weronikę, którzy pomagali i tłumaczyli jak to się robi.
 
 Później odbył się bieg podsumowujący i 
zamykający sprawność „Miłośniczki Ziemi Ojczystej”. Po 
kolacji było obrzędowe ognisko podsumowujące cały 
rok harcerski ze śpiewem przy gitarze oraz zabawami 
ogniskowymi. Bardzo miło spędziliśmy ten czas. 
Druhny pełniły godzinne warty, jedne wstawały lepiej, 
inne gorzej 

 W niedzielę wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie, 
później odbył się apel kończący nocowanie, rozdanie 
nagród. Przejechaliśmy na Mszę polską na Aspern, gdzie 
Ksiądz również bardzo miło nas przywitał, mieliśmy 
możliwość zaprezentowania się, Powiedzenia kilku słów 
o nas, skąd jesteśmy, gdzie działamy...  
Czas szybko płynie!! Rok harcerski zakończył się 
wspaniale. 

 Drogie druhny do zobaczenia na obozie. A 
druhny, które nie jadą - do zobaczenia we wrześniu!

 Drodzy Rodzice dziękuję serdecznie za 
współpracę! za chęć niesienia pomocy i za to, że 
jesteście! Pani Basiu dziękujemy za udostępnienie 
działki!!

 Druhu Bolo i Druhu Igorze, Druhno Weroniko 
jeszcze raz serdeczne dzięki- za pomoc w naszym 
szkoleniu oraz w biwakowaniu. 

Druhno Aniu, również Tobie za to, że jesteś i wspierasz!! 
Do zobaczenia we wrześniu!!!

Czuwaj!
Druhna Barbara Byrtus

ZHP WIEDEŃ
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W AUSTRALII ZIMA!
AŻ TRUDNO UWIERZYĆ PRZY NASZEJ SUSZY I UPAŁACH.

BRISTBANE
 Na wczorajszej zbiórce, ostatniej przed 
zimowymi wakacjami, odbyło się przejście czterech 
zuchów do harcerek. 

 Gromada zuchów „Pszczółki “z dużym hałasem 
i mocnymi uściskami pożegnała starsze koleżanki, a 
harcerki zawiązały im oczy i poprowadziły - bardzo 
zawiłą drogą - na miejsce, gdzie uroczyście zostały 
przyjęte do drużyny harcerek „Polska Łąka”.

 Przy pełni księżyca i z kręgiem świeczek, 
drużynowa założyła im niebieskie chusty na znak 
drużyny, a harcerki opowiedziały kandydatkom o 
swojej drużynie i zaśpiewały piosenkę drużyny: „Polskie 
Kwiaty”.
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MISSISSAUGA KANADA
POLSKI DZIEŃ 

OBCHODY
NIAGARA ON THE LAKE 2018

NIEPODLEGŁA!

 A Druhna Malwina Rewkowska dołączyła do 
swych powyższych zdjęć tak zwaną (jej słowami).
Małą Reprezentację - tak poucza się młode pokolenia!

Gratulujemy!
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PIERWSZE AKCJE LETNIE-2018
LATO LATO LATO CZEKA….

DETROIT, USA
OB Z I KOLONIA

KANADA
SZCZEP SZAROTKI

ZDJĘCIE: Teren “Białowieża” (ZHP Detroit), ŹRÓDŁO: Druhna hm Teresa Wiącek

 Sztuczne ognie, kaszubskie noce i harcerskie 
przyjaźnie..., ile więcej potrzeba? Happy Canada od 
Szczepu Szarotki.
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DZIEŃ GOŚCI

ZUCHY NA TROPIE ZŁOTA!
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NA KO , NA KO , NA KO !
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CHICAGO
OBÓZ „KORZENIE”

ZDJĘCIE: Patronka obozu śp. hm. Pelagia Bazylewska czuwa nad harcerkami. ZDJĘCIE: phm. Alexis Wagner i pwd. Joanna Persak z Patronką obozu dhną Pasią
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STANICE JUBILEUSZE I NASZE KPH

50 LECIE CAMP NORWID

HUFIEC PODHALE,
WSCHODNIE WYBRZEŻE, USA

KOLONIA „MARYNARZE”

DY UR W KUCHNI

OPOWIADANIA O HAWAJACH I PODR Y KAPITANA COOK

ZDJĘCIE: Pod żaglami Zawiszy. ŹRÓDŁO: Druhna phm Natalia Popko
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W BRISBANE, AUSTRALIA WILNO 
74 ROCZNICA OPERACJI BURZA

POŁUDNIOWA FRANCJA
NA OBOZIE W LGINIU W POLSCE

NA WARCIE

 W zeszłą środę harcerki były na wycieczce w 
PGL Kindilan Adventure Day Camp. Miały tam bieg 
na orientację, łucznictwo i zjazd linowy. Spędziły 
fantastyczny, pełen uciechy dzień i miały okazję, aby 
się jeszcze bardziej zżyć ze sobą. Pod koniec dnia 
harcerki były bardzo zmęczone, ale pełne entuzjazmu i 
chęci, żeby jeszcze raz tam pojechać!

ŹRÓDŁO: Druh hm K Dutkowski.
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PRACA DLA POLSKIEJ SPRAWY
 Pisałyśmy w poprzednim numerze o konferencji 
IPNu w Pionkach o naszym harcerstwie. Podczas 
naszego pobytu w Radomiu i Pionkach ubiegłego 
listopada, nasza delegacja poznała się bliżej z 
harcerstwem ZHR działającym w Pionkach mianowicie 1 
Pionkowska drużyną harcerzy „Czarna Jedynka im Józefa 
Piłsudskiego”. Otóż ostatnie ich relacje z ich obozu 
na terenie obecnej Litwy. Może i nas zainspirują tutaj 
pewne pomysły.

 „Na zaproszenie Prezesa Związku 
Polaków na Łotwie p. Ryszarda Stankiewicza 
udaliśmy się do Dyneburga położonego na terenie 
dawnych Infl ant Polskich. Tam szukaliśmy 
śladów polskości. Uczestniczyliśmy we Mszy św. 
w kościele pw. św. Ludwika w Krasławiu, gdzie 
zwiedziliśmy grobowiec zasłużonej dla Polski 
rodziny hrabiów Broel-Platerów. Odwiedziliśmy 
także Dom Polski w Dyneburgu (Dauvgapils), gdzie 
P. Ryszard Stankiewicz zapoznał nas z historią i 
współczesnością polskiej mniejszości narodowej na 
Łotwie. Na zakończenie spotkania przekazaliśmy 
materiały edukacyjne IPN, przydatne w pracy z 
dziećmi i młodzieżą. 

 We wtorek 10 lipca br. na nasz obóz 
przyjechały dzieci z Litwy pochodzące z rodzin 
polskich na swój obóz historyczny prowadzony 
przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. 

 Na uroczyste ognisku inaugurujące to 
przedsięwzięcie zaprosiliśmy władze samorządowe 
rejonu Święciany, Związku Polaków na Litwie i 
naszych miejscowych przyjaciół. 

 Ognisko dało okazję do przedstawienia 
idei harcerskiej i programu obozu historycznego, 
wprowadziło też polskie dzieci w atmosferę 
obozowego życia. Obóz historyczny rozpoczął 
swoje: zajęcia pt. „Drogi do Niepodległości” oraz 
symbole historyczne z wykorzystaniem gry IPN 
„Znaj Znak”, Szkolenie medyczne i warsztaty 
teatralne z życiu Józefa Piłsudskiego i turniej gier 
planszowych.”

 I jeszcze

 „Najważniejszym wydarzeniem naszego 
obozu była wyprawa do Zułowa, miejsca narodzin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Przed wyjazdem do Zułowa w obozie odbyła się gra 
terenowa pt. „Ucieczka J. Piłsudskiego z więzienia” 
z wykorzystaniem elementów medycznych, 
historycznych i szyfrowania. 

 Po południu wzięliśmy udział we Mszy 
świętej w Podbrodziu w intencji Marszałka. Po 
dotarciu do Zułowa uroczystości pod Dębem 
Marszałka rozpoczęły się od otwarcia wystawy 
IPN pt. „Ojcowie Niepodległości”, poprzedzonego 
wykładem prof. Marka Wierzbickiego o drogach 
Polaków do niepodległości w 1918 r. 

 Bezpośrednio po nim odbyło się uroczyste 
harcerskie ognisko z pokazem scen z życia J. 
Piłsudskiego oraz koncert zespołu regionalnego 
„Marzenie”, który wykonał wiązankę pieśni 
patriotycznych.

 ...Wzruszające było spotkanie z Polakami, 
dzięki którym na Wileńszczyźnie przetrwała 
pamięć i tradycja polskości tej ziemi. Na koniec 
odbył się poczęstunek wojskową grochówką z 
harcerskiego kotła.”

ZDJĘCIE: druh hm Marek Wierzbicki w swej roli IPN.
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CHORĄGIEW HARCEREK W AUSTRALII PODAJE

KURS INSTRUKTORSKI
„SZLAKIEM LILIJKI HARCERSKIEJ”

 Akurat skończyliśmy kurs instruktorski 
zorganizowany przez Chorągiew Harcerek i Chorągiew 
Harcerzy w Australii, który odbył się na terenie 
Obwodu ZHP „Pomorze” w Brisbane. W kursie wzięli 
udział wędrownicy i wędrowniczki z Brisbane, Sydney 
i Melbourne. Dziękujemy serdecznie druhnie Ani, 
Irenie i Urszuli oraz druhom Robertowi i Tomkowi 
za prowadzanie zajęć szkoleniowych, a druhnie 
Joli za smaczne jedzenie. Dobre humory i pogoda 
nam wszystkim dopisywały i mimo zimy wiele zajęć 
mogliśmy mieć na dworze.

 Na początku lipca odbył się na terenie 
Brisbane, kurs instruktorski zorganizowany przez 
Chorągiew Harcerek i Chorągiew Harcerzy w Australii. 
Kurs odbył się pod wnikliwą kontrolą Komendantów 
Chorągwi hm Urszuli Daniels i phm Roberta 
Myszkowskiego. Na kursie wzięli udział wędrowniczki, 
wędrownicy i grono instruktorskie z Melbourne, 
Brisbane i Sydney. Rodzinna atmosfera, dobre humory 
i wspaniała pogoda wszystkim dopisywały.  Mimo 
zimy wiele zajęć było przeprowadzonych na dworze. 
Zajęcia szkoleniowe objęły wiele tematów: metodę 
harcerską, psychologię dzieci i młodzieży, obowiązki 
drużynowych, drogę służbową, analiza charakteru, 
system zastępowy i wiele innych. 

 W sobotę wieczór odbył się kominek harcerski, 
na którym gościł Przewodniczący Obwodu ZHP 
„Pomorze” druh pwd Rafał Dróżdż.

 Dziękujemy serdecznie druhnom hm Urszuli 
Daniels, phm Irenie Kutypie i pwd Ani Bartle   oraz 
druhom phm Robertowi Myszkowskiego i phm Tomkowi 
Karbanowiczowi za prowadzenie zajęć szkoleniowych, a 
druhnie hm Joli Gołce za smaczne jedzenie.

 Zaraz po kursie większość kursantów ze 
spakowanymi plecakami i wygodnymi butami wyruszyła 
na pięciodniowy złaz wędrowniczy „Solidarność” na 
Wyspę Moreton. 

Hm Urszula Daniels
Komendanta Chorągwi Harcerek Australia
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KANADA
KASZUBY 2018

SZCZEP WIELICZKA MISSISSAUGA 
KASZUBY 2018

ŹRÓDŁO: Druhna Malwina Rewkowska

OTTAWA 
NA OBOZIE

W DOBRYCH R KACH
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SZCZEP WIELICZKA MISSISSAUGA 
OBÓZ ZOŚKA

BIAŁORUŚ WOŁYŃ
OB Z “W SWOIM KRAJU”

ZDJĘCIE: Whitewater Ra  ing- Madawaska Kanu Ośrodek.

 Harcerska drużyna razem z członkami oddziału 
ZPB w Wołkowysku sprząta cmentarz, na którym 
znajdują się groby bohaterów poległych za Ojczyznę w 
czasie wojny w latach 1918-1920.

 Harcerska drużyna razem z członkami oddziału 
ZPB w Wołkowysku sprząta cmentarz, na którym 
znajdują się groby bohaterów poległych za Ojczyznę w 
czasie wojny w latach 1918-1920.
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A ZHP NA LITWIE PODAJE W ARGENTYNIE
PRZYGOTOWANIA DO OBCHOD W

100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEG O CI
 „Posłannictwem moim jest 
rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym 
świecie.” - Robert Baden-Powell

 Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie na 
zlocie „Pokolenie ognisk” („Laužų karta”), łączącym 
ponad 3000 skautów z ponad 20 państw świata.

 „Chociaż jest środek lata, ale wyobraźcie 
sobie, że już rozpoczęliśmy przygotowania do 
tegorocznej akcji „Betlejemskie Światło Pokoju”!

 Otóż, na dniu gości na zlocie „Pokolenie 
ognisk” (lit. „Laužų karta”) w Rumszyszkach można 
było odwiedzić stoisko i zapoznać się z akcją albo 
też się podzielić wspomnieniami z akcji. Nasze 
stoisko odwiedziła również Prezydent Litwy 
Dalia Grybauskaitė zostawiając wpis na tablicy 
pamiątkowej.”

 „W duchu Stulecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości zaplanowaliśmy kurs 
historii dla wszystkich nauczycieli, instruktorów 
harcerskich i działaczy w kontakcie z młodzieżą 
polonijną celem poszerzenia wiedzy o Polskiej 
historii i uzyskania umiejętności w jej 
przekazywaniu.

 Projekt został przyjęty przez Ambasadę 
Rzeczpospolitej Polski, która nam pozwoliła 
przeprowadzić kurs w swojej siedzibie.

 W zeszłą środę z wielkim sukcesem 
mieliśmy nasze pierwsze spotkanie.”

 2-11 lipca odbył się obóz harcerski „Starożytna 
Grecja” Związku Drużyn Harcerskich „TROP”. Obóz 
połączył 50 harcerzy i harcerek z 1 WDH „Trop” im. A. 
Małkowskiego, 1 WDH-ek „Port” oraz 3 WDH „Trop”. 
Dla harcerstwa ten obóz był wyjątkowy, ponieważ odbył 
się na harcerskiej bazie w Stańczykach, w Polsce.

ŹRÓDŁO: Facebook

WSCHODNIE WYBRZEŻE, USA
OB Z „MORSKI REJS”
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 Jak odkrywać Polskę, to 
również poznawać wyjątkowych i 
inspirujących Polaków!

 Aleksander Doba - polski 
podróżnik, kajakarz, który jako 
pierwszy człowiek w historii 
samotnie przepłynął kajakiem 
Ocenami Atlantycki z kontynentu 
na kontynent spotkał się z naszymi 
zuchami na kolonii w Borach 
Tucholskich.

 Jego opowieści o 
podróżach były niesamotnie! 
Bardzo wszystkim się podobały. 
Dziękujemy bardzo za spotkanie, 
które zuchy pewnie zapamiętają 
na całe życie!

ZHP IRLANDIA
NA OBOZIE W KRAJU
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ROK IRENY SENDLERROK IRENY SENDLER
UPAMI TNIENIE RATOWANIA POLAK W WIARY MOJ ESZOWSKIEJUPAMI TNIENIE RATOWANIA POLAK W WIARY MOJ ESZOWSKIEJ

PRZEZ POLAK W WIARY CHRZE CIJA SKIEJPRZEZ POLAK W WIARY CHRZE CIJA SKIEJ

CZ  PIERWSZACZ  PIERWSZA
S OWO WST PNES OWO WST PNE

Drogie Druhny

 Ostatnio peregrynujący wasz Redaktor 
Naczelny nareszcie mógł skierować swe kroki do 
POLIN, czyli Muzeum Historii Żydowskiej w Polsce, 
które jak już pewno wielu z was jest wiadome mieści 
się w Warszawie. Kto mnie zna wie, że jestem opętana 
kwes  ą jak dana muzealna instytucja podchodzi do 
obranego tematu i jakimi metodami ekspozycyjnym się 
kieruje. I Polin nie zawiodło. 

 Jestem pełna zachwytu co do samego 
budynku, który wypełnia dotychczas żałosny plac 
Pomnika Ge  a. Rozumiem, że ten pomnik powstał 
ze szczątków ruin zabudowań czy ge  a czy danej 
dzielnicy, zamieszkanej za wolnej Polski w większości 
przez ludność wyznania mojżeszowego, co w samo w 
sobie winno być bardzo wzruszające. Niestety osobiście 
przypomina mi pomnik ten reżim PRL-u i tę epokę, jest 
ciężki, w stylu jakby klockowatym i nie przemawia do 
mnie. W niczym nie przekazuje ani poczucia tragedii, 
bólu czy niesprawiedliwości. Winień dla mnie być 
sumieniem świata, symbolem niewinnych wołających 
o sprawiedliwość. Są upamiętnienia, które przetrwają 
czasy i prądy ówczesnej twórczości. Niestety nie jest on 
jednym z nich.

 Jestem też i zwolennikiem tworzenia czegoś 
konstruktywnego, kształcącego, podążającego do 
głębszych myśli. Jedno stypendium imienia takiej czy 
innej ofi ary więcej da niż liczne pomniki. Żaden pomnik 
nie stanowi sam w sobie żadnego rozwiązania w 
obecnych czasach, które pomimo naszego „globalnego” 
podejścia do naszej codzienności, tętnią ignorancją, 
obojętnością i podejściem oddziałowującym ludzką 
głupotę w nastawieniu wielu do drugiego człowieka, już 
nie mówiąc o nienawiści i brutalności.

 Muzeum Polin odpowiada tym potrzebom. 
Jeżeli znamy historię danej ofi ary, historię jej przodków i 
nadajemy jej głos, bez ludzkość, z którą się ona zetknęła 
uderza w nas silniej niż statystki, publikacje, które 
trzeba chcieć pierwotnie czytać itd.

 Należy zawsze pamiętać, że ginęli nasi 
ludzi, nasi obywatele żyjący w spokoju w Ojczyźnie, 
której losy dzielili z każdym innym Polakiem: ich 
karnacja, religia czy nawet w wielu przypadkach 
język (posługiwano się często yiddish) nie są i nie 
były istotne. Międzywojenna Polska na pewno nie 
była perfekt, skoro, że była zmuszona zmagać się z 
ciężarem 123 letnich zaborów i na ogół obojętności 
świata.  Podnosiła się z ruin, pędziła do stanięcia 
na równi z innymi cywilizowanymi krajami. Istniała 
w jak najbardziej zagrażających czasach układów 
międzynarodowych z bardzo niebezpiecznymi 
sąsiadami. Metody naszych sąsiadów były oparte na 
niszczeniu naszego życia i wolności. Były podobnie 
brutalne choć u Niemca panował mord, a u Sowietów 
należało dodać jeszcze poszukiwanie i wywiązywanie 
się w swej podłości i nieprawdzie rękoma 
wewnętrznego kolaboranta. I niestety i tacy się znaleźli.

 Człowiek buntowany, człowiek o charakterze 
idącym po trupach, człowiek o słabym charakterze, 
człowiek poszukujący lepszego jutra, jakkolwiek 
mylnym sposobem, znajdzie się wszędzie. Nie 
można zaprzeczyć, że taki czy inny sąsiad i nawet 
dotychczasowy przyjaciel nie maczał rąk w tragedii 
Polaków chrześcijan. Tak samo jak nie można 
zaprzeczyć, że w tych wszystkich aktach heroizmu, 
chociażby naszych członków AK, których często, aż za 
często tragiczne losy przytaczamy na stronach naszego 
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Węzełka, maczał palec kolaborant Polak chrześcijanin! 
Bo zastanówmy się-niby skąd te zdrady? Skąd te 
donosy? Skąd te wsypki do Gestapo? 

 Nie wolno kolaborantom, kimkolwiek by 
oni nie byli, zakłócać pamięci niewinnych ofi ar, 
katowanych przez brutalnego wariackiego okupanta. 

 Muzeum, gdy go odwiedzałam, cieszy się 
różnorodnymi gośćmi. Nie licząc posiłku (wspaniała 
kuchnia żydowska przypominająca mi me dzieciństwo 
w Nowym Jorku i odwiedzanie takich dzielnic np. 
jak Delancey Street) spędziłyśmy z siostrą cioteczną, 
ku naszemu zaskoczeniu (padły dalsze plany na 
dzień) około 5 godzin. Nie przepuściłyśmy ani 
jednego eksponatu. Przy tym robienie fotografi i jest 
dozwolone, więc można polegać na swych własnych 
wrażeniach, a nie na jakimś katalogu stanowiącym 
czyjąś inna wizję. Nie będę komentować pewnych 
reakcji osób, dla których muzeum jest uwidocznieniem 
historii ich przodków i ich kultury. Wycieczki młodzieży 
zagranicznej goniące po salach (chyba przeznaczona 
wizyta jest na nie więcej niż godzinę maksimum) 
lub osób sunącymi nogami o buziach znudzonych 
z przewodnikiem, który się dwoił i troił, aby ich 
zainteresować, frapowały nas. Był to dla nas bardzo 
smutny obrazek. Lecz ponownie na te przykłady było 
multum innych skupionych osób o najróżniejszych 
pochodzeniach, którzy w wielkiej ciszy i zadumie 
doceniali salowe ekspozycje. 

 Dlaczego o tym piszę? Na pewno nie, żeby się 
pochwalić, że byłam i co widziałam. Skoro, że rok 2018 
został ogłoszony rokiem nadzwyczajnej kobiety jaką do 
końca życia była Irena Sendler, nie można pisać o niej 
w izolacji. Nie działała sama. 

 Za często padamy, jak dobrze wiemy, ofi arą 
oskarżeń jakby nienawiści do swoich współobywateli. 
Znamy, aż za dobrze podłe określenia światowej 
prasy o “polskich obozach koncentracyjnych”. Inne 
nieprawdy są i też szerzone. Może i my same za mało 
wiemy o wielu faktach. Są one np. w przypadku 
upamiętnienia pracy i poświęcenia Ireny Sendler 
bardzo istotne. Wielu ludzi ratując drugiego człowieka 
mogło de facto musiało działać samotnie, bo byli 
izolowani od pomocnych struktur. Wiadomo, że 
struktury pomocnicze też i się rodziły z inicjatywy 
indywidualnych osób i z czasem się rozwijały. Z kolei 
warto też przypomnieć, że Generał Anders nie zważał 
na religię czy pochodzenie, gdy wywoził wojsko i 
ludność cywilną z Rosji. To właśnie władze sowieckie 
zatrzymały pewną ilość Polaków wiary mojżeszowej, 
jako że to ich zdaniem nie byli prawdziwi Polacy! 

 Przypominamy jako jeden z wielu przykładów, 
że 25. października 1941r.  Hans Frank wydał 
obwieszenie, że Żyd zamieszkały bez upoważnienia 

poza wyznaczoną mu dzielnicą skazuje się na karę 
śmierci Podobnie będzie z osobami, które niosą jemu 
pomóc. 

 Temat jest bardzo skomplikowany. Na każdy 
jeden przytoczony przykład znajdzie się i drugi. Podamy 
tyle co możemy i to na przestrzeni kilku numerów. 
Prawdą jest, że ratowano. Smutną prawdą jest, że 
tak do końca nie jest wiadome, ile osób zostało 
wyratowanych, bo wielu ginęło w trakcie łańcuszka 
ratowniczego, na ogół ze swoimi ratownikami.  Nikt 
Polakom w tym nie pomógł. 

 Należy też i zrozumieć, że ratowanie polegało 
na „wyprowadzeniu”, przerzuceniu i znalezieniu 
schowka bezpiecznego, (często wielokrotnie i to nagle) 
fałszowaniu papierów co wymagało bardzo dużo 
odwagi ze strony ratujących jak i uratowanych. 

 Nie można pojąć, ani rozeznać się w danym 
temacie bez wstępnego zrozumienia przerażającej 
statystyki, że na jedną ratowaną osobę składało 
się co najmniej 40 osób, a za nimi stała często cała 
wypróbowana maszyneria struktur organizacyjnych.  

 Jako naród możemy być dumni z tego co nasi 
przodkowie robili. Działali w okropnych warunkach, 
ale działali, gdy reszta świata udawała, że nie wie i 
nie widzi. Pamiętajmy ileż to cywilizowanych krajów 
pod okupacją pomagało Niemcom. Kto zdradzał dzieci 
żydowskie ukrywane np. we Francji? Kto je ładował na 
pociągi do komór gazowych chociażby w Auschwitz.

 Jedyny okupowany kraj, który wspierał akcję 
ratowania ludności żydowskiej to była polska i Rząd RP 
z dalekiego Londynu. Poświęcenie Pileckiego, wieści, 
które dowiózł do najwyższych światowych szczebli sam 
Jan Karski jak i tysiące nieznanych często ludzi, którzy 
się narażali, bo nie poddali się złu, np. rodzina Ulmów 
to te bardziej znane przykłady. 

 Natomiast wsparcie ofi cjalne Rządu RP 
organizacji zwaną Żegotą (łączy się z życiem i 
działalnością Ireny Sendler) jest prawdopodobnie mało 
lub w ogóle nieznane naszym młodym instruktorkom, 
bo  tego w szkołach nie uczą, więc niby skąd. by o tym 
wiedziały? 

 I jeżeli mam wyrazić jakąkolwiek krytykę Polin 
to właśnie w przypadku przedstawienia i podkreślenia 
istnienia i działania Żegoty jest bardzo niewymownie 
przedstawione i raczej skąpo. 

 Oddając hołd w tym roku Irenie Sendler, 
zanurzamy się w bardzo głęboki temat. Wymaga on 
zapoznania się z kulturą żydowską jak i przypomnienia 
sobie, lub uplasowania w kontekście historycznym 
postaci, znanych nam chociażby z innych okoliczności.  
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Nie interesuje nas w żadnym przypadku jakakolwiek 
polityka. czy osobista agenda. Interesuje nas godne 
oddanie hołdu ofi arom jak i tym, którzy próbowali 
oponować złu. Interesuje nas proste zagadnienie, aby to 
się nie powtórzyło znów! Zagadnienie bardzo obecnie 
istotne, gdy tyle sił próbuje podburzać po naszym 
świecie nienawiść do drugiego człowieka. 

 Aby zrozumieć w pełni koszmar, jaki zapanował 
nad Polską i Polakami podczas okresu Drugiej 
Wojny Światowej i okupanckiego tępienia Polaków 
o pochodzeniu mojżeszowym, należy podjąć i się 
zaznajomić z trzema nazwijmy je ”tematami”.

 Po pierwsze zrozumieć dokładnie, co się działo 
na naszych terenach i kiedy. 

 Po drugie pojąć i wyczuć dokładnie na czym 
mogło, w ograniczonych i bardzo niebezpiecznych 
warunkach, polegać ratowanie drugiego człowieka.

 A po trzecie zapoznać się i zrozumieć struktury 
istniejące do ratowania. 

 Wszystkie trzy się łączą i wszystkie trzy 
oddziałują, jak to odkryjemy później, na życie i 
działalność Ireny Sendler.

 Niestety materiały, na których się opieramy, 
nawet w przypadku Ireny Sendler są same w sobie 
okropne, przygnębiające. Jako instruktorki musimy być 
na te prawdy odporne i nie uchylać się przed swoimi 
uczuciami. Ważniejsze zagadnienie to jak dalece 
przedstawiamy tę prawdę w jej prawdziwych kolorach? 

 Wiadomo, że dostosowujemy materiał 
do wieku. Więc mowa tutaj bardziej o starszych 
harcerkach, wędrowniczkach, młodych funkcyjnych i 
instruktorkach. Obecnie panuje kultura tak zwanego 
oczyszczania prawdy lub po angielsku “a sani  zed 
truth”.

 Właśnie niedawno byłyśmy na fi lmie o Irenie 
Sendler. Po tym fi lmie Pani Lilli Polhman odpowiada 
na pytania. Widownia tętniąca ignorancją. Ci ludzie 
przyszli na fi lm z wyboru, ale nie oczytali się na chwilę 
chociażby na Wikipedii o samej Irenie, już nie mówiąc 
o warunkach panujących pod butem okupanta. Pani 
Lill, która ocalała z matką (ojca i brata jakiś kolaborant 
zdradził), bo akurat ich w domu nie było, właśnie 
zwróciła uwagę na mały szczegół. Korczak wyprowadza 
na fi lmie dzieci jakby szły do parku, czyściutkie, 
najedzone i pięknie ubrane. Sam Korczak, który był 
wtedy sam tylko skórą i kośćmi, przedstawia się nam 
pulchniutki, o dobrej, zdrowej cerze. Możemy fi lmy 
oglądać, ale musimy je komentować i przedstawiać 
w odpowiednim świetle prawdy ówczesnych czasów. 
Nasze harcerki, czy to grą w terenie, czy oglądaniem 

fi lmu, czy opowiadaniami, czy obchodami, powinny 
zadawać sobie pytania jak np.: Kim była to osoba? Jaki 
miała charakter? Czy się bała? Czy była podobna do 
mnie? Jak ja bym sobie dała radę? Czy bym tak samo 
postąpiła?

 Wiadomości o zagładzie ludności żydowskiej 
dochodziły na Zachód, czyli do WB i USA. Lecz Alianci 
nie dawali wiary

 22. lipca 1942r. Korboński kieruje telegram 
zawiadamiający, że co dzień Niemcy wysyłają na 
zagładę z 7000 Żydów do Majdanka.

 W listopadzie 1942r. po wielu przejściach Karski 
dociera do Londynu za drugą próbą. Przy pierwszej, 
schwytany przez Niemców i wiedząc, że będzie 
torturowany przecina sobie żyły. Ratuje go transfuzja 
krwi w szpitalu, skąd jest wykradziony przez AK.

ALIANCKAALIANCKA
NIEWIARYGODNOŚĆNIEWIARYGODNOŚĆ

ZDJĘCIE: Jan Karski z Gen. Colin Powell - Otwarcie Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.

 Historia Karskiego jest nam dobrze znana. 
Wiemy, że spotkał się z generałem Sikorskim, 
Premierem Churchillem i nawet Prezydentem 
Rooseveltem, ale na próźno

 Przywódcy żydowscy w USA jak Felix 
Frankfurter uważali, że jakkolwiek Karski nie kłamie 
jednak posiada bujną fantazję.

 Po wielu latach Karski wypowiedział się 
następująco:

„It was easy for the Nazis to kill Jews, because 
they did it. The Allies considered it impossible 
and too costly to rescue the Jews, because they 
didn‛t do it. The Jews were abandoned by all 
governments, church hierarchies and societies, 
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ZOFIA KOSSAK - SZCZUCKAZOFIA KOSSAK - SZCZUCKA

but thousands of Jews survived because 
thousands of individuals in Poland, France, 
Belgium, Denmark, Holland helped to save Jews. 
Now, every government and church says, „We 
tried to help the Jews”, because they are 
ashamed, they want to keep their reputations. 
They didn‛t help, because six million Jews 
perished, but those in the government, in the 
churches they survived. No one did enough”

 Przywódcy żydowscy w USA jak Felix 
Frankfurter uważali, że jakkolwiek Karski nie kłamie 
jednak posiada bujną fantazję. 

 Po wielu latach Karski wypowiedział się 
następująco:

„It was easy for the Nazis to kill Jews, because 
they did it. The Allies considered it impossible 
and too costly to rescue the Jews, because 
they didn‛t do it. The Jews were abandoned 
by all governments, church hierarchies and 
societies, but thousands of Jews survived 
because thousands of individuals in Poland, 
France, Belgium, Denmark, Holland helped to save 
Jews. Now, every government and church says, 
„We tried to help the Jews”, because they are 
ashamed, they want to keep their reputations. 
They didn‛t help, because six million Jews 
perished, but those in the government, in the 
churches they survived. No one did enough”

 Znamy Zofi ę Kossak-Szczucką jako pisarkę. Czy 
nawet podejrzewamy, ile może łączyć ją z postacią Ireny 
Sendler?

 Po matce wnuczka powstańca zesłanego 
na Syberię. Po stronie ojca, bliźniaka Wojciecha, 
wnuczka Juliusza Kossaka. W 1906 r. pracuje już jako 
nauczycielka zarazem kształcąc się w Szkole Sztuk 
Pięknych w Warszawie, potem w Genewie. W 1917r. 
zamieszkuje z mężem na Wołyniu z dwojgiem małych 
synów. Tu zastaje ją najazd bolszewicki. W 1922r. wyda 
książkę „Pożoga”, która w cztery lata później zostanie 
przetłumaczona na angielski pod tytułem podsuniętym 
ZKS przez samego Conrada mianowicie „The Blaze”.

 W 1923r. jej mąż umiera we Lwowie, młoda 
wdowa znajduje się w trudnej sytuacji fi nansowej i 
powraca do domu rodziców na Śląsku Cieszyńskim. Do 
jej życia powraca polski ofi cer, który się ongiś starał o jej 
rękę. Ślub ich następuje w 1925r. Urodzi się następnych 
dwoje dzieci, trzeci syn Witold i jedyna córka Anna 
(harcerka w Powstaniu Warszawskim, matka czworga 
dzieci, pisarka, zmarła w Szwajcarii w 2015r.). 

A więc czym lub kim była ŻEGOTA?

Od czego się tak naprawdę zaczęło?

Skupmy się od razu na dwóch postaciach bez których 
Żegota by nie powstała.

Pierwsza to:

 „Dobra literatura to ta, która ukazuje 
nieskończoność i wielkość wszechświata. Sens 
życia, celowość życia, która pobudza do walki ze 
złem, do przeciwstawiania się złu, która głosi wiarę 
w zwycięstwo dobra, żąda heroicznej, aktywnej 
postawy.”

 „Zetknięcie się z ZKS przekonało mnie, 
że mam do czynienia z człowiekiem, dla którego 
Bóg i Ojczyzna to nie są hasła. To jest treść 
codziennego postępowania.”

Władysław Bartoszewski
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ZKS poświęca się swej twórczości literackiej i w 1937r. 
jest odznaczona Orderem Odrodzenia Polski.

 W 1939r. przenosi się do Warszawy i od 
razu angażuje się w różne akcje konspiracyjne 
i charytatywne. Redaguje pismo „Polska Żyje”, 
współpracuje z Biuletynem Informacyjnym, w 1940r. 
pisze „Dekalog Polaka”.

 W 1941r. wraz z Księdzem Edmundem Krauze 
tworzy i przewodniczy Frontowi Odrodzenia Polski. 
Jest to tajna katolicka organizacja, która zwalcza mord 
ludności żydowskiej. W 1942r. ZKS publikuje pod sowim 
własnym nazwiskiem „Protest”.

 „Świat patrzy na tę zbrodnię, straszliwszą 
niż wszystko, co widziały dzieje i - milczy. 
Milczą kaci, nie chełpią się tym, co czynią. Nie 
zabierają głosu Anglia, ani Ameryka, milczy nawet 
wpływowe międzynarodowe żydostwo, tak dawniej 
przeczulone na każdą krzywdę swoich. Milczą 
i Polacy. Polscy polityczni przyjaciele Żydów 
ograniczają się do notatek dziennikarskich, polscy 
przeciwnicy Żydów objawiają brak zainteresowania 
dla sprawy im obcej. Ginący Żydzi otoczeni są 
przez samych umywających ręce Piłatów. Tego 
milczenia dłużej tolerować nie można. Jakiekolwiek 
są jego pobudki - jest ono nikczemne. Wobec 
zbrodni nie wolno pozostawać biernym. Kto 
milczy w obliczu mordu - staje się wspólnikiem 
mordercy. Kto nie potępia - ten przyzwala. 
Zabieramy przeto głos my, katolicy - Polacy. 
...Nie chcemy być Piłatami. Nie mamy możności 
czynnie przeciwdziałać morderstwom niemieckim, 
nie możemy nic poradzić, nikogo uratować - lecz 
protestujemy z głębi serc przejętych litością, 
oburzeniem i grozą. Protestu tego domaga się 
sumienie chrześcijańskie. Każda istota, zwąca się 
człowiekiem, ma prawo do miłości bliźniego. Krew 
bezbronnych woła o pomstę do nieba. Kto z nami 
tego protestu nie popiera - nie jest katolikiem”.

 Na tym nie przestaje. Widząc co ma miejsce 
w getcie w Warszawie postanawia, że dzieci trzeba 
ratować. Wraz z Wandą Krahelską (patrz poniżej) 
tworzą organizacyjną strukturę ku temu, która z czasem 
nabierze nazwy kryptonimowej: „Żegota”. 

 Warto tutaj przytoczyć słowa Bartoszewskiego, 
który w latach 1942-43 pełnił rolę sekretarza pisarki, 
gdy pod przybranym nazwiskiem ukrywała się w 
Warszawie. 

 „Używała mnie do noszenia zeszytu z 
notatkami, który wiecznie gubiła. Ale ja czułem się 
zaszczycony. Nalegała na to, żebym uczestniczył 
we wszystkich jej spotkaniach, a była podczas 
okupacji człowiekiem-instytucją”.

 ZKS pierwszy syn umiera w latach dzieciństwa. 
Drugi syn, jak to wytropi z czasem jej córka Anna, ginie 
w Auschwitz w 1943r. ZKS sama jest schwytana 24. 
września 1943r., a 15. października wywieziona do 
Auschwitz (od razu w Krakowie wyda książkę, która 
winna należy do przymusowej lektury instruktorek pod 
tytułem: „Z otchłani”.

 W 1944r. Niemcy przywożą ją z Auschwitz do 
Warszawy, osadzona w Pawiaku, jest skazana na śmierć, 
ale „wykupiona|”. Jakoby Niemcy nie zdawali sobie 
sprawę kogo mają w swych rękach, choć zanadto nie 
szukali. Uwolniona w lipcu 1944r., walczy w Powstaniu 
Warszawskim (córka Anna też).

 W 1945r. pewnego dnia (jak to opisuje córka w 
swej książce):

 „W drugiej połowie czerwca Zofi a Kossak 
otrzymuje list z Warszawy zaadresowany 
na jej prawdziwe nazwisko, choć do tej pory 
stale używała innego. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych wzywa do stolicy na rozmowę. 
Przebieg tej osobliwej wizyty tak relacjonuje 
córka pisarki: „Minister Jakub Berman przyjął 
Mamę uprzejmie, ale dość chłodno: – Proszę Pani, 
jestem bardzo zajęty, nie mam dużo czasu, ale 
wezwałem Panią, by spłacić dług. W czasie okupacji 
uratowała Pani wiele dzieci żydowskich, więc jeżeli 
Pani sobie życzy, mogę Pani załatwić wyjazd za 
granicę.

 Mama oczekiwała wszystkiego, co najgorsze, 
ale nie takiej propozycji. Milczy zdumiona, myśli mącą 
się jej w głowie. Minister nalega: – „Jak to? Pani 
się waha?… Jest to najlepsze, co mogę dla Pani 
zrobić… A ja radzę Pani wyjechać!…”

 Ton tego ostatniego zdania był znaczący i nie 
pozostawiał wątpliwości co do losu czekającego Mamę, 
jeśli zostanie w Polsce. Konsternacja i rozterka – co 
odpowiedzieć?… „– Proszę Pani, ja nie mam czasu 
na rozmowy. Jaka jest Pani decyzja?” –” Chyba… 
przyjmuję propozycję…, ale mam tu córkę”… –” To 
córka pojedzie z Panią… A więc jak?… Czy uważa 
Pani, że spłaciłem dług? „–” Tak… tak… dziękuję”. 

 Minister nagryzmolił coś pośpiesznie na 
karteczce: – ”Proszę pójść do mojej sekretarki, ona 
się wszystkim zajmie. Do widzenia Pani…”

 Dowiadujemy się, że minister był bratem 
Adolfa Bermana, który uratował się z ge  a 
warszawskiego i współpracował w szeregach Żegoty 
wraz z ZKS. Widocznie wiedział, że ZKS znajduje się na 
listach reżimu i wywarł presję na bracie, aby ją ocalić od 
dalszych represji. 
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 Anna opisuje dalej w swej książce pod tytułem 
„Był dom”:

 W połowie lipca opuszczają Częstochowę, 
zabierając ze sobą obraz Matki Bożej Częstochowskiej, 
który powierzą przyjaciołom w Warszawie. Anna 
szlocha tak rozpaczliwie, że ludzie odwracają się 
na ulicy. Płacze też głośno w pociągu, na próżno 
pocieszana przez pasażerów. Jej ubogi ubiór stanowi 
prosta sukienka i ludowa zapaska, kupiona od wiejskiej 
kobiety na targu, która zdjęła ją z siebie. Bagaż – to 
ręcznie uszyty plecak z mocnego czarnego materiału – 
w nim przybory toaletowe, fotografi e ruin Warszawy i 
około trzystu listów do oddania w Czerwonym Krzyżu 
od osób poszukujących swych bliskich.

 Odlot do Sztokholmu następuje 15. sierpnia 
1945r. o godz. 14, pierwszym rejsowym śmigłowcem 
linii szwedzkich startującym z Warszawy. 

 Stamtąd być może do Londynu. 
„Najsmutniejszy dzień w moim życiu” – zanotowała 
Anna. –” Nawet szare niebo płacze ciepłym, 
letnim deszczykiem. Ja szlocham, a Mama z 
trudem powstrzymuje łzy. Jak mam zerwać z 
MOIM światem, że wszystkim, do czego jestem 
przywiązana…”

 ZKS wyjeżdża pod pozorem Misji Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Osiedla się z mężem i córką w 
Kornwalii, gdzie z mężem prowadzą farmę. Mało o 
tym wiemy, ale jest przyjęta przez Królową Elżbietę w 
Windsorze. 

 ZKS pisze. Jej książki cieszą się wielką 
popularnością wśród Polaków na obczyźnie, w kraju są 
konfi skowane. W 1957r. ZKS wraca z mężem do kraju, 
dzieci zostają za granicą. 

 Nie zaprzestaje swoim poglądom. W 1964 r 
podpisuje List 34- jest to protest pisarzy w obronie 
swobody wypowiadania się.
Umiera na serce w 1968r. w Bielsku-Biała, pochowana 
obok ojca i pierwszego syna w Górkach Wielkich.

 Nadany jest jej medal Sprawiedliwych wśród 
narodów.

 Córka Anna zajmuje się posesją rodzinną, 
tworzy z bratem fundację imienia matki, zakłada 
muzeum w Górkach. 

 O ZKS powstają dwa fi lmy dokumentalne 
mianowicie:

„W góreckim domku ogrodnika „-2002r.
„W części zapomniana „-2006r.

 Jej potomstwo dziś, to czworo wnucząt. W 
fundacji działają: wnuczka Anna Fenby Taylor (ukończyła 
medycynę na uniwersytecie londyńskim) i wnuk 
Francois Rosset, tłumacz jej dzieł jak i innych utworów 
z polskiej literatury, profesor literatury francuskiej na 
uniwersytecie w Lozannie.

WANDAWANDA
KRAHELSKA - FILIPOWICZKRAHELSKA - FILIPOWICZ

 Spokrewniona z naszą Krystyną ps. Danuta, 
autorką: „Hej Chłopcy Bagnet na Broń”, jej bratem 
Bohdanem, pilotem RAFu, który osiedlił się po wojnie 
w Anglii jak i z Haliną, tez członkinią AK, która zmarła/ 
zginęła w Ravensbruck. 

 Plastyczka, córka powstańca styczniowego.

 W 1906r. jej narzeczony, działacz w PPS (par  a 
założona przez Piłsudskiego) popełnia samobójstwo. W 
swym bólu i żałobie Wanda zaciąga się sama do PPS i 
od razu zabiera się do akcji konspiracyjnej. Z początku 
rozdaje i szmugluje ulotki. Potem broń przerzuca 
na swoje tereny, obecnie znajdujące się w ramach 
Białorusi. Bardzo szybko bierze udział w zamachu na 
gubernatora Warszawy -Georgija Skalanie.

 Podczas drugiego takiego zamachu, z dwiema 
koleżankami ma zrzucić bombę z balkonu mieszkania, 
pod którym gubernator będzie przejeżdżał. Zamach 

ps Alinka, Alina, Alicja
1886-1968

Druga to:
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się nie udaje - można dużo o nim przeczytać, ale nie 
tu miejsce - Ucieka na tereny Galicji, czyli pod władzę 
austriacką. Rosjanie ją ścigają drogą prawną, aby temu 
zapobiec zawiązuje związek małżeński z kolegą artystą 
malarzem i uzyskuje status obywatela austriackiego 
imperium. To jej pomaga, nie jest odesłaną na tereny 
zaborcze rosyjskie. Niemniej Austriacy stawiają ją 
jednak w Wadowicach przed sądem.  Pomimo, że 
przyznaje się do winy, sąd ją uniewinnia!

 Zaciąga się na studia w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie.   W1911r. wyjeżdża na dalsze 
studia do Florencji. W międzyczasie rozwodzi się i 
zawiązuje prawdziwy związek z Tytusem Filipowiczem. 
We Florencji młode małżeństwo zakłada Komisję 
Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw 
Niepodległościowych.

 W 1918r. na terenach polskich, Wanda pracuje 
społecznie, pomagając biednym i dzieciom. 

 W 1920r. wyjeżdża z mężem na Kaukaz 
Południowy, ponieważ mąż jest mianowany do 
Specjalnej Polskiej Misji. Niestety Tytus jest schwytany 
przez bolszewików. Wanda walczy o losy i życie męża.  
Apeluje i do Marszałka i do Lenina! Tytus powróci 
dopiero do Polski w 1921r. 

 Filipowicze kierują się teraz do Finlandii, 
stamtąd do Belgii. W 1929r. Tytus jest mianowany 
polskim ambasadorem do USA.

 Niestety w 1932r. Filipowicze się rozwodzą. 
Wanda kieruje się do pracy w Polskiej Agencji 
Telegrafi cznej. Działa w szeregach Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, w Polskim Zjednoczeniu Polek 
Pracujących i w Towarzystwie Przyjaciół Artystycznego 
Rękodzieła. 
 
 W 1935r. zakłada pismo „Arkady”.

 W 1938r. całe rodziny polskie, żydowskie są 
oddalane z Niemiec do Polski, Wanda zaczyna wspierać 
takie rodziny fi nansowo. 

 „Jak może człowiek bez obrazy własnej 
godności móc nie pomóc”

 „Za jednego głowa - za kilku ta sama głowa”
Irena Staśkowa 

 Zofi a Kossak Szczucka i Wanda Krahelska - 
Filipowicz zakładają Tymczasowy Komitet Pomocy 
Żydom.
 Potrzebna jest szersza współpraca szczególnie z 

ŻEGOTAŻEGOTA
Czyli Rada Pomocy Żydom 

organizacjami żydowskimi w getcie. Potrzebne jest też i 
uznanie rządu polskiego. 

 Organizacja zapewni pomoc materialną, 
schronienie, środki do przeżycia i życia, opiekę lekarską 
i fałszywe dokumenty.

 26. września 1942r. komitet kieruje polecenie 
do polskiego Ministra Spraw Wewnętrznych Leopolda 
Rutkowskiego w sprawie uznania ofi cjalnego celu i 
zagadnień potrzebnej pracy.   

 Listopadem 1942r. odbywa się zebranie na 
ul. Żurawiej 24 w Warszawie, kiedy są ustalone formy 
działania Rady, czyli jak zdobyć pomóc fi nansową 
i zorganizować układy, kładąc nacisk z kontaktami 
żydowskimi w getcie. 

 Ludzie w getcie są często nieufni i ostrożni. 
Potrzeba dobrej sieci organizacyjnej, aby móc 
wyprowadzać ludzi, a szczególnie dzieci z ge  a po 
kryjomu. 

 4. grudnia 1942r.  Rada Pomocy Żydom jest 
zwołana przy Delegaturze RP na kraj. Cel: podziemna 
organizacja o wartościach ludzkich i moralnych 
niesienia pomocy ludności uwięzionej w getcie. Zofi a 
Kossak Szczucka nie pozwala na ingerowania polityczne. 

 8. stycznia 1943r.  Żegota kieruje depeszę 
do Mikołajczyka, do Rządu RP w Londynie. Chodzi o 
połączenie istniejących struktur żydowskich i polskich, 
o powołanie ogólnego komitetu zatwierdzonego przez 
Rząd Polski Chodzi tez o apel co do zabezpieczenia 
ogromnych potrzeb fi nansowych. 

 W lipcu 1943r. ponowny telegram do 
Mikołajczyka, tym razem apel- jedyna możliwość 
uratowania tylu ludzi to na podstawie wymiany 
ludności na szczeblu międzynarodowym. 

 Sam kryptonim „Żegota” powstanie dopiero 
w 1943r., choć sama Zofi a Kossak Szczucka nazywała 
dzieci żydowskie (dla ich bezpieczeństwa) Żegocinami. 

 Współwłaścicielką mieszkania, w którym 
mieszkała Irena Sendler i które służyło jako miejsce 
działania Żegoty była Maria Kukulska warszawska 
nauczycielka i członkini PPS. Sama oprócz swej 
działalności w Rzegocie narażała się tajnym nauczaniem 
w podziemiach bazyliki. Brat Marii Kukulskiej - Leon 
członek POW, zginął przy rozbrajaniu Niemców w 1918r. 

 Wsparcie polskiego rządu było Żegocie 
potrzebne chociażby tylko dlatego, że jej członkowie 
wiedzieli, że sami mogą uratować   nieliczne osoby 
prywatne. Ich możliwości mogły uratować najwyżej 
kilka tysięcy, ale jak uratować 3 miliony ludności.
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W ADYS AW BARTOSZEWSKIW ADYS AW BARTOSZEWSKI
I HANKA CZAKII HANKA CZAKI

 Władysław - prawa ręka Zofi i Kossak Szczuckiej

 Niewątpliwie nasze charaktery kształtuje 
wiele osób, które nas wychowują i otaczają od 
najwcześniejszych lat! 

 Władysława Bartoszewskiego pierwsza 
nauczycielka, ucząca go w domu zanim poszedł do 
szkoły to Kamila Niepokojczycka. Była studentką 
wtedy polonistyki na UW.  Popatrzcie na jej zdjęcie. Co 
widzimy?

 Po wojnie była opiekunką harcerstwa w 
Chorzowie.

 Hanka Czaki - siostra cioteczna naszej 
Naczelniczki śp. Druhny Haliny Śledziewskiej (z domu 
Czaki) założycielki i redaktora naszego Węzełka, 
zapoznaje go z Zofi ą HANKĄ CZAKI ps. Helena, kuzynką 
naszej śp. Druhny Haliny Śledziewskiej.

 Hanka urodzona w 1922r. zostaje stracona 
11. lutego 1944r.  z 35 innymi kobietami na ruinach 
warszawskiego ge  a.

 Hanka była harcerką, przyboczną 8. 
Warszawskiej Żeńskiej Drużyny im. Zofi i Chrzanowskiej. 
Mieszkała w sąsiedztwie Bartoszewskiego i się 
znali. Gdy Bartoszewski powraca z Auschwitz 
(więziony z samego początku w 1940r), zwolniony z 
powodu choroby, Hanka się nim opiekuje i podczas 
rekonwalescencji nakłania go do podyktowania jej 

swoich przeżyć w Auschwitz. Z czasem właśnie Wanda 
Krahelska wyda broszurę pod tytułem „Oświęcim: 
pamiętnik więźnia”.

 Bartoszewski w swych późniejszych 
wspomnieniach pisze o Hance w superlatywach, 
podkreślając jej harcerskość! 

 Hanka nie próżnuje, uczęszcza na tajne 
wykłady, ale działa w AK jako łączniczka i sekretarka 
kierownika Wydziału Informacji w Biurze Informacji i 
Propagandy Komendy Głównej AK. 

 Hanka jest zatrzymana przypadkowo przez 
patrol niemiecki z Zofi ą Ważyńską ps. Krystyna 
5. stycznia 1944r. Ma na sobie zakonspirowane 
dokumenty. W kilka godzin później Gestapo wkracza do 
jej domu, gdzie mają się akurat zacząć tajne wykłady. 
Aresztują: rodziców Tytusa Wincentego i Jadwigę   
ciotkę, 10 studentów, wykładowcę i Ewę Pohoską, która 
przybiegła ostrzec ich wszystkich o areszcie Hanki.

 Hanka jest torturowana, bita przez 
czterech mężczyzn. Nikogo nie wydaje. Wysyła 
grypsy z więzienia, troszczy się o rodziców i prosi 
Bartoszewskiego o czuwanie nad rodzicami. “o mnie się 
nie martw, ich ratujcie!” Ojciec zostanie rozstrzelany 
24. stycznia. Matki los najprawdopodobniej ten sam.  
W innym grypsie Hanka poleca miejsce schowku 
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ZDJĘCIE: Ewa (1918-11 luty 1944), dramatopisarka (Schyłek Aniołów), poetka, publicystka, AK
próbowano ją wyratować bezskutecznie. Rozstrzelana wraz z Hanką Czaki w tej samej grupie.

ŹRÓDŁO: Marek Pietrzak

dokumentów konspiracyjnych z nakazem zniszczenia 
ich. 

 W ostatnim pisze nie wiedząc, że rodzice już 
nie żyją:

 „Władeczku. Jutro znów przesłuchanie 
– zdaje się, że Mama i ciotka także. Ciekawam, 
czy to się już rozstrzygnie, czy jeszcze nie. Mam 
trochę tremy. Może jutro napiszę coś nowego, 
może nie będę z jakiegoś powodu mogła. Pamiętaj 
o rodzicach – oboje chorzy, długo więzienia czy 
jakiegoś Oświęcimia nie wytrzymają.”

W grypsie tym napisała również, jaki kształt powinna 
przybrać przyszła Polska:
 
 „Trzeba pamiętać, że fundamentem nowego 
ustroju będzie wychowanie nowego człowieka. Na 
nic najlepsze plany, bezcelowe wszelkie spory o 
rysunek ustroju, jeśli nie zdołamy stworzyć ludzi, 
którzy to podejmą. I nie jednostki to być mają, 
a społeczność. A wychowanie ma wytworzyć w 
człowieku umiłowanie Prawdy, Pracy i Piękna”.

 Dom na Żoliborzu, w którym Hanka 
mieszkała niestety już nie istnieje. Oprócz tablicy 
pamiątkowej, która widnieje  w tym miejscu, znajduje 

 23 marca, w przeddzień ustanowionego 
przez Sejm RP Narodowego Dnia Pamięci Polaków 
ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, łódzki 
IPN zaprosił do wspólnego złożenia kwiatów przed 
Pomnikiem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, 
zlokalizowanym w łódzkim Parku Ocalałych.

się w Warszawie w tejże samej dzielnicy Ulica Czaki. 
Niedługa bo zaledwie liczy 200 metrów, krzyżuje się 
z ulicą Popiełuszki i z Harcerską, a kieruje się na ulicę 
Słowackiego.

 Hanka spoczywa duchem ze wszystkim co 
najlepsze w naszej historii.najlepsze w naszej historii.

23 dd i ńń t iń t

 W 1905r. wstępuje do PPS i działa w tej 
samej organizacji, w której udziela się Piłsudski.

 Zesłany na Syberię za swoją działalność 
konspiracyjną, zbiega jednak do Krakowa i działa 
dalej, aż w 1913r. jest zraniony podczas jakiejś 
akcji sabotażu. 

 Z wybuchem wojny wstępuje do 
Legionów, walczy, ale będzie kilkakrotnie 
zraniony. 

 Podczas jednej rekonwalescencji w 
Zakopanem zakłada Związek Strzelecki na 
tamtym terenie.

  W 1915 -1916r. współpracuje z Redakcją 
„Kultury Polskiej”. Później będzie zakładał lub 
redagował inne pisma.

 Za wolnej Polski Prezydent miasta 
Brześcia i Włocławka, założyciel Ligii 
Państwowej. 

 Zakatowany przez Niemców przed córką 
o kilka tygodni. 

TYTUS WINCENTY CZAKI TYTUS WINCENTY CZAKI 
(1888-24 styczeń 1944)

ojciec Hanki, stryj Druhny Śledziewskiej
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ŹRÓDŁO: zbiory MHK (Muzeum Historii Krakowa)

 Dziś oddajemy glos ofi arom jak i tym, którzy 
się poświęcali i narażali dla Dobra i dla ludzkości.

 ... na początku ukrywaliśmy się w domu 
rodziny Góralów, potem u Potężnych. To byli nasi 
sąsiedzi w Borysławiu. W tym siedmiomiesięcznym 
okresie ojciec mój budował podwójną jakby ścianę w 
naszym domu, kryjącą schowek nie do odnalezienia. I 
tu żeśmy się przenieśli. Poprosiliśmy Panią Lasotową, 
znajomą mojej matki pochodzenia ukraińskiego, 
aby zamieszkała ofi cjalnie w naszym domu. Bez niej 
nie byliśmy w stanie wyżyć w naszym domu choć w 
ukryciu.

 Niemcy zaczęli poznawać się na ukryciach 
tego typu. Musieliśmy znów się przenieść. Tym razem 
wybraliśmy piwnicę innych sąsiadów. Była nam znana, 
bo służyła przed wojną jako żłóbek, a budował ją 
właśnie nasz dziadek Icyk. Tu spędziliśmy 21 miesięcy 
w ukryciu. 

 Góralowie i Potężni przynosili nam jedzenie. A, 
że Pani Lasotowa prowadziła sklep spożywczy, mogła 
łatwiej nam dostarczać jedzenie, papierosy i na  ę do 
prymusa, na którym jedynie mogliśmy przyrządzać 
jedzenie.

 Tym sposobem cała moja rodzina została 
uratowana, jedynie przy pomocy i wsparciu 
sprawiedliwych wśród narodów: Górali, Potężnych i 
Pani Lasoty wraz z Panem Romanem Szczepaniukiem.

 Kocham tych ludzi. Są moimi bohaterami, 
noszę ich w swoim sercu.

h  ps://www.facebook.com/drohobycz.boryslaw/
posts/1589827381103073?pnref=story.unseen-
sec  on
/prof.szewachweiss/photos/
pcb.1765282650161788/1765282463495140/?type=3

Gdy Niemcy zakładają ge  o żydowskie Pankiewicz 
jedyny nie opuszcza terenu i otrzymuje pozwolenie 
prowadzenia apteki jak i zamieszkania na jej terenie, 
choć będzie się ona teraz mieścić w samym centrum 
ge  a. Pomagają mu trzy kobiety, dochodzące do ge  a 
wedle swoich dyżurów: Irena Drozdzidowska, Helena 
Krywaniuk i Aurelia Danek. 

 Apteka działa jako miejsce azylu, jakby 
ambasada umożliwiająca kontakt pomiędzy dwoma 

PROF. SZEWACH WEISSPROF. SZEWACH WEISS
WSPOMINAWSPOMINA

TADEUSZ PANKIEWICZTADEUSZ PANKIEWICZ
1908 Sambor-1993 Kraków

 krakowski aptekarz,
dziedziczy Aptekę Pod Orłem po swoim ojcu.

światami spoza ge  a i w getcie.

 Pankiewicz wydaje często darmowe leki, środki 
usypiające, aby pomóc uśpić dzieci podczas rewizji lub 
przy ucieczce, dostarcza farbę do włosów, aby osoby 
mogły odmłodzić swój wygląd, czyli wyglądać „jakby 
zdolnym do pracy!”.

 W aptece można czytać gazety podziemne. 
Tu spotykają się uczeni żydowscy, tu tkwi jakieś życie 
intelektualne, dopóki….

 Pankiewicz staje się naocznym świadkiem 
wydarzeń i coraz bardziej brutalnych wywózek w 
nieznane przy stopniowej likwidacji ge  a. 

 Po wojnie wyda książkę (przedruk po angielsku) 
pod tytułem „Apteka w getcie krakowskim”.  Opisuje 
zachowanie Niemców, opisuje upadek ludzkiej nadziei, 
siłę ludzką w beznadziejnych warunkach, reakcje na 
okropne sytuacje. Jest to historia czarno-biała. 

 W aptece dziś mieści się małe muzeum, na 
którego utrzymanie Stephen Spielberg dał datek 
$40 000 dolarów. Apteka jest częścią Trasy Śmierci w 
Krakowie wraz z fabryką Schindlera i siedziby Gestapo 
na ul, Pomorskiej. 

 Za działalność na rzecz pomocy i ratowania 
Żydów odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata”.
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 Urodziła się 7. kwietnia 1908 roku w Wójtowej 
koło Biecza. Już jako młoda dziewczynka wychodziła na 
przeciw ludzkim potrzebom i troskom. Po ślubie wraz 
z mężem Stanisławem mieszkali w Niegłowicach koło 
Jasła. 
 
 W lecie 1942 roku do ich domu 
przyprowadzono 10-letnią żydowską dziewczynkę Annę 
Parzyczewską, córkę fryzjera w Bieczu, którego znała 
Eleonora Goleń. Rodzina fryzjera została wywieziona do 
niemieckiego obozu zagłady w Bieczu. Eleonora Goleń 
za zgodą męża udzieliła schronienia dziewczynce. 
 
 W grudniu 1942 roku Niemcy wtargnęli 
do domu Goleniów i zabrali stamtąd Eleonorę oraz 
ukrywaną przez nią dziewczynkę. W czasie tragicznych 
wydarzeń Stanisława Golenia nie było w domu, 
gdyż pracował w Harklowej. Polka została poddana 

ELEONORZE GOLEELEONORZE GOLE
(Z DOMU WOJNAROWICZ)(Z DOMU WOJNAROWICZ)

W NAST PNYM NUMERZE W ZE KA: W NAST PNYM NUMERZE W ZE KA: 

Wspomnijmy o 

 5. stycznia 2018 roku została odsłonięta tablica 
poświęcona Eleonorze Goleń oraz innym mieszkańcom 
powiatu jasielskiego ratującym Żydów w czasie II wojny 
światowej.

Tekst Ojca Artura Zajchowskiego

Więcej o książce:
h  p://dzieje.pl/…/zbigniew-bialas-pisze-ksiazke-o-
rutce-la…

Wydawca: MG

ZBIGNIEW BIA AS „RUTKA”ZBIGNIEW BIA AS „RUTKA”

 Dziś kończymy ten artykuł historycznym 
zdjęciem Generała Anders na grobach poległych 
żołnierzy II Korpusu, wyznania mojżeszowego.

IRENA SENDLER IRENA SENDLER 

kilkudniowemu brutalnemu śledztwu, a następnie 
zamordowana 5. stycznia 1943 roku. Jej egzekucja 
miała charakter pokazowy w celu zastraszenia 
mieszkańców Jasła.

 Koszmar życia w getcie, pierwsza miłość, 
wywózka do Auschwitz. Skromny rozmiarami dziennik 
Rutki ujawniony sześćdziesiąt lat po wojnie był 
sensacją historyczną. Rekonstruując losy dziewczyny 
w zbeletryzowanej formie Zbigniew Białas w nowej, 
niecierpliwie wyczekiwanej powieści składa wzruszający 
hołd nastolatce, której przyszło dorastać w nieludzkich 
czasach.

Źródło:
h  p://www.wydawnictwomg.pl/rutka
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MARSZE ŚMIERCIMARSZE ŚMIERCI
CZY PAMIĘTAMY?CZY PAMIĘTAMY?

POSTACI EGOTY???

Streszczenie artykułu Wyborcza PL Trójmiasto autor 
Tomasz Słomczyński

 Podajemy tylko kilka przykładów niesienia 
pomocy i ratunku ofi arom marszów śmierci. O reszcie 
nasze czytelniczki mogą się oczytać w danym artykule 
lub ogólnie na Internecie i w pamiętnikach. 

 Jest to jednak zapomniana historia, którą 
należy naszym harcerkom przypominać, tłumacząc, 
że wojna nie zakończyła się bez dalszych ofi ar i że 
okrucieństwo ludzkie i Zło panowało do ostatniej 
chwili.
Można otworzyć symboliczny marsz np. wokół 
tematowej zbiórki.

 Skoro, że skupiamy się wokół postaci uznanych 
za Sprawiedliwych wśród narodów warto naszym 
czytelniczkom zapoznać się z postacią już dziś ŚP.  Pani 
Moniki Szwer  eger (Kaszubki), która uratowała 24 
letnią Luisę Schimmel z Wilna. Pani Monika została 
pośmiertnie uznana jako Sprawiedliwa przez Yad 
Vashem.

 A że takich zapomnianych osób i rodzin 
jest wiele, dlatego też gmina Przodkowo planuje 
uhonorowanie ich podczas obchodów w przededniu 
100-lecia odzyskania niepodległości.

 Z początkiem 1945r.  w obozie panował tyfus, 
więc nastąpiła dezynfekcja i wydano więźniom ubrania 
z magazynów, często cywilne, ale nie wszystkim i nie 
zawsze to była odzież zimowa. 

 Poza tym jesienią 1944 r. do obozu Stu  hof 
trafi ły bardzo duże transporty z ge   i więzień ze 
wschodu i ludzie ci byli w ubraniach, w których 
przyjechali. 

 Część z nich szła w drewniakach, w pasiakach, 
ktoś tam może miał lepszy zimowy płaszcz, a ktoś inny 
tylko letnią sukienkę. 

 Mieli wymalowane pomarańczową farbą 
krzyże na plecach, po to, żeby się odróżniać od 
miejscowej ludności. 

Przed wymarszem dostali pół chleba (500 g), pół kostki 
margaryny (120 g). Prowiant na dwa dni. Większość 
zjadła to wszystko od razu.

 Pierwsze kolumny wyruszyły 25 stycznia 1945 r. 
Liczyły od 1100 do 1600 więźniów.
Każda kolumna była pilnowana przez 40 esesmanów.

 Gdy kolumny się zatrzymywały na noc, 
lokalna ludność zanosiła gotowane kartofl e skazanym 
biedakom marszu śmierci.

 Pierwszego dnia lutego 1945 r. Edmund 
Lewańczyk ma 17 lat i nie chce iść do volkssturmu. 
Ukrywa się, nie sypia normalnie w izbie, tylko kątem u 
sąsiadów albo w stodole.

 Tego dnia wraca do Pomieczyna z Przodkowa. 
Koła furmanki brną w głębokim śniegu. Chwycił mróz, 
sięga w ciągu dnia kilkunastu stopni. Chłopak widzi, 
że droga jest zajęta. Zwalnia i wlecze się za kolumną 
pieszych, nie może jej wyprzedzić. Niektórzy mają 
pasiaki, inni jakieś łachy. Edmund wie, że to „Stu  hof 
idzie”, od strony Żukowa. Wieść już rozeszła się po 
okolicy.

 Jeden z więźniów, wyczerpany pada na śnieg. 
Podchodzi esesman. Człowiek w pasiaku błaga o 
życie. Żeby Niemiec go tu zostawił. Żołnierz wyciąga 
pistolet, odbezpiecza, strzela prosto w czoło, między 
błagalnie patrzące oczy. Śnieg barwi się na czerwono. 
Zaniepokojone konie wymijają zwłoki.

***

 Gdy Pan Lewanczuk dziś opowiada tę historię 
płacze. – „Nic nie mogłem zrobić. Co miałem 
zrobić?”

 Edmund Halman miał osiem lat: – 

 „Mojego starszego o dwa lata brata i 
mnie mama wysłała, żebyśmy zanieśli im jedzenie. 
Wzięliśmy bańkę, dwudziestolitrową, pełną 
gotowanych ziemniaków, zanieśliśmy pod kościół, 
tam to wysypaliśmy, Niemcy to widzieli, więc 
uciekliśmy. Ale Niemcy się nami nie zainteresowali, 
tylko tymi więźniami. Oni się tak rzucili na te 
ziemniaki, bo byli głodni... A Niemcy bili ich kolbami 
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po głowach, gdzie popadnie, żeby nie jedli chyba, ja 
nie wiem... No i my uciekli. I my tak codziennie im 
przynosiliśmy, raz chleb, raz ziemniaki”.

Akcja ratownicza

 Ludzi z kolumny marszów śmierci 
wyprowadzały głównie młode kobiety. Brały płaszcze, 
obszerne chusty, korzystały z chwili nieuwagi 
esesmanów. Narzucały je na ramiona więźniów, 
zasłaniając pasiaki albo wymalowane na pomarańczowo 
krzyże, odchodziły, prowadząc swoich „kawalerów” pod 
rękę.

 Młoda Meringów zaczęła rzucać kulki ze śniegu 
w stronę dwójki ostatnich w kolumnie więźniów. Dała 
im znak, by się cofali, a gdy byli dość daleko, prędko 
poprowadziła ich przez pola do swojego domu.

 Albin Kwidziński (w 1945r. miał 12 lat): – Ojciec 
wszedł do sypialni i powiedział do Władka [uciekiniera 
– red.]: „Niemcy są tutaj!”. Władek schował się w 
słomie, w łóżku. Niemcy weszli do domu i zapytali, 
kto jest gospodarzem. Tata się zgłosił, że on. 
Jeden gestapowiec przyłożył mu broń do głowy i 
kazał odpowiedzieć, czy kogoś tu przechowuje. Mój 
ojciec się zapierał: “Ja nikogo nie przechowuję”.

 Niemcy spojrzeli na łóżka, niczego nie 
zauważyli. Gdy pojechali, uciekinier wyszedł cały mokry 
ze strachu i powiedział: „Matko Boska Ostrobramska, 
ratuj mnie!”.

 I jeszcze jeden przykład rodziny Pipków, którzy 
podpisali Niemiecką Listę Narodowościową: 

 „Oni uratowali najwięcej stutthofowych”. 
Według powtarzających się wspomnień: po wejściu 
kolumny do wsi wyciągnęli bimber, postawili na stół, 
zaprosili esesmanów, którzy przyszli, tym bardziej 
że w domu były dwie młode dziewczyny, córki 
Pipków. 

 W tym czasie reszta wsi – w porozumieniu z 
Franciszkiem i Anną, wyprowadzali więźniów. Kilku 
z nich skryło się u Pipków właśnie.

 Niemcom nie przychodziło do głowy, by 
szukać ich u „przyjaciela rodaka”. 

 Dochodziło do sytuacji, w których w jednej 
izbie siedzieli Niemcy i pili wódkę, w drugiej ukrywali się 
uciekinierzy.

 To nie koniec. Poza programem w przededniu 
obchodów 100-lecia niepodległości RP, ukazała się 
publikacja pt. „Stu  hof idzie”.

 Na stu stronach znajdują się wstrząsające 
relacje 19 świadków, których rodziny w ten czy inny 
sposób, pomagały więźniom. Książeczkę wydało 
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Pomieczyna, 
następnie wykupiło cały nakład. Nie ma jej w 
dystrybucji, żeby nabyć tę wyjątkową publikację, trzeba 
udać się do proboszcza w Pomieczynie ks. Henryka 
Zielińskiego.

 Książka ta nie ma ceny. – Prosimy co łaska, 
chcemy w ten sposób zebrać fundusze na pomnik 
ofi ar Marszu Śmierci, który stanąłby u nas 
na cmentarzu – mówi ksiądz, który przewodniczy 
Stowarzyszeniu Kolpinga.

Kto nam zdobędzie tą książeczkę?

I dalsze wspomnienia w dokumentacji:

 Jadwiga Łazowy ur. 30.09. 1921, długoletnia 
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Gądkowie Wielkim 
gm. Torzym powiat Sulęcin woj. Lubuskie, podczas II 
wojny światowej była więźniarką niemieckiego obozu 
koncentracyjnego  Auschwitz.

 Była moją nauczycielką od pierwszej klasy 
Szkoły Podstawowej w Gądkowie Wielkim, a w roku 
szkolnym 1970/71 „koleżanką po fachu”.

ZDJĘCIE: Dokument ze zbiorów Grażyny Bieniasz Krzywiec
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1. Każdy więzień raz w miesiącu może otrzymać i 
wysłać do swoich bliskich dwa listy lub dwie kartki. 
Listy muszą być napisane na jednej stronie kartki 
atramentem po niemiecku.

Kształt papieru listowego musi być normalnych 
rozmiarów, a koperta wyściełana. Na liście musi być 
znaczek pocztowy Rzeszy Niemieckiej o nominale 5 
marek i 15 fenigów. Zdjęcie w formie kartki nie będzie 
honorowane. Wszystko inne jest zabronione i podlega 
konfi skacie.

2. Przesyłanie pieniędzy i przesyłek możliwe tylko przez 
pocztę. Pismo powinno być wyraźne z datą urodzenia 
i numerem przesyłki. Przy błędach poczta przesyłkę 
zwróci lub zniszczy.

 Prowadziła m.in. szkolne SKO i nauczyła nas 
sumiennego oszczędzania każdego grosza od rodziców 
czy dziadków. Na emeryturę odeszła w 1976 r. 
Sympatyczna i miła pani, którą zapamiętuje się na całe 
życie.

 Często widywałem na jej ręce numer obozowy 
45993, a ostatni raz ok. 1971 r.

 Grażyna Bieniasz Krzywiec c. Jadwigi 

Komendantka jest wśród nas ! A pomagać trzeba!

Narady!

ODPRAWA HUFCOWYCH, CHICAGOODPRAWA HUFCOWYCH, CHICAGO

KWIECIEŃKWIECIEŃ

udostępniła zachowany dokument obozowy – 
niemieckie pismo przewodnie do listu wysłanego 
z obozu koncentracyjnego na adres: Jan Łazowy, 
Sudpreussen (Prusy Południowe), wieś Dłutowo poczta 
Zieluń powiat Mława.

 Z pisma wynika, że była więźniarką Bloku 
nr 19. Po rocznym uwięzieniu przewieziona została 
do niemieckiego obozu w Ravensbruck, gdzie szła 
„Marszem Śmierci”.

3. Gazety można zamawiać tylko za pośrednictwem 
obozu koncentracyjnego Auschwitz.

4. Więźniowie mogą otrzymywać żywność za wyjątkiem 
płynów i lekarstw.

5. Pisanie próśb do kierownictwa obozu jest 
bezskuteczne – nie będzie rozpatrywane.

6. Wizyty i rozmowy z więźniami nie są możliwe.
 

Komendant obozu…
 

Opracował: Stanisław Karlik
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PALEMKI I OBCHODY WIELKANOCNEPALEMKI I OBCHODY WIELKANOCNE
PO ŚWIECIE POPRZEZ LATAPO ŚWIECIE POPRZEZ LATA

 Daję Ci tę palmę w darze, bo tak stary zwyczaj 
każe, od dawna wierzono, że palmy złe moce odgonią!
Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele w XI.

 Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i 
obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały 
błogosławieństwo Boże.

 W Polsce Niedziela Palmowa nosiła także 
nazwę Niedzieli Kwietnej, bo zwykle przypada w czasie, 
gdy pokazują się pierwsze kwiaty.

WILNO 1936
GR B PANA JEZUSA

PALEMKI I
WIELKANOC

BRISBANE

TORONTO
SZCZEP „SZAROTKI”

WIELKI PI TEK
JEROZOLIMA

7 KWIECIE  1944R
NASZE WOJSKO - NASZE TRADYCJE
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LONDYN

NEW JERSEY
„STOKROTKI”

A SKRZATY TE  DO CZY Y 
OT  GRZYBOWE LUDKI 

LONDYN

A NAZAJUTRZ PODCZAS MSZY ŚWI TEJ SPOTKA Y 
SI  Z ZUCHAMI ZE SWOJEGO SZCZEPU

Z GROMAD  „SZAROTKI”

ARGENTYNA

OTTAWAFILADELFIA
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CLARK NEW JERSEY
WARTA PRZY GROBIE

OH TE SKRZATY
DETROIT

A W ARGENTYNIE TRZEBA
U O Y  WARTY PRZY GROBIE

A NA REZUREKCJI

WIELKA SOBOTA

ŹRÓDŁO: Fot. pocztówka ze zbiorów CBN Polona - Wacław Boratyński, Wesołego Alleluja,
Kraków: „Polonia”, [1927-1936] ([miejsce nieznane: drukarz nieznany]) 

h  ps://polona.pl/item/wesolego-alleluja,NzQzMzQxMTE/0/
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ŻYLI NĘKANI ZNIKNĘLI, 
POZOSTAWILI Z KOLEI NĘKANE 

RODZINY......

PAMIĘTAMY!

JAN KRZESIŃSKI -1908-

KATYŃKATYŃ

 Uwaga! Jakkolwiek w naszych szeregach 
znajdziemy wiele zwolenniczek „krótkich” artykułów 
(dokładnie nie wiadomo co to słowa w ogóle ma 
znaczyć, bo każdy mierzy inaczej), jest nam bardzo 
przykro, że temat tak ważny jak Katyń, w dodatku, gdy 
znajdujemy się na progu obchodów 79-lecia mordu, nie 
przysługuje się krótkiej wzmiance. Jeżeli kogoś to razi, 
sugerujemy natychmiastowe przekartkowanie do innej 
rubryk i czy tematowego kompletu!

 Przodownik Policji Państwowej, funkcjonariusz 
Komendy Wojewódzkiej w Łucku.

 Po wkroczeniu do miasta Sowietów, 19. 
września 1939 roku zostaje aresztowany, a następnie 
przetrzymywany w więzieniu w Łucku.

 Wiosną 1940 roku mężczyznę przewieziono do 
Kijowa.

 Transport śmierci z 31 więźniami z 
Włodzimierza Wołyńskiego wyszedł 3. maja 1940 
roku. Po drodze dołączono więźniów z Kowla i Łucka. 
Transport trafi ł do jednego z więzień tranzytowych 
Kijowa. Po jakimś czasie więźniów przerzucono 
do więzienia wewnętrznego NKWD w Kijowie i 
zamordowano 15. maja 1940 roku.

 Ciała zamordowanych przewieziono do pod 
kijowskiej Bykowni. 

 13. kwietnia 1940 roku żona Jana 
Krzesińskiego – Marianna (z d. Pawlikowska, ur. 
1908r.) wraz z synami Zbigniewem i Lucjanem zostali 
deportowani do Kazachstanu. --

Podajemy urywki z opowiadań wnuczki Anny:

 „Mój dziadek został aresztowany w 
dniu wkroczenia Sowietów do Łucka, było to 
najprawdopodobniej 19. września 1939r. Po 
dziadka przyszło 3 ubranych w cywilne ubrania 
mężczyzn. …Babcia wybiegła przed dom i 

zapytała się dziadka co się stało? Z relacji babci 
wiem, że dziadek odpowiedział jej, że „to jakieś 
nieporozumienie, i że zaraz wróci”. To były ostatnie 
słowa wypowiedziane przez dziadka, jak również 
widzieli się po raz ostatni. 

 Wiemy, że dziadek przebywał w areszcie 
na ul. Jagiellońskiej, tam, gdzie było miejsce jego 
służby. Babci wolno było tylko raz w tygodniu 
przynieść czyste rzeczy, papierosy, nie wolno było 
jej przynosić jedzenia. Nie miała z nim żadnego 
widzenia. Dzieci zostawiała same, pod opieką 
dziadkowego psa służbowego Luksa. .....

 Nie pozwalano jej na pisanie listów, jak 
również nie otrzymywała żadnej korespondencji od 
dziadka. 

 Pod więzienie przychodziła do połowy 
grudnia 1939 roku. Oddali babci zakrwawioną 
koszulę. Paczki nie przyjęto…Na wniosek 
donosu na Babcię, przychodzi dwóch pijanych 
Sowietów i każą Babci iść na posterunek. Babcia 
odpowiedziała, że jak nakarmi dzieci to się sama 
zgłosi. Ubrała dzieci i uciekła z nimi do niani mojego 
taty. Nazwiska niani nie znamy, wiemy, że była 
Ukrainką w podeszłym wieku. Podczas pobytu u 
niani, Babcia usłyszała hałas i wyjrzała przez okno, 
sprawdzić co się dzieje. 

 Zobaczyła wozy: jeden z martwymi, gołymi 
ciałami polskich żołnierzy, zaś na drugim były 
ich mundury i broń. Ukrainka, podbiegła do okna, 
zasłoniła i zakazała Babci zbliżać się więcej do 
okien. 

 U niani przebywali około tygodnia, bo na 
tyle starczyło im środków fi nansowych, dlatego 
też Babcia postanowiła wrócić do własnego domu. 
Niania asystowała przy odprowadzaniu ich do domu. 
Po drodze inni Ukraińcy krzyczeli „budu riezać”, 
ale niania nie pozwoliła. Stwierdziła, że to jest jej 
wnuczka z dziećmi, czyli jej prawnukami. Dzięki 
niani dotarli cali do domu na Mechanicznej. 

 Babcia nakarmiła, wykąpała i położyła dzieci 
spać. Nad ranem ok. 3 rozległo się walenie do drzwi 
i okien. ....”
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 ...Zapakowali ich do ciężarówki. Pies Luks 
strasznie rozpaczał i [kolaborant sowiecki] kazał 
Sowietom go zabić. Babcia kazała psu uciekać. Co też 
on uczynił. Najprawdopodobniej trafi ł do rodziny pana 
Janusza Gniatkowskiego (piosenkarza), bo oglądając 
kiedyś program w TV mówił on, że znalazł psa Luksa, 
który był psem policjanta. Wiemy, też z tego programu. 
że Luksa zabili Niemcy. ...

 ...W drodze na Sybir zmarł średni syn Wiesław. 
Tata nie pamięta całej drogi i nie pamięta, gdzie 
nastąpił jego zgon. Wie, że został pochowany gdzieś 
przy torach... Na Syberii wyrzucono ich na goły step, 
gdzie stało około siedem stert słomy. W tych stertach 
zamieszkali, grzebiąc w nich dziury. Babcia pracowała 
od świtu do nocy, bronując pole przy użyciu byków.
Dzieci zostawały same bez opieki. Zabroniła im pić 
nieprzegotowanej wody. Był straszny upał i starszy brat 
chciał zagotować wodę. Ustawił garnek z wodą na 2 
cegiełkach. Mój tata donosił słomę, a wujo palił, żeby 
zagotować wodę. Tata miał 2,5 roku jak znalazł się na 
Syberii. Niechcący od ognia zajął się stóg, w którym 
mieszkali.

 Przy gaszeniu pożaru brał udział brygadzista, 
Babcia oraz inne matki. Kazach (brygadzista) zapytał się, 
kto podpalił stóg, a inne dzieci wskazały, że to zrobił mój 
tata ze starszym bratem. Zapytał się wtedy czyje to są 
dzieci, a Babcia przyznała się, że to jej. Wtedy rzucił się 

ZDJĘCIE: pierwszy pomnik katyński postawiony w USA, Sacred Heart Polish Cemetery w New 
Britain Connec  cut 

na nią z pięściami i zaczął ją bić, krzycząc, że to sabotaż. 
Synowie rzucili się Babci na pomoc. Tata ma znamię, na 
lewej nodze po widłach, którymi został dźgnięty przez 
tego brygadzistę. Pozostałe matki uratowały Babcię.

 Po tym wydarzeniu wszyscy zostali przeniesieni 
do baraków z krowami. Tam wygospodarowano dla nich 
miejsca do spania. Spali na pryczach. Mój tata bardzo 
ciężko zachorował. W Kazachstanie były polskie lekarki 
zesłane tak jak oni i nie miały żadnych leków. Wujek 
złapał dziką kurę i tylko dzięki temu mój tato przeżył, 
Babcia ugotowała rosół. Mięsem z kury podzieliła się z 
innymi matkami, które dały jej mąkę na makaron.

 Najgorsze były zimy, ponieważ przez kilka 
dni nie było nic do jedzenia. Pili tylko wodę. Na 
wiosnę wyganiali ich na pole, gdzie matki ich kopały 
„ziemlanki”, w których mieszkali. Żywili się zbierając 
dziką cebulę, łapali dziką zwierzynę np. susły, 
wybierali jajka z ptasich gniazd oraz wybierali z ziemi 
przemarznięte ziemniaki. Z tych ziemniaków piekło 
się placki. Raz dziennie przyjeżdżała „garkuchnia”. Do 
jedzenia dostawali polewkę wodną. Dla pracujących 
była cała chochla, a dla niepracujących pół chochli. 

 Ubrania Babcia szyła z worków. Igły 
wykonywała z drutu. Przez cały okres pobytu nie 
mieli butów. Wiosną biegali na bosaka, zaś zimą nogi 
owijali szmatami. Mydło wykonywane było ze smaru i 
sody. Babcia z dziećmi przebywała w Bezkaragańskaja 
Pustelnia Plienhot. …Był to kołchoz.

 Podczas pobytu na zesłaniu Babcię odwiedził 
Ukrainiec, który przebywał w tym samym więzieniu 
co mój dziadek w Łucku. On przyjechał po swoją żonę 
Polkę. Podczas pożegnania usłyszał Babci nazwisko 
i zapytał się czy oni są z Łucka. Babcia potwierdziła. 
Wtedy on powiedział, że siedział z jej mężem w jednej 
celi nr 32 przy ul. Jagiellońskiej. Powiedział również, 
że dziadek przekazał dyrektorce więzienia obrączkę i 
pieniądze. Dyrektorem więzienia była córka znajomych 
dziadka... [pamiątki nigdy nie wróciły do rodziny].
 
... Od niego też dowiedziała się Babcia o strasznych 
zbrodniach, jakie odbywały się na terenie więzienia w 

ZDJĘCIE: Uroczystości katyńskie Londyn 2018 zdjęcie. ŹRÓDŁO: Zygmunt.
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Łucku. Babcia bała się rozmawiać z tym człowiekiem, 
jak również on też się bał mówić więcej.

 Gdy dzieci podrosły musiały podjąć prace. 
Pracowali przy plewieniu ziemniaków, przy młócce 
oraz przy innych ciężkich ponad ich siły pracach. 
Mój tato zachorował na tzw. „kurzą ślepotę”. Był 
prowadzony przez inne dzieci, bo nic nie widział. 
Podczas pobytu dzieci chorowały na różne choroby: 
m.in. na tyfus brzuszny i plamisty, na czerwonkę, 
malarię i oczywiście na chorobę głodową.

 Tata był 5-krotnie umierający. Starszy syn 
też chorował, ale nie tak jak mój tata. Babcia też 
chorowała.

 Tato pamięta, że któregoś razu powiadomili 
ich, że ich mama nie żyje. Na całe szczęście Babcia 
odzyskała świadomość i wyzdrowiała. Wiem też, że 
Babcia uzgodniła z innymi matkami, żeby w razie jej 
śmierci któraś z nich się nimi zaopiekowała.

 Nie wiedzieli, że zostało zawarte 
porozumienie pomiędzy Stalinem, a Sikorskim. Zostali 
tam do końca wojny. Byli namawiani przez Rosjan i 
Mongołów do pozostania, ale Babcia się nie zgodziła. 

 Do Polski powrócili w kwietniu 1946 roku. 
Wracali w bydlęcych wagonach. Każda z rodzin dostała 
po bochenku chleba na członka rodziny. Babcia 
wydzielała im po garstce chleba. Do kraju wracali 
około miesiąca.

 Po powrocie do kraju, zamieszkali w Łodzi. 
Sytuacja ich była tragiczna. Nie mieli nic ani jedzenia, 
ani ubrania. Po pewnym czasie dostali zapomogę 
i Babcia mogła zakupić dla nich i siebie jedzenie i 
ubranie. Szukała informacji o swoim mężu. Niestety 
nikt z rodziny nie wiedział o losie Jana.

 ..... Babcia szukała dziadka przez PCK.
 
 Tata w wieku 15 lat zmuszony był podjąć 
pracę. Babcia bardzo często chorowała i mieli bardzo 
trudną sytuację materialno-bytową. Babcia była 
prześladowana w miejscu pracy. Od Babci wiem, że 
spotkała się kolaborantem sowieckim z Łucka i po 
tym spotkaniu Babcia była wezwana na komendę. 
Milicjanci chcieli Babci udowodnić szpiegostwo 
na rzecz Zachodu. Chcieli, żeby Babcia podpisała 
czystą kartkę, którą podpisała. Ubliżali jej. Później 
wiem, że została wezwana do Prokuratury, gdzie 
była przesłuchiwana. Pytali ją o dziadka siostrę, 
która przebywała we Francji od 1923 roku. Babcia 
odpowiedziała, że nigdy nie widziała swojej szwagierki 
i nie wie, gdzie ona mieszka. Pytali Babcię o maszyny, 
które stały na przędzalni i o przędzę. Starali się Babcię 
złamać, aby się przyznała do szpiegostwa.

 Wiem od Babci, że prokurator, który ją 
przesłuchiwał podarł tą kartkę i kazał jej wrócić do 
domu, do dzieci, i że ma się nie bać. Niestety Babcia do 
końca swojego życia bała się milicji, a później policji.

 Wiemy, że w New Jersey kilka miesięcy 
temu nastąpiło zagrożenie pomnikowi katyńskiemu. 
Pomnik jest bardzo wymowny, choć co kraj to obyczaj. 
Jakkolwiek wiele z rodaków w Londynie nie cieszyło 
się ongiś projektem londyńskiej katyńskiej iglicy, 
z kolei wielu też i razi postać w New Jersey, która 
„pada”: ręce związane w tyle, w plecy wbity bagnet 
nasadzony na karabin.  Rzecz gustu interpretacyjnego 
Czego nikt nie może zaprzeczyć jest fantastyczne tło, 
na którym widnieje pomnik. Pomnik stoi na ujściu 
jednej z najpiękniejszych rzek świata-rzeki Hudson - do 
Atlantyku. Tło- drapacze chmur manha  ańskie. Pomnik 
upamiętnia też głodujących na Syberii Polaków jak i 
atak terrorystyczny na Nowy Jork 11 września 2001r. Na 
tablicy pamiątkowej widnieje wizerunek Matki Boskiej i 
apel: 

 „Never forget! Pray for the innocent 
victims and the heroes who died in the terrorist 
attack on America in September 2001”.

 I nagle zaledwie po 27 skromnych latach 
pomnik zaczął przeszkadzać!

KRYZYS KATYŃSKI
W NEW JERSEY
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 Pod pretekstem wprowadzenia zmian i 
innowacji na placu, na którym pomnik stoi, lokalna 
władza z Panem Mike de Marco na czele jakoby 
postanowiła przeprowadzić renowacje na okres których 
pomnik miał by być usunięty dla jego bezpieczeństwa 
naturalnie!! Tylko, że Pan De Marco wedle reportaży 
miał się szczerze wypowiedzieć, że pomnik nie 
odpowiada lokalizacji i najprawdopodobniej nie wróci 
na swe miejsce. Nowe miejsce nie podane, może do 
dalszego wglądu, a może tak jak z pomnikiem Chopina 
w Londynie pozostałby zapomniany w jakiejś składnicy 
rządowej przez wiele dekad, jeżeli już nie na zawsze. A 
może z czasem ktoś by go odesłał do Kraju!

 Potencjalne osobiste konfl ikty interesów 
Pana De Marco można różnie interpretować. Poglądy 
osobiste tego pana są na pewno Redakcji też nieznane. 
Wstrzymujemy się od wszelkich komentarzy, bo na 
pewno sprawie nie pomogą. Można by tylko uznać, 
że ignorancja panująca ogólnie wśród ludzi co do 
historycznych wydarzeń jak i ludzka pamięć nie 
sprzyjają postanowieniom po zakończeniu czy to 
Pierwszej czy to Drugiej Wojny Światowej, że „ NEVER 
AGAIN!”.   Takie dwa proste słowa, a jednak….

 Czytając te wieści wówczas z wielkim 
horrorem, przypomniały mi się histeryczne pieniące 
się matki (niby Angielki, choć kto to wie kto za kogo 
uchodzi) oponujące postawieniu londyńskiego 
pomnika na placu kościelnym w pres  żowej dzielnicy 
Chelsea, placu, który służył ich „anielskim „pociechom 
jako ówczesny (zresztą nie cieszący się żadnym 

wyposażeniem) plac zabaw! Pamięć o tych niewinnych 
naszych ludziach (wiadomo było wtedy, że sowieci 
zabili jedną kobietę, nie wiadomo było o tych prawie 
60ciu kobietach i dziewczynach zabitych w Kijowie 
i zrzuconych do dołów w Bykowni) miała jakby 
dotknąć rozwój i uszczęśliwienie ich rosnących dzieci. 
Społeczeństwo polskie ruszyło do boju. 

 Z czasem miejsce się znalazło, data 1940 
została wygrawerowana -bo o tę datę właśnie 
najbardziej chodziło i dalej chodzi-i dziś gmina, czyli 
lokalna władza piastuje renomę pomnika i wydarzeń 
katyńskich na pięknym cmentarzu Gunnersbury, 
uważając ten skrawek ziemi jako ziemię polską. Czasy 
się zmieniają. Dziś lokalizacja pomnika stała się idealna, 
skoro stoi on na drodze do lotniska i sprzyja łatwemu 
odwiedzeniu i złożeniu hołdu wszelkim osobistościom i 
dygnitarzom.

 Odezwa Polaków ze świata co do ówczesnych 
losów pomnika w Londynie była potężna, silna i 
głośna. Odezwa, co do sytuacji pomnika w New Jersey 
wyglądała z daleka (może raczej mylnie), że była raczej 
zlokalizowana. Czy całe USA ruszyło? Czy Kanada 
się dołączyła? Londyn ledwie wydukał w pewnych 
miejscach swe skromne mru mru. Jak zareagowały 
nasze harcerskie najwyższe władze?

 Czyśmy już tak dalece stali się lokalnymi, 
zamkniętymi w sobie grajdołkami, czy po prostu 
wygodniej jest np. naszemu pokoleniu zrzucić ten ciężar 
walki i stałego upamiętnienia na kogoś innego, a może 
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jest to naturalny skutek polskiej suwerenności, że 
kładziemy odpowiedzialność na rząd RP i umywamy 
ręce.

 Proszę mnie źle nie rozumieć. Uznaję, że 
ruszyło wiele osób z wielu płaszczyzn polskiego życia w 
USA i poskutkowało.

 Niemniej nie na tym koniec To zagrożenie 
pomnikowi w New Jersey winno być dla każdej z 
nas największym ostrzeżeniem. Często poruszamy 
kwes  e „pustych słów” na łamach naszego Węzełka, 
ostrzegając instruktorki przed nimi.

 Jest to takie skromne niepozorne pytanie! 
A co za szkoda, że właśnie na Adastrze nie zostało 
zadane jako temat dyskusyjny dla całości i młodzi nie 
mieli okazji dać szczerą odpowiedź, zastanowić się i 
może ugruntować jakieś postanowienie, z którym by 
powrócili do domów.

 Kto u nas po terenie zajmuje się obchodami 
katyńskimi i dopilnowuje, aby następowały co roku? 
Jeżeli starsi to pytanie: kto zamierza pobrać za nich 
wkrótce odpowiedzialność za te obchody? A może 
one są w ogóle nie potrzebne- niech sobie jacyś tam 
potomkowie chodzą od czasu do czasu.

 Czy pozwalamy funkcyjnym wpisywać Katyń 
po prostu jako pójście pod pomnik w Planie Pracy 
na każdy rok, czy wprowadzamy swoją młodzież do 
tematu? Już tutaj nie mamy żadnych wykrętów. Są 
fi lmy, fi lmy dokumentalne, Wajdy fi lm, masa zdjęć jak 
i książki pisane we wszystkich językach, bo nawet po 
japońsku! Ach zapomniałam! Gdy polska ambasada 
zaprosiła polskie szkoły na wyświetlenie fi lmu Wajdy w 
Londynie, cały szereg kierowniczek szkół postanowiły, 
że to za brutalne dla ich dzieci-dziwna reakcja, bo nie 
jest to zgodne z programem szkolnym w angielskich 
szkołach do których te same dzieci uczęszczają. Dziwne 
też, bo młodzież się uczy walki z niesprawiedliwością 
na tym świecie. Pamiętam, że miałam 6 lat jak 
mnie Mama wzięła na oryginalny, biało czarny fi lm 
dokumentalny o Katyniu, wyświetlany w polskim kinie 
na Greenpoint i gdy pokazano doły śmierci szepnęła 
-tu jest Twój dziadek! I wtedy zrozumiałam! I nigdy nie 
zapomniałam!

 Katyń to nie tylko te ciała i szczątki 
bes  alsko zabitych ludzi. Katyń należy usytuować 
w kontekście historycznym i młodzież to rozumie, 
nawet pragnie jakiegoś wprowadzenia. Przydaje się 
też samemu mieć dobrą wolę, chcieć zagłębić się w 

CO DLA KA DEJ
Z NAS ZNACZY KATY ?

ten kontekst historyczny. Katyń to historia wojny polsko 
- bolszewickiej, to krzywda ludzka (znowu te słowa:” 
Never Again” się nam kojarzą). To cała kwes  a rozpraw 
w Norymberdze. To przebieg Zimnej Wojny. Dziś, gdy 
jesteśmy świadkami np. ataków „nowiczoka” na osoby 
w Anglii, zamachy NKWD na osoby, które walczyły o 
katyńską prawdę za granicą, nie należą do świata fabuły, 
nie są przestarzałe -wręcz przeciwnie!

 Czy nasza młodzież wie i rozumie, że Katyń był 
słowem zakazanym w PRL-u. Tak na marginesie, gdy 
sami chlapiemy niechlujnie, że obchodzimy 100 lecie 
niepodległości czy rozumiemy jaką nieprawdę szerzymy 
wśród naszej młodzieży. Wtrącenie tego małego słowa - 
odzyskania-jest tak ważne chociażby w kwes  i Katynia.
Więc dlaczego dziś o tym piszę? 

 Za 8 miesięcy (plus minus) obchodzimy 79 lecie 
mordu katyńskiego! Czy jesteśmy gotowi?

 Druhna Przewodnicząca Emeritus hm Teresa 
Ciecierska z racji 70-lecia zatwierdziła odznakę, która 
u wielu z nas dalej widnieje nad naszymi prawymi 
górnymi kieszeniami. Rozprowadziła tę odznakę po 
całym naszym świecie. Czy możemy oczekiwać się 
następnej odznaki? Czy mamy np. plan wytypowania 
jednego dnia i połączenia się wspólnym harcerskim 
programem katyńskim jako nasze uczczenie tego 
wydarzenia, wspólnie w swojej harcerskiej, jednolitej 
rodzinie? 

 A teraz następna wiadomość. Cokół, na którym 
stoi londyński pomnik się kruszy. Stoi 42 lata i nikt go 
nie odnawia. Kłęby różane wymagają „odnowienia”, 
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czyli zasadzenia nowych krzewów. Dziś ja mogę wpaść 
na cmentarz i usunąć zwiędłe kwiaty, spalone świece i 
stare znicze. Za 25 lat wątpię, że dam radę. Wątpię, że 
ci co mi towarzyszą w tej naszej nieofi cjalnej służbie też 
dadzą radę.

 Apeluje od pewnego czasu o rozwiązanie tego 
dylematu. Podawałam suges  e, że gdyby z hufców 
londyńskich i z okolic wokół Londynu, co soboty 
poszła jedna harcerka z jednym harcerzem na służbę 
posprzątania pomnika, sądzę, że rotacyjnie starczyłoby 
nam szeregów opiekunów na dwa lata co najmniej, 
włączając też i kadrę instruktorską. Opieka nad 
pomnikiem, ta jakby jedno razowa rotacyjna, mogłaby 
np. wejść do wymagań na stopnie. Może można też 
i ułożyć nową sprawność „opiekunki poloników na 
terenie „ czy tym podobnie?

 Pomniki katyńskie są dla nas Polaków na równi 
z pomnikami ku czci Nieznanego Żołnierza lub grobów 
Nieznanego Żołnierza. Jak wygląda Cenotaph np.? Jak 
wygląda nasz pomnik? 

„Mam szczerą wolę…”
Zygmunt

W ODZIMIERZ GOD OWSKI
 

PROFESOR NADZWYCZAJNY 
UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO

W WILNIE
UR. 7 LISTOPADA 1900R. W STRYJU
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 Daty na tych pocztówkach są dziwne. 

 Ofi cjalna Rocznica śmierci 10 IV 2010r. 

 Był w „drugim” (czyli pewnie z początkiem 
40 roku) transporcie do Katynia, zamordowany 
prawdopodobnie 8 lub bardziej prawdopodobne 9 IV 
1940r. 

 W PRL-u sędzia nie mógł ustalić daty śmierci 
z 1940r, a nie chciał powtarzać komunistycznego 
kłamstwa o czerwcu 1940r. więc napisał:

„31 XII 1941r. ponieważ daty tej na pewno nie 
przeżył”

 Kim był Włodzimierz Godłowski w naszej 
historii 100-lecia odzyskania niepodległości?

 Syn lekarza (1868-1940), porucznik rezerwy 
w Wojsku Polskim, Obrońca Lwowa, absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stypendysta kliniki 
neurologicznej w Wiedniu. 

 W 1938r. prof. nadzw. neurologii i 
psychiatrii na Uniwersytecie Stefana Batorego w 
Wilnie (Nominacja Rady Wydziału została uznana 
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
10. września 1938 r.)  i dyrektor Instytutu dla Badań 
Mózgu. To akurat jest najważniejsze w naszej historii, 
którą dziś Redakcja pragnie się z wami podzielić. 

 W teczce personalnej czytamy: „Bardzo 
inteligentny, sumienny. Obowiązkowy i pracowity. 
Bardzo spokojny, opanowany i taktowny. W 
stosunku do przełożonych wybitnie lojalny i 
posłuszny. Poczucie dyscypliny bardzo duże”.

 Wstępuje do Wojska Polskiego 3. listopada 
1918r., Podczas wojny polsko-ukraińskiej służy  w 
załodze pociągu pancernego „Smok”, Uczestniczył w 
walkach o Lwów 1918-1919 , za co zostaje odznaczony 
Odznaką Honorową „Orlęta”. 

 Jeden z jego kolegów wspominał go z czasów 
wojny polsko-ukraińskiej:

  „W akcji wykazywał całkowitą obojętność 
na niebezpieczeństwo, ale nie brawurował”. 
Pamięta, że po oswobodzeniu Lwowa chodzili do 
teatru, zwiedzali miasto i kawiarnię, cały żołd 
wydawali na ciastka. Włodzimierz słynął z poczucia 
humoru.

  „Kiedy raz niespodzianie zastał nas w 
terenie niespodziewany ostrzał powiedział: żebym 
tylko nie dostał w brzuch, bo był po obfi tej porcji 
jajecznicy” - opowiada jego kolega.”

 Podczas wojny polsko - bolszewickiej został 
przydzielony do 43 Pułku Strzelców Kresowych i 
bierze udział w walkach w Małopolsce Wschodniej, 
w ofensywie lubelskiej (Bitwa pod Komarowem) i na 
Wołyniu.

 Po zakończeniu działań wojennych zostaje 
przeniesiony do rezerwy 6. grudnia 1920r.  

 [Jego przyjacielem z wojska był Karol 
Czechowicz (inżynier górnik – zatopił we wrześniu 
1939 kopalnię, za którą odpowiadał, od rozstrzelania 
uratowała go żona Niemka, która wytłumaczyła 
komendantowi niemieckiemu, że „przecież miał rozkaz 
i musiał go wykonać”). Siostra Karola, Zofi a, zostaje 
Włodzimierza żoną]

 Od 1926 do 1927 pracuje jako asystent w 
szpitalu dla umysłowo chorych w Rybniku, będący tam 
równocześnie praktykantem w pracowni anatomicznej. 
Pod koniec lat 20tych skupia się nad anatomiczno-
fi zjologicznymi badaniami mózgu. W 1930r. zostaje 
stypendystą w klinice neurologicznej w Wiedniu, w 
tamtejszym Zakładzie Neurologicznym, następnie w 
Zakładzie Farmakologicznym.

 Po powrocie z Austrii kontynuuje swoją karierę 
zawodową na najwyższych szczeblach. Po uzyskaniu 
habilitacji mógł się już starać o stanowisko profesora. 
Wygrywa dwa konkursy w Poznaniu i w Wilnie - wybiera 
Wilno.  

 Jednak (zapewne wobec planów badania 
mózgu Marszałka Piłsudskiego) warunkiem objęcia 
katedry w Wilnie było odbycie stażu w uchodzącym 
za najlepszy w tej dziedzinie na świecie ośrodku w 
Niemczech. W związku z tym zanim rozpoczął tę 
pracę 10. września 1938r. uzyskuje tytuł profesora 
nadzwyczajnego na tej uczelni.

 Od sierpnia do kwietnia 1939r. odbył 
stypendium w Instytucie Badania Mózgu w Berlinie, 
kierowanym przez Oskara Vogta. 

 Następnie ma powierzone badania nad 
mózgiem Józefa Piłsudskiego. 

 Nie wiadomo, czy rozpoczął pracę nad 
mózgiem Marszałka. Mózg ten zaginął, znajduje się 
najprawdopodobniej w Moskwie, Berlinie lub schowany 
przez Polaków - w Wilnie. Ciągnąca się tajemnica.

 Po powrocie osiada w Wilnie i wiosną 1939r. 
zostaje Dyrektorem tamtejszej Kliniki Psychiatrycznej. 

 27. sierpnia 1939r. zostaje zmobilizowany i w 
funkcji lekarza przydzielony do Batalionu KOP „Łużki”[5] 
Korpusu Ochrony Pogranicza, wchodzącego w skład 3 
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Pułku Piechoty KOP. 

 Po wkroczeniu Sowietów, 23. września 1939r. 
zostaje aresztowany przez Sowietów w okolicach Kowla.

 „Dokładniej oddział wycofywał się znad 
samej granicy, co mu się udało mimo dywersji 
komunistycznej, ale już w transporcie kolejowym 
otoczyły ich sowieckie czołgi. Podwładni 
zaproponowali ofi cerom, żeby zerwali dystynkcje, 
a oni ich wtedy ukryją (po doświadczeniach wojny 
z bolszewikami 1920r. można się było spodziewać 
wykończenia ofi cerów), ale ofi cerowie uznali, że to 
byłoby złamaniem honoru ofi cerskiego i odmówili.„

 Jest przetrzymywany w obozie w Kozielsku, 
skąd w lutym jego żona otrzymuje kartkę nadesłaną 
przez niego. W czasie pobytu w obozie wygłosił 
dla współosadzonych odczyt o badaniach mózgu. 
Osobę Włodzimierza Godłowskiego wspomniał w 
prowadzonym przez siebie dzienniku obozowym Stefan 
Pieńkowski, także neurolog.

 Z tego czasu zachowało się o nim wspomnienie, 
jak wygłaszał w obozie odczyt o badaniach mózgu. Była 
to inauguracja akcji odczytowej, która potem rozwinęła 
się w Kozielsku. Prof. Stanisław Swianiewicz, jedyny 
ocalały z Katynia, wspominał, że widywał go czytającego 
po angielsku pamiętniki Churchilla z pierwszej wojny. 
Według niego „emanował harmonią i siłą wewnętrzną”, 
ale nie łudził się, że jeńcy zostaną wyzwoleni.

 Na wiosnę 1940r.  zostaje wywieziony i 
zamordowany w Katyniu (według przypuszczeń rodziny 
9. kwietnia 1940r.) przez funkcjonariuszy Obwodowego 
Zarządu NKWD w Smoleńsku oraz pracowników 
NKWD przybyłych z Moskwy na mocy decyzji Biura 
Politycznego KC WKP(b) z 5. marca 1940r. 

 W 1943r.  jego ciało zostaje zidentyfi kowane 
pod numerem 502 w toku ekshumacji prowadzonych 
przez Niemców (przy zwłokach znaleziono m.in. 
wizytówki i dokumenty KOP)

Los Jego braci:

Jerzy
(ur. 1907r., prokurator w Lidzie, w 1941r.?)

 Aresztowany przez NKWD, zaginiony – 
aresztowany na stacji w drodze na zesłanie, za zbiórkę 
węgla by nie zamarznąć w czasie drogi, na miejsce 
zesłania nie dojechał), 

Kazimierz
(ur. 1911r., w 1939r.)

 Aresztowany przez NKWD, prawdopodobnie 
zamordowany we Lwowie w XII 1940r. – wyrok 10 
lat bez prawa korespondencji jak maskowano wyroki 
śmierci,

Syn, Kazimierz, 
polski archeolog i prehistoryk, współzałożyciel Instytutu 

Katyńskiego, a wnukowie Jan i Włodzimierz działacze 
opozycji demokratycznej w PRL-u. 

 Kazimierz jest torpedowany za Katyń. Posiada 
jedyną pamiątkę po ojcu: zachowała się kartka, w której 
Włodzimierz Godłowski pisze „Kaziczkowi powiedz, 
że mam pięknego siwego konika pod wierzch” z 30 
sierpnia 1939r/, Pisze trzy dni po tym, jak został 
zmobilizowany. 

 W 1951 roku Kazimierz chce dostać się na 
archeologię na UJ. Jedna z organizacji młodzieżowych 
odmawia mu praw zdawania egzaminu wstępnego 
„za ojca w Katyniu”. Dzięki interwencji znajomym ojca 
zostaje jednak dopuszczony do egzaminów. 

 Kazimierz przedarł się do Katynia nielegalnie 
w latach 70., aby pomodlić się na grobie ojca. - Zrobił 
to pod pretekstem udziału w konferencji naukowej w 
Rosji. 

 „Tata urwał się obstawie, poszedł na dworzec i 
kupił bilet. Przedostał się przez dziurę w płocie. Potem 
wrócił na konferencję.

 Wszystko mu się udało, ponieważ świetnie 
mówił po rosyjsku, udawał Rosjanina „- wspomina wnuk 
Włodzimierz Godłowski.

 Czytamy w opowiadaniach rodzinnych: 

 „Moja Babcia ostatni raz widziała Dziadka 
parę dni po mobilizacji, kiedy ze swoją jednostką 
przejeżdżał przez Wilno i mogła go zobaczyć na 
dworcu kolejowym. 

 Po zajęciu Wilna przez Litwinów (a 
potem i Sowietów) sytuacja mojej Babci stała się 
dramatyczna. 
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 Dziadek był w niewoli, a w listopadzie 
Litwini zwolnili wszystkich Polaków zatrudnionych 
na Uniwersytecie (dając tylko 3 miesięczną 
odprawę). Babcia znalazła się bez środków do 
życia, bo jednocześnie zakazano wszystkim 
Polakom, którzy nie mieszkali od szeregu lat w 
Wilnie praktykowania zawodu lekarskiego.
 
 Sytuacja Babci była szczególnie 
dramatyczna, ponieważ świeżo przyjechała do 
Wilna, nie było tam żadnych krewnych i nie znali 
tam wcześniej nikogo. {syn jej ma 4 latka]

 Na szczęście nowi Koledzy Dziadka 
zatrudnili ją w spółdzielni lekarskiej, gdzie 
osoby w tej sytuacji jak ona leczyły, a lekarze 
posiadający prawo wykonywania zawodu to 
legimityzowali i podpisywali recepty. 

 Po wcieleniu Litwy do ZSRR sytuacja 
stała się jeszcze bardziej dramatyczna, ponieważ 
znalazła się wraz z synem na liście do wywózki 
(byli już z góry spakowani, bo dostawało się na to 
15 minut, co było wiadome wszystkim).

 Na szczęście z kategorią B, której (w 
przeciwieństwie do kategorii A) nie zdążono 

wywieźć w całości przed 22. czerwcem 1941r. 
(Inwazja Niemiecka), na skutek czego ocaleli.”

 W 1943 roku Zofi a Godłowska otrzymuje 
zawiadomienie, że w Katyniu   znaleziono zwłoki 
jej męża. Nie mogła uwierzyć w tę śmierć. Nadzieję 
dawał jej list z 29. maja 1940 roku z Niemieckiego 
Czerwonego Krzyża. Znajdowała się w nim informacja, 
że Włodzimierz Godłowski przebywa w Kozielsku i 
oczekuje wiadomości od rodziny. 

 Wtedy już jednak nie żył, a kartka została 
wysłana z kilkumiesięcznym opóźnieniem. 

 Potem przyszła także inna depesza do 
Wilna „Jestem zdrów, zdrowa. Irena Morozowska”. - 
Babcia nie znała Ireny Morozowskiej i myślała, że to 
zaszyfrowana wiadomość od męża - (Prawdopodobnie 
była to zaszyfrowana wiadomość od narzeczonej brata 
Włodzimierza, Jerzego której nazwiska Zofi a Godłowska 
nie znała, a która wojnę przeżyła na emigracji i 
nawiązała kontakt z Zofi ą pod koniec XX wieku). 

 W chwili śmierci profesor Godłowski miał 
przy sobie wizytówki: swoje, żony i znajomych. Między 
innymi na tej podstawie został zidentyfi kowany. 

MAJMAJ
DZIEŃ FLAGIDZIEŃ FLAGI

„ORZEŁ, FLAGA I KONSTYTUCJA”„ORZEŁ, FLAGA I KONSTYTUCJA”
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Jedna była - gdzie? Pod Tobrukiem.
Druga była - gdzie? Pod Narvikiem.

Trzecia była pod Monte Cassino.
A każda jak zorza szalona,

biało-czerwona, biało-czerwona,
czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,

biało-czerwona.
Zebrały się nocą fl agi.

Flaga fl adze dodaje odwagi:
- No, no, nie bądź taka zmartwiona.

Nie pomogą i moce piekła:
jam ciebie, tyś mnie urzekła,

nie zmogą cię bombą ni złotem
i na zawsze zachowasz swą cnotę.

I nigdy nie będziesz biała,
i nigdy nie będziesz czerwona,

zostaniesz biało-czerwona
jak wielka zorza szalona,

czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,

najukochańsza, najmilsza,
biało-czerwona.

Tak mówiły do siebie fl agi
i raz po raz strzelił karabin,

zrobił dziurę w czerwieni i w bieli.
Lecz wołały fl agi: - Nie płaczcie!

Choćby jeden strzępek na maszcie,
nikt się zmienić barw nie ośmieli.

Zostaniemy biało-czerwone,
fl agi święte, fl agi szalone.

Spod Tobruku czy spod Murmańska,
niech nas pędzi dola cygańska,

zostaniemy biało-czerwone,
czerwone jak puchar wina,
białe jak śnieżna lawina,

biało-czerwone.
O północy przy zielonych stolikach

modliły się diabły do cyfr.
Były szarfy i ordery, i muzyka

i stukał tajny szyfr.
Diabły w sercu swoim głupim, bo niedobrym

rozwiązywały biało-czerwony problem.
Łkała fl aga: - Czym powinna

zginąć, bo jestem inna?
Bo nie taka dyplomatyczna,

bo tragiczna, bo nostalgiczna,
ta od mgieł i od tkliwej rozpaczy,
i od serca, które nic nie znaczy,
fl aga jak ballada Szopenowska,
co ją tkała sama Matka Boska.
Ale wtedy przyszła dziewczyna

i uniosła fl agę wysoko,
hej, wysoko, ku samym obłokom!

Jeszcze wyżej, gdzie się wszystko 
zapomina,

jeszcze wyżej, gdzie jest tylko sława
i Warszawa, moja Warszawa,

Warszawa jak piosnka natchniona,
Warszawa biało-czerwona,

biała jak śnieżna lawina,
czerwona jak puchar wina,

biało-czerwona, biało-czerwona,
hej, biało - czerwona.

„Pieśń o fl adze”
Konstanty Ildefons Gałczyński

1944

I WSZ DZIE ZAWSZE HARCERSTWO.

WILNO DZIEŃ FLAGI 2018

KRAKÓW 2018
W T UMIE SZEREGI 

HARCERSKIE
USA 3 MAJ
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LWÓW MAJ 2018
W T UMIE SZEREGI HARCERSKIE

 „Polonia” - obraz Jana Styki kupiony ze 
składek społecznych przez magistrat i gminę miasta 
Lwowa dla uczczenia setnej rocznicy Konstytucji 
Trzeciego Mają. 
Przed II wojną światową obraz wisiał w sali obrad w 
Ratuszu Lwowskim.

 Reprodukcje obrazu rozeszły się w setkach 
tysięcy egzemplarzy po wszystkich trzech zaborach i 
poza granice Polski.

 Kornel Ujejski pisał o obrazie:

DZI  WE LWOWIE

 „Jest w nim wszystko, co wstrząsa i 
uspokaja, co podnosi i zapala. (...) Nie trzeba 
dodawać żadnego komentarza do obrazu, 
przemawia jaśniej niż słowo pisane”.

 W prasie austriackiej komentowano, że 
obraz Styki to „poemat narodowy”. 

 Adam Mickiewicz, Tadeusz Kościuszko, 
Tadeusz Rejtan, ksiądz Marek, Jan Kiliński i Wernyhora - 
spoglądają ku przykutej wysoko na skale Polsce.

Polskie wojsko na ofi cjalnej paradzie z racji obchodów 3 maja. 
Po prawej stronie widoczna orkiestra polskich spadochroniarzy.

LINGEN, NIEMCY
3 MAJ 1946R.

ZDJĘCIE: Na  onaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek
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U PROGU WOJNY POLSKO BOLSZEWICKIEJ 
1920R.

A 102 LATA TEMU W 1916R! I PO WYZWOLENIU POLSKI SPOD ZABOR W.
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W SEATTLE
OBCHODY 3 MAJA 2018

OTTAWA
3 MAJ 2018

 Pamiątka Konstytucji 3 Maja, Laska Marszałkowska, którą 
marszałek Małachowski otworzył posiedzenie Sejmu. Laska znajduje się w 
zbiorach Muzeum Czartoryskich w Puławach.

 26 czerwca br przypadła 
też i rocznica ustanowienia orła 
symbolem całej Polski. W 1295 roku 
koronowano Przemysła II, który po 
raz pierwszy użył orła w koronie jako 
herbu państwa. 

MONTE CASSINOMONTE CASSINO
OD TEGO SI  TAK NAPRAWD  ZACZ O.OD TEGO SI  TAK NAPRAWD  ZACZ O.

 Podajemy bardzo cenne zdjęcia ze zbiorów 
ojca Pana Andrzeja Kaznowskiego (kresy Syberia 
Facebook). Prawdopodobnie wywodzą się one z 
Instytutu Sikorskiego.

 Uwidaczniają początki Polskiej Armii w Rosji-z 
której powstaje Drugi Korpus.

 Zdjęcia są bardzo wymowne i mało znane. 
Pamiętajmy, że ci żołnierze należeli do tych bardziej 
„uszczęśliwionych” przez los, bo udało się im dotrzeć 
do tworzących się szeregów wojska polskiego w Rosji 
pod komendą Generała Andersa. Może kogoś nawet i 
rozpoznacie drogie druhny ze swych najbliższych? Wielu 
żołnierzom Sowieci nie dozwolili dobicia do polskich 
szeregów. Wielu nie zdążyło i musiało walczyć w 
szeregach wojska sowieckiego w okropnych warunkach, 
aby tylko dobić do Polski i uciec z tego sowieckiego 
koszmaru. Wielu zginęło i zmarło po drodze, zanim 
mogli dobić. Z początku warunki były straszne, spanie 
pod namiotami w zimie, mało jedzenia, ale jednak jakaś 
wolność i jakieś przywrócenie godności tym ludziom.

 Otóż widzimy na zdjęciach te pierwsze kroki. 
Może macie Druhny swoje zdjęcia z tego okresu z Rosji? 
Zapraszamy was do podzielenia się z nami zdjęciami, 
wspomnieniami i rodzinnymi opowiadaniami. 

Woszoboika
Pozbywanie się wszy - należało zdejmować koszulę i z 
niej wytępiać wszy
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ZDJĘCIE: W kolejce do Komisji Zdrowia.

ZDJĘCIE: Ługowaja - Dziś nie ma jedzenia. ZDJĘCIE: A, że nowo tworzące się wojsko polskie spało pod namiotami pomimo ciężkiej rosyjskiej 
zimy, kopanie dołów pod namiotami (już w mundurach i stopniowo wykarmionych polskich 
żołnierzy przybywających z sowieckiej niewoli i obozów pracy) było potrzebne oto przykład.ZDJĘCIE: Dostawa chleba.

ZDJĘCIE: Przybywamy do wojska.

Isfahan 1943r drużyna harcerek. O te dzieci walczył żołnierz polski O te dzieci walczyli wszyscy Polacy włącznie np. z naszą śp. 
Druhną Oleńką Rymaszewską (Patrz nekrologi) 
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 Niedźwiedź Wojtek wchodzi na pokład 
polskiego statku MS Batory, którym popłynął do 
Włoch, gdzie żołnierze polscy mieli wziąć udział w 
kampanii włoskiej.

 Według brytyjskich dyspozycji, zwierzętom 
zabroniono wejścia na pokład (mniejsze zwierzęta 
żołnierze ukrywali w różny sposób i przemycali na 
statek). W związku z tymi regulacjami wydarzyła się 
ciekawa historia.

 Tuż przed opuszczeniem portu brakowało 
jednego z szeregowców wpisanego na listę jako 
Wojtek Miś. Kiedy przed niczego nie spodziewającym 
się Anglikiem sprawdzającym listę obecności 
stanął blisko 2-metrowy niedźwiedź, ten oniemiał 
ze zdumienia. „Ależ to nie jest człowiek!”, 
skomentował.

-„Szeregowy Wojtek Miś budzi ducha walki 
w polskim żołnierzu!”, padło natychmiastowe 
wyjaśnienie.

-”A, to co innego.  Wojtek the bear is welcome!!”

ŹRÓDŁO: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

11 MAJ 1944R.
Rozkaz Generała Władysława Andersa:

 „Żołnierze!

 Kochani moi Bracia i Dzieci. Nadeszła 
chwila bitwy. Długo czekaliśmy na tę chwilę 
odwetu i zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. 
Obok nas walczyć będą dywizje brytyjskie, 
amerykańskie, kanadyjskie, nowozelandzkie, 
walczyć będą Francuzi, Włosi oraz dywizje 
hinduskie. Zadanie, które nam przypadło, rozsławi 
na cały świat imię żołnierza polskiego. W chwilach 
tych będą z nami myśli i serca całego Narodu, 
podtrzymywać nas będą duchy poległych naszych 
towarzyszy broni. Niech lew mieszka w Waszym 
sercu.

 Żołnierze – za bandycką napaść Niemców 
na Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, 
za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za 

morderstwa i katowanie setek tysięcy naszych 
sióstr i braci, za miliony wywiezionych Polaków jako 
niewolników do Niemiec, za niedolę i nieszczęście 
Kraju, za nasze cierpienia i tułaczkę – z wiarą 
w sprawiedliwość Opatrzności Boskiej idziemy 
naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych Bóg, 
Honor, Ojczyzna.”

 „His troops (gen. Władysław Anders‛ 2nd 
Polish Corps) are the best-looking troops, including 
British and American, that I have ever seen.”

– gen. George S. Pa  on, War As I Knew It.

ZDJĘCIE: 5 Kresowa Dywizja Piechoty. Żołnierz ranny w czasie walk nad rzeką Metauro w sierpniu 
1944 roku.
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 Pułkownik Kapelan Józef Joniec odprawia Mszę 
Świętą w maju 1944r. niedługo po samej bitwie na polu 
w pobliżu, gdzie stanie nasz cmentarz za niedługo. 

 Ksiądz Joniec (1900-1956) był Promienistą w 
Związku Strzeleckim. Jako dobry jeździec zaciąga się 
mając zaledwie 16 lat do 2 Pułku Ułanów w Legionach, 
Wcielony do armii austriackiej po Kryzysie Przysięgi, 
zesłany na włoski front I Wojny Światowej, walczy w 
szeregach WP w wojnie polsko - ukraińskiej i polsko - 
bolszewickiej. 

 Kończy maturę i 1926r. otrzymuje święcenia 
z rąk arcybiskupa Adama Księcia Sapiehy. W 1939r. 
służy parafi i w Berlinie, ostrzeżony o areszcie, ucieka 
do Polski. Tu bardzo szybko udaje się na Długą Drogę 
do Wolności, podczas której staje się Kapelanem 
Internowanych na Węgrzech. 

 Czerwcem 1940r. udaje się poprzez Jugosławię 
i Grecję do Palestyny, gdzie zostaje mianowany 
kapelanem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. 
W 1941 r. Brygada walczy pod Tobrukiem. 

 Podczas Bitwy pod Monte Cassino sam znosi 
rannych z pola bitwy -dekorowany Krzyżem Walecznych. 
Podczas kampanii włoskiej wraz z żołnierzami 
pomaga gasić pożar w Świątyni w Lore  o, za co jest 
uhonorowany przez Papieża. 

 Zostaje na terenie Włoch do 1946r. 
przyczyniając się do budowy cmentarza na Cassino i 
pomnika na wzgórzu 593.W 1948r. odesłany z Anglii 
do Kraju przyczyni się do remontu kościoła własnymi 
rękoma jak i rozbudowy z czasem nowej parafi i w 
samym Oświęcimiu, gdzie zakończy swe życie z powodu 
okrutnego wylewu. 

ZDJĘCIE: Dziadek Stefana Morrell z kolegami na Monte Cassino już po zdobyciu wzgórza.



strona 119
WĘZEŁEK|NUMER 331|KWIECIEŃ-LIPIEC|2018

A DZI

ŻEGNAMY
 W dniu 23 kwietnia 2018 roku w wieku 99 
lat na wieczną wartę odszedł por. Stefan Seroka, 
strzelec wyborowy 18 Lwowskiego Batalionu 
Strzelców 6 Lwowskiej Brygady Piechoty. Uczestnik 
walk między innymi o Bolonię podczas kampanii 
włoskiej. Dwukrotnie ranny w czasie działań bojowych. 
Osobiście poznał gen. Władysława Andersa podczas 
spotkania generała z żołnierzami batalionu po 
zdobyciu miasta Preddapio, rodzinnej miejscowości 
Benito Mussoliniego.
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A DZISAJ KAŻDY MOŻE ODDAĆ HOŁD W 
EDYNBURGU, A PRZEDE WSZYSTKIM ODDAJĄ 

HOŁD NASZE SZEREGI

DRU YNA SAN Z DALEKIEGO LONDYNU WITA WOJTKA

NA ZDJĘCIU NASZA CZŁONKINI REDAKCJI DHNA 
PHM AGA WOJTKOWIAK

UROCZYSTO CI NA MONTE CASSINO MAJ 2018R.
NAS NIE BY O, BO ZA „CI KO”!

BOŻE CIAŁOBOŻE CIAŁO
„LWOWSKIE NABOŻEŃSTWA MAJOWE”„LWOWSKIE NABOŻEŃSTWA MAJOWE”

 „Za salonem był pokój ostatni […]. Ten pokój 
najlepiej lubiłam. Był przede wszystkim tapetowany w 
odróżnieniu od innych malowanych. Tapeta była złotawa w 
bukiety ciemnych róż. W oknie była stora z różowej koronki, 
a kanapa długa staroświecka była spłowiało różowa. Te kolory 
jakoś dziecku odpowiadały. W tym pokoju był mały ołtarzyk 
i tu wszyscy razem ze służbą przychodzili na nabożeństwo 
majowe odprawiane przez Mamusię. Mamusia odmawiała 
litanię powoli, niskim pełnym głosem i kochałam ten nastrój”

 – Maria Ekielska.

RYSUNEK: Edward Mateusz Romer „Majowy ołtarzyk matki”. Wilno 1866.

A W TORONTO
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BOŻE CIAŁO W SPALE Z UDZIAŁEM PREZYDENTA 
MOŚCICKIEGO I MAŁŻONKI

WIEDEŃ PISZE:

DZI  W MISSISSAUDZE

ZDJĘCIE: Archiwum Akt Nowych.

MATTHAUSEN - GUSENMATTHAUSEN - GUSEN
 6.maja br. reprezentacja naszych drużyn wraz 
druhem Marianem oraz druhną Moniką i Polonią z 
Wiednia uczestniczyła w 73. rocznicy wyzwolenia 
obozów koncentracyjnych Mauthausen – Gusen.

 „Był to obóz zbudowany nadludzkim wysiłkiem 
więźniów z granitowych głazów, swym wyglądem 
przypomina twierdzę. Istniał w latach 1938- 1945.
Na jego lokalizację wybrano tereny znajdujące się w 
pobliżu kamieniołomów, w których wydobywano granit 
(Wiener Graben).

 W 1940 roku w pobliżu Mauthausen zbudowany 
został podobóz Gusen. Więźniowie przebywający w obu 
obozach wykorzystywani byli do pracy niewolniczej 
na rzecz niemieckiej gospodarki i przemysłu 
zbrojeniowego. 

 Mauthausen – Gusen był jednym z najcięższych 
niemieckich obozów koncentracyjnych. ‘‛

‘‛Mauthausen – Gusen- Szlakiem pamięci‛‛

Autor: Sławomir Iwanowski

 Przy pomniku ku czci Polaków zamordowanych 
w obozach koncentracyjnych na terenie Austrii 
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z całą Polonią oraz z 
osobami, które przyjechały z Kraju. 

 Reprezentacja ZHP (pl.)  z kraju ... włączyła w 
nasze szeregi z fl agą. 

 Po Mszy Świętej przeszliśmy oddać szacunek 
pod pomnik wszystkim osobom, które zginęły w tak 
okrutny sposób w tym miejscu! 
Hołd oddawały tutaj alfabetycznie, reprezentacje z 
każdego kraju.

 Później przeszliśmy pod ścianę płaczu, na 
której znajdowała się tablica upamiętniająca Polaków, a 
przede wszystkim - poświęcona harcerzom.
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 ‘‛Pamięci harcerzy polskich zamordowanych 
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 
Mauthausen – Gusen oraz w fi liach tych obozów w 
latach 1940-1945”

Czuwaj! 

 Maj 1990. Harcerze z kraju i zagranicy ‘‛

 Wyruszyliśmy wtedy trasą ‘’Marszu Pamięci’’ 
z obozu Mauthausen do obozu Gusen. Tą trasą 
codziennie rano o godzinie 6:00 więźniowie dwóch grup 
roboczych: Barackenbau Gusen i Steinbruch Kastenhof 
wyruszali do pracy, pokonując 4,5 km wyboistej drogi 
do miejscowości Gusen.

 Pogrzeb był nie tylko bardzo uroczysty, ale i 
olbrzymi. Przybyła nawet potężna delegacja z Niemiec. 
Trumna Marszałka po uroczystościach i obrządku 
pogrzebowym w Warszawie jechała otwartym pociągiem 
do Krakowa, zanim szczątki Marszałka spoczęły na Wawelu 
w kaplicy Siedmiu Dzwonów. 

 Przedstawiamy dziś kilka bardzo znaczących zdjęć 
z pogrzebu Marszałka. Polska była w żałobie, wszędzie 
tłumy. Ci, którzy mogli osobiście stać wzdłuż trasy byli 
bardzo wzruszeni i do końca życia wspominali i opowiadali. 
Szczególnie duże wrażenie wywarł pogrzeb na dzieciach i 
młodzieży. A każdy wiedział w sercu, że wojna za rogiem i 
wróg na progu!

 Czas spędzony na tych uroczystościach daje 
dużo do przemyślenia.

 Nie zapominajmy o historii, przekazujmy 
ją dalej, kolejnym pokoleniom, by nie zostało to 
zapomniane!

‘‛Nikt na Wasz nie chodzi cmentarz,
Nie macie ni grobu, ni krzyża, 
Myśl nasza tylko dziś ku Wam 
Przybliża…”

(fragment wiersza „Modlitwa”
Stefana Niewiady, więźnia Gusen)

Czuwaj!
dh Basia

ŚMIERĆ MARSZAŁKAŚMIERĆ MARSZAŁKA
12 MAJA 1935R UMIERA MARSZA EK PI SUDSKI12 MAJA 1935R UMIERA MARSZA EK PI SUDSKI

ORĘDZIE PREZYDENTA MOŚCICKIEGO
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ZDJĘCIE: Lord Cavan na czele delegacji brytyjskiej.
ŹRÓDŁO: Archiwum Akt Nowych, Facebook

CZERWIECCZERWIEC
DUNKIERKA 1940R. DUNKIERKA 1940R. 

EWAKUACJA POLAK W Z FRANCJI DO WBEWAKUACJA POLAK W Z FRANCJI DO WB

29 lipiec 1944r.

 Początek lądowania polskiej 1. Dywizji 
Pancernej w Normandii.

 Utworzona w 1942 r. w Wielkiej Brytanii 
dywizja pod dowództwem gen. bryg. Stanisława 
Maczka została włączona do 2. Korpusu Kanadyjskiego. 
Była jedną z 12 sojuszniczych dywizji pancernych 
uczestniczących w lądowaniu we Francji. Część dywizji 
stanowiła 10. Brygada Kawalerii Pancernej, która w 
1939 r. walczyła w kampanii wrześniowej w Polsce, 
a rok później wzięła udział w kampanii francuskiej. 
Następnie brygada została odtworzona w Wielkiej 
Brytanii.

Polska dywizja pancerna weszła do walki na froncie 
zachodnim w sierpniu 1944 r.

 Odegrała znaczącą rolę w bitwach pod Falaise i 
Chambois. 

 Brytyjski marszałek Bernard Law Montgomery 
oceniając działanie polskiej dywizji w walkach w 
Normandii powiedział: 

 „Niemcy byli jakby w butelce, a polska 
dywizja była korkiem, którym ich w niej 
zamknęliśmy.” 

 Walcząc w Belgii wyzwoliła Ypres i 
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ZDJĘCIE: czołg Sherman z 1. Polskiej Dywizji Pancernej we Francji (lato 1944 r.), ŹRÓDŁO: Facebook

ZDJĘCIE: Książę ze swoją załogą: (od lewej): Kazimierz Guca - najmłodszy członek załogi (ur. 
1924r.) - radiooperator w czołgu. B. Żarków - strzelec wieżowy (ur. 1921r). Po demobilizacji 
zamieszkał w Londynie. Andrzej Maria Poniatowski - dowódca. Józef Piskorek - starszy strzelec (ur. 
1918r.), po zakończeniu wojny wyjechał do Johannesburga w RPA. Sylwester Bardziński - starszy 
kierowca czołgu (ur. 1918r.), po demobilizacji zamieszkał w Belgii. ŹRÓDŁO: polishwargraves.nl

 W listopadzie br. zostanie odsłonięta w 
Edynburgu, gdzie generał się osiedlił po wojnie, ławka 
ku Jego czci i pamięci. Zapraszamy wszystkich. Więcej 
informacji w następnym numerze Węzełka.

PAMIĘTAJMY!

współuczestniczyła w zdobyciu Gandawy. 
W Holandii zdobyła m. in. Bredę.

 Szlak bojowy zakończyła w maju 
1945r. zdobywając bazę niemieckiej fl oty 
Wilhelmshaven.”

 Książę Andrzej Maria Poniatowski - 
ofi cer 1 Dywizji Pancernej.

 W 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka 
służyło wiele ciekawych postaci, jedną z 
nich był prawdziwy książę - Andrzej Maria 
Poniatowski. 

 Był spokrewniony z ostatnim królem 
Polski Stanisławem Augustem Poniatowskim. 

 Andrzej urodził się w 1921 r. we 
Francji i tam też przed wojną mieszkał. 

 W chwili upadku Francji w 1940 r. 
przedostał się do Anglii przez kanał La Manche 
w niesamowity sposób - mianowicie zwykłą 
łodzią z wiosłami. 

 W Anglii wstąpił do Wojska Polskiego, 
ukończył Szkołę Podchorążych i został 
ofi cerem 1 Pułku Pancernego.

 Poległ 22/01/1945r. w Holandii, 
Generał Maczek odznaczył swojego ofi cera 
za męstwo orderem Virtu   Militari, czyli tym 
samym który ustanowił jego wielki przodek.
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LIPIECLIPIEC

DRUGA STRONA MEDALUDRUGA STRONA MEDALU

JUBILATKA. JUBILATKA. 
DRUHNA HM JADZIA CHRU CIEL OBCHODZI 90 LAT!DRUHNA HM JADZIA CHRU CIEL OBCHODZI 90 LAT!

DRUHNA SYLWIA SZYMCZAK PODAJE,
E W WARSZAWIE 25. CZERWCA 2018R. 
ODBY Y SI  NIEZWYK E URODZINY:

 „Urodziny Druhny Jadzi wypadły 
wspaniale. Wszystko udało się: spacer w ogrodzie 
botanicznym (pomimo pogody deszczowej) i 
przyjęcie „niespodzianka” w restauracji przy 
ogrodzie. 

 Druhna była naprawdę wzruszona i 
mile zaskoczona. Z uśmiechem przyjmowała 
wszystkie życzenia. Przekazałam życzenia od 
Hufca Podhale i życzenia, które nadeszły z GK 
Harcerek od druhny Bogny. Hanka podarowała 
kwiaty od Hufca. Były instruktorki i instruktorzy 
z ZHR, przedstawiciel władz Warszawy, Muzeum 
Powstania Warszawskiego oraz Stowarzyszenia 
Kombatantów. Ze zdjęć przesłanych przez 
Druhnę Dzidkę zrobiłam tablicę, gdzie każdy 
mógł obejrzeć zdjęcia. Bardzo udanym pomysłem 
było zaproszenie na uroczystość muzyków - 
zespołu śpiewającego piosenki powstańcze. Dużo 
śpiewaliśmy. Potem były piosenki harcerskie, a na 
koniec zawiązaliśmy krąg.

 Druhna Jadzia była bardzo wdzięczna za 
pamięć i nie mogła nadziwić się jak my to wszystko 
zorganizowaliśmy. Pan Niemiec naprawdę świetnie 
wszystko skoordynował.

 Kafi , nasz synek Maks i ja zawieźliśmy 
Druhnę do domu, wraz z bukietami kwiatów, 
podarunkami i listami z życzeniami i pomogliśmy jej 
to wszystko ładnie ułożyć w mieszkaniu…”

 Druhno Jadziu do tych wielu życzeń 
Węzełek dołącza swe skromne, ale od serca życzenia 
urodzinowe. Jesteśmy z Druhną myślami dzieląc wiele 
wspólnych przygód i wspomnień na tej dostojnej 
drodze instruktorskiej naszej Jubilatki! Vivat! Vivat! 
Vivat!

 DRUKUJEMY WYJĄTKOWO TEKST W JĘZYKU 
ANGIELSKIM - PRZEDSTAWIA ON DRUGĄ STRONĘ 
MEDALU NASZEJ HISTORII OCZYMA KOGOŚ KTO NIE 
MIAŁ ŻADNYCH WCZEŚNIEJSZYCH WIĘZI W POLAKAMI. 

 Tekst wywodzi się z pamiętników Ac  ng 
Principle Matron Lieutenant Colonel Hughes

 „...Camel convoys were the chief means 
of transport in the mountains which were still 
covered with snow and with narrow, deep ravines 
on either side making the road diffi cult and 
dangerous, but the Royal Army Medical Corps 
units got through to Pahlevi and started to 
unpack in readiness. Before the day was out, 
someone looking vaguely through the blizzard 
spotted three ships approaching - if you could call 

them ships: they were not fi t for the use of human 
beings or cattle - across the Caspian Sea. 

 The vessels anchored and rapidly 
disgorged their contents of humanity on the 
beaches. What a shock for everyone - this sight 
would never be forgotten! The smell was too awful 
to describe. There were thousands of both sexes 
of all ages, packed like sardines, and they could 
not lie down or even sit. They were emaciated, 
being skin and bone only, fi lthy and lousy, the dead 
and the dying all mixed up together, sent over 
without food or drink, no sanitary arrangements, 
and with the weak trying to hold each other up. 
They were dressed in bits of old, dirty rags, some 
almost naked, with no shoes, and crawling with 
bugs.
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 Practically every disease in medical history 
was evident there- typhus of the worst type, 
dysentery, malaria, tuberculosis, frostbite, some 
with limbs almost dropping off with disease. There 
were just a handful of the healthy mixed up with 
the typhus cases. They had received no medical 
attention, the kiddies‛ bodies naked but covered 
with embedded lice under the skin. 

 Tuberculosis was at its worst among the 
children under four years of age, their little 
tummies all blown up, limbs and faces all shriveled 
up and outlining only the bone formation, and they 
were too ill and weak to cry.

 The bath unit and disinfector could not 
be used for all the cases, many being too ill and 
the numbers too great to be dealt with. Our chief 
anxiety was to get them to the hospital at Dosham 
Tapu for immediate treatment, so we sorted out 
those able to make the journey. The language 
question was a drawback at fi rst, having an all 
Indian staff and the patients Polish and a few 
Russians, but this was soon overcome, being only a 
minor detail.

 Over one thousand were admitted to the 
hospital on the fi rst day. We had only fi ve hundred 
beds, so the remainder, as a temporary measure 
had to lie on folded blankets on the ground. 
The fatigue party put up more tents where the 
patients lay. With only four of us to cope with the 
nursing side, we tried to get some of the not so 
ill to help with the washing and feeding. At fi rst, 
they refused, for after seeing so many of their 
compatriots die, they were terrifi ed of catching 
typhus. This went on for four days and in the end, 
they had to be compelled to help. 

 We had to work day and night with 
practically no rest, taking only a hurried meal 
and, when that was over, getting back to fi nd 
hundreds more lying about on the ground waiting 
for attention. An improvised operating theatre was 
set up under canvas, with two pieces of board on 
trestles forming the table. Instruments were few, 
fi eld ambulances equipment only, and these were 
boiled up in old tins on charcoal fi rst to deal with 
the cases of gangrene and frostbite. This work 
was done at night as the numbers arriving during 
the day were so great and it took time to get them 
settled. 

 The hospital now had 1,500 patients 
desperately ill and dying. More refugees began 
to come over the frontier, so a camp had to be 
organized nearby to accommodate them. Often, 
they had to look after themselves. This camp 
eventually held 250,000, a daily visit being paid by 
the medical offi cer to attend to those reporting 
sick. 

 This Indian hospital was called the 34th 
British Commonwealth General Hospital, I was 
told there was a 500 bedded hospital in the 
stores at Teheran Station waiting for a British 
hospital to come up the line if it was necessary, 
but when Headquarters in Baghdad heard what was 
happening they realized our need, HQ then sent 
several offi cials over by plane, these including Sir 
Edward Quinan and Sir Henry Maitland Wilson the 
Commnade-in-Chief.

 At nine o‛clock the following evening the 
Principal Matron in Persia arrived, also a matron 
from one of the large hospitals in Shaiba. We did 
not expect them, and no preparations had been 
made for them. I could not stop to welcome or 
speak to them as there was so much work to do. 
These ladies immediately donned gowns, masks and 
gloves, and worked alongside us throughout the 
night. 

 Some of the fi rst tents put up were 
found to be infected with lice, so they had to be 
disinfected by a special squad and replaced by 
clean ones. By this time an especially large tent 
was put up to receive all new admissions, where 
all heads and bodies had to be shaved before 
leaving to go to the nursing tents. There was now 
a shortage of mattresses, so Poles from the camp 
had to be recruited to stuff bags with straw, 
these being destroyed when fi nished with. 

 Amongst the refugees we found Polish 
medical offi cers and some nursing staff from 
Polish hospitals, and after feeding them up and 
giving them clothes, which had been collected 
from various people - even the Americans sent 
hampers over to clothe the women - they were put 
on duty in the hospital. This was a great beginning 
and we felt the work was progressing, they are 
being able to speak the same language and looking 
after their own people. They turned out to be very 
good workers, several students working as nursing 
orderlies, and grateful for being given the chance 
to help. The hospital uniforms these people had 
been put into were white Sepoys suits with slings 
to cover their hair. 

 A few weeks later more patients began 
to arrive. More beds had to be made, women 
and children from the camp helping to make 
mattresses with straw collected from packing 
cases. The hospital now had two thousand patients.

 I found quite several well-educated women 
amongst the refugees. They also came along to 
help in the hospital kitchens, but before these 
women were able to work clothes had to be found 
as they had only dirty rags on. Some of these 
refugees were fully trained matrons and sisters 
from Polish hospitals who had been taken as 
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prisoners. Their bodies were covered with weals, 
scars and cuts, and they had sore feet from 
tramping many miles. The American Embassy in 
Teheran gave us wonderful assistance in getting 
things, as also did the Indian Red Cross. As 
prisoners, it appeared the higher the class the 
worse the treatment given. These ladies had been 
made to clean public lavatories, sweep roads and 
help the men to cut down trees. 

 One day I approached some of their 
medical offi cers, including Colonel Anders (later 
General) asking them to give Red Cross lectures, 
and this was done......

 I found a matron - a very experienced 
woman - amongst a batch of refugees. She had 
overseen a large medical training school in Cracow 
and had remained behind until her hospital had 
been evacuated. She had also been very badly 
treated. I took her under my wing as an assistant 
matron and trained her how to organize and run 
a fi eld hospital. When the patients started to 
get their discharges in large numbers, the Polish 
Government began to open hospitals of their 
own in the Middle East. The Polish matron was 
appointed their matron-in-chief, and the nurses 
trained at 34th CGH also went.......

 Refugees were still coming through at the 
rate of 5,000 a day. By April 6th, 19,000 Poles 
had been moved, and when the number reached 
44,000 we thought the movement had fi nished. 
News came through that it was possible a second 
evacuation would take place later, though by now 
only a skeleton staff remained.”

 [Redakcja wycięła opisy dotyczące 
umierających i chowanie ich szczątek do wspólnych 
mogił. Wojna, ludzkie cierpienie i dana rzeczywistość 
towarzyszyły naszym dziadkom i rodzicom. Pragniemy 
jednak oszczędzić wszystkim (tym co przeżyli i tym co 
się później urodzili) daną brutalność i przygnębiające 
obrazki. Jeżeli któraś z naszych czytelniczek pragnie 
jednak pogłębić swoją lekturę, tekst Lt Col Hughes 
można znaleźć na website pod tytułem: www.qaranc.
co.uk]

 Druhna Oleńka Rymaszewska w książce: 
„Isfahan: miasto polskich dzieci” opisuje dalsze losy 
zdrowotne naszych rodaków, a szczególnie dzieci [patrz 
Rozdział 17ty]

Cytujemy wypowiedzi Pułkownika Ross [Public Record 
Offi  ce FO37/42781 34436]:

 „Due to the very bad conditions of life in 
prison, Concentration and labour camps, or under 
the general state of „freedom” in Russia, involving 
undernourishment which at times amounted to 
starvation and lack of medical attention, the 
physical and mental state of the refugees on 
arrival in Tehran was generally very bad.

 The most prevalent diseases were 
dysentery, diarrhea, defi ciency diseases due to 
prolonged malnutrition, many malarias imported 
from Russia and typhoid: 40% of all refugees were 
malaria cases.

 A visit to any of the hospitals at the 
beginning of the fi rst and second phases of the 
evacuation was suffi cient to create on the mind 
an indelible impression of unmerited hardship and 
physical suffering. 

 General Anders stated on his arrival from 
Russia that he expected 25% of the refugees to 
die after their arrival in Persia.

 The numbers of deaths among the civilians 
has in fact been 2119 up to the end of 1943 or just 
under 5%.

 This is a testimony to the resilience of the 
Polish race and to the efforts made by all to bring 
the refugees back to health.”



strona 128
WĘZEŁEK|NUMER 331|KWIECIEŃ-LIPIEC|2018

100-LECIE ODZYSKANIA 100-LECIE ODZYSKANIA 
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CZĘŚĆ ICZĘŚĆ I
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„Byliśmy, jesteśmy i będziemy”

                    Zygmunt Nowakowski

„Duszą narodu jest pielgrzymstwo polskie”

                 Adam Mickiewicz

„Zbrodnia na Polsce dokonana przerwała tylko byt 
polityczny kraju, nie zniszczyła życia narodu....
Polska sama zdolną jest własnymi siłami powstać, 
najezdników zniszczyć, jarzmo wewnętrzne 
złamać i na trwałych zasadach demokracji 
istnienie swoje ugruntować.”

Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 
-1836r.

„Z testamentu tego zrodziła się wola walki, walka 
zbrojna i - w roku 1918- niepodległe państwo 
polskie.”

Zygmunt Nowakowski

„Nasz sztandar”.

Nasz sztandar tkała żywa moc, 
Co śmierci się nie lęka!

Przez chmurne dnie, przez głuchą noc
Tkała go duchów ręka.

My jej drgającą snuły nić,
Z serca co żarem bije…

Ten tylko naród godzien żyć,
Co czuje sam, że żyje!

 REDAKCJA POLECA:
 Książkę pod tytułem: „Wieczory pod Dębem-
gawędy historyczne” Zygmunta Nowakowskiego 
(legionista), wydaną w Londynie w 1966r. dzięki 
Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. Przedmowę 
napisał Leopold Kielanowski (związany podczas Drugiej 
Wojny z Jerzym Braunem), a książkę opracowała Pani 
Lidia Ciołkosz. Książka miała uczcić Millenium Polski 
Chrześcijańskiej, przybliżając rodakom rozsianym po 
wszystkich kontynentach na Obczyźnie dzieje naszego 
kraju. Książka poczęła się z audycji nadawanych przez 
Nowakowskiego podczas ówczesnego okresu Żelaznej 
Kurtyny, którymi tak rozpoczynał nadania:

 „Zygmunt Nowakowski melduje się 
posłusznie na falach eteru. Ten sam Zygmunt 
Nowakowski, który był znany w Krakowie jak 
zły szeląg. No, co prawda starszy już, grubo 
starszy, ale jeszcze nie stary, ale jeszcze jary...Z 
zębami, które jeszcze są wcale mocne, więc gryźć 

23 MAJA BR MIJA 176 ROCZNICA 
URODZIN MARII KONOPNICKIEJ

potrafi ą. Język po dawnemu niewyparzony i prędki. 
Ten sam Nowakowski! Zażarty i pyskaty w razie 
potrzeby. Po prostu krakowiak i tyle! Nie wesół i 
nie szczęśliwy krakowiaczek ci ja, bo wesołym i 
szczęśliwym być można tylko w Krakowie...”

 Przy tym warto się zapoznać z postaciami, 
o których wspominamy powyżej. Są to osoby 
znane osobiście starszej kadrze instruktorek, ale 
też i osoby, które się przyłożyły do odzyskania 
niepodległości, lub do walk podczas Drugiej Wojny 
Światowej. 

 Adam Ciołkosz - małżonek Pani Lidii, 
wstąpił w 1911r. do 1 Skautowej Drużyny im. 
Zawiszy Czarnego. Posiada bardzo ciekawą historię 
harcerską, choć z ruchem się rozstał z powodów 
politycznych jeszcze za Polski Międzywojennej.  
Podczas Pierwszej Wojny, gdy przebywał z rodziną 
we Wiedniu z bratem założył drużynę. Po powrocie 
założył pierwszą drużynę w Zakopanem (którą 
po nim objął sam Andrzej Małkowski), a w 1918r.  
pełniąc funkcję Komendanta Dzielnicy Tarnowskiej 
zebrał grupę 26 starszych harcerzy z którymi 
wyruszył 13. listopada 1918r. na pomoc Lwowi. W 
1921r. założył w Krakowie „Wolne Harcerstwo” 
i redagował pisma „Promienie” jak i „Listy do 
Starszych Harcerzy”. 

 Oddajemy słowo autorowi, którymi zakańcza 
książkę:

 „Polakiem jestem i Polakiem pozostanę, 
choć od lat tyram stare kości po świecie i siedzę 
za granicą. A nawet powiem, że z każdym rokiem, 
z każdym już nie miesiącem, ale dniem, staję się 
Polakiem coraz bardziej zapamiętałym... I dla mnie 
Polska jest krajem złocistym i dla mnie jest jakąś 
wielką, piękną panią w jedwabne, barwnej szacie. A 
historia Polski jest jakby długi, lity pas słucki. Taki 
pas, który zależnie od okoliczności przewracać 
można: w dni wesela rwie oczy tysiące barw i 
zlotem, w dni żałoby przeważa w nim kolor srebrny 
i czarny... Podziwiam historię Polski i patrzę na nią 
jak na lity pas.

 I ciągle mam na myśli historię powstania 
państwa polskiego, które wzeszło nagle jak słońce 
w 1918r. i świeciło nam przez 20lat-nie zanadto 
może tłustych, ale mój Boże szczęśliwych, w ciągu 
których Polska, „kraj złocisty”, miała na sobie pas 
przewrócony na stronę purpurową złotą, na tę, 
która zdobi czas wesela, czas wolności.„
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 „(…) Ludzie tacy jak Józef Piłsudski nie 
przychodzą na świat po to, aby zaświecić jak 
meteor w nocy i zostawić po sobie mrok. Dani są 
narodom jako wieczne światło, jako drogowskaz, 
jako księga mądrości i właśnie za grobem są ich 
największe zwycięstwa.

 Nauka, przykład Józefa Piłsudskiego 
stawać się nam będzie coraz bardziej religią, 
taką samą, jaką była walka o wolność dla 
naszych ojców i dziadów, będą one przenikać 
coraz głębiej w naród jako ideał szlachetnej 
siły, rozumnej dumy, dobrowolnego ładu, 
nieustannego tworzenia i walki, i będą z 
tego narodu czynić coraz potężniejszą, 
rozumniejszą, bardziej świadomą jedność (…)”

Jan Lechoń.

DLA 
CIEKAWO CI 
PODAJEMY 

ZDJ CIE, KT RE 
ODKRY Y MY 
- M ODEGO 
KORCZAKA.
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WIELKANOC W LEGIONACH 1915R.

ODZYSKANIE NIEPODLEG O CI
W PIGU CE 

IPN ODDZIA  Ł D

ZDJĘCIE: Ręcznie malowana pocztówka autorstwa Kazimierza Kapla, żołnierza Legionów Polskich 
i uczestnika wojny Polski z Rosją bolszewicką (zbiory Edwarda Tylmana)

 Korespondent na Facebook piszący pod 
pseudonimem “Życie codzienne żołnierza piechoty 
Austro-Węgier” podaje: (chodzi tutaj o Pierwszą 
Wojnę) 
Święta Wielkanocne…

 W czasie wojny wydano bardzo dużo 
pocztówek świątecznych. Mam ich w swoim 
zbiorze kilkadziesiąt. Ale dziś zaprezentuję 
tylko tę jedną. Nie jest trudno zeskanować wiele 
pocztówek, wrzucić skany z krótkimi życzeniami. 
Ale wybrałem tę. Dlaczego? Wielkanoc – radosne 
święto Zmartwychwstania, narodziny nowego 
życia. Czas wojny – rozdzielone rodziny, mężowie, 
ojcowie, synowie, bracia na froncie. Święta, 
zamiast radosnych, były smutne. Rozłąka, troska o 
bliskich. Ta pocztówka właśnie taka jest – smutna, 
przejmująca… 

„Gesegnete Ostern! „

Malował T. Lisowski
Wydawnictwo F. & S. Kraków

 Pomyślmy dziś o tamtym ciężkim czasie, 
czasie wojny… westchnijmy za tych, którzy nie 
wrócili na święta do swoich bliskich…”
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BOBRUJSK

 100 lat temu oddziały I Korpusu Polskiego 
w Rosji generała Józefa Dowbora-Muśnickiego zajęły 
twierdzę #Bobrujsk, która była areną ciężkich zmagań z 
bolszewikami.

 Po zakończeniu walk polscy żołnierze usypali 
kopiec upamiętniający poległych kolegów, który po 
wojnie polsko-bolszewickiej został zniszczony. 

 Podczas niedawnej wizyty delegacji #IPN na 
Białorusi tamtejsze władze zgodziły się na ponowne 
upamiętnienie Dowborczyków poprzez obelisk.

POŚWIĘCENIE KOPCA 1918

OBCHODY 3 MAJOWE
CIEKAWOSTKA

Z ARCHIWUM AKT NOWYCH

ŹRÓDŁO: Zbiór Rodziny Konopka.
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16. LISTOPAD 1918R.
 16. listopada 1918r. Józef Piłsudski wystosował 
do Prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rządów: 
brytyjskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego 
i niemieckiego oraz do rządów wszystkich państw 
wojujących i neutralnych telegram, w którym 
poinformował o istnieniu Państwa Polskiego.

• Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfi kować 
rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie 
Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego 
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

• ... Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji 
nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu 
wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki 
zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw 
armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i 
suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. 

• Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i 
opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd 
Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto 
czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój 
zbudowany na porządku i sprawiedliwości. 

• Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, 
mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy 
do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej 
woli naszej.

• Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu 
udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej 
Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

(Depesza do szefów mocarstw notyfi kująca
powstanie Państwa Polskiego, Warszawa, 16.11.1918, 
Wikiźródła/dp)

OTÓŻ SŁOWA KAJETANA MORAWSKIEGO ostatniego 
ambasadora RP do Paryża 

Wyjątkowe dni listopadowe 

 – Wśród powszechnego podniecenia, jakie 
ogarnęło miasto, w skromnym mieszkaniu przy ulicy 
Moniuszki rozpoczynał pracę swą Józef Piłsudski –
Rada Regencyjna przekazała mu zwierzchnią władzę. 
Rząd Lubelski podporządkował mu się i ogłosił swe 
rozwiązanie.

 11. listopada 1918r. Rada Regencyjna 
przekazała Piłsudskiemu Polskie Siły Zbrojne, a później 
i władzę cywilną. – Stawały przed nim dwa najpilniejsze 
zadania: oczyścić kraj i stolicę z wojsk obcych i 
doprowadzić do powstania rządu ogólnopolskiego. 

 Niezwłocznie po objęciu władzy cywilnej Józef 
Piłsudski wystosował depeszę do państw Ententy 
notyfi kując powstanie Państwa Polskiego.

 Jako pierwsi niepodległość Polski uznali 
Niemcy (20 listopada 1918 roku), ale większość państw 
zachodnich dokonała tego dopiero w lutym 1919 roku.

Pierwszy Rząd II RP

 18. listopada 1918r. powołano pierwszy 
rząd II Rzeczpospolitej, a na jego czele stanął Jędrzej 
Moraczewski. – Jakiekolwiek były jego braki, stanowił 
gabinet Moraczewskiego widomy symbol i znak 
odradzającej się państwowości.

 Głównym zadaniem rządu Moraczewskiego 
było rozpisanie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, 
który dopiero miał określić ostatecznie ustrój II 
Rzeczpospolitej. Do czasu ukonstytuowania się Sejmu 
rząd podlegał Naczelnikowi Państwa. 22. listopada objął 
to stanowisko Józef Piłsudski.

Radość w ciężkich czasach 
 – Z mroku okresu zaborczego, z wojennego i 

MARSZAŁEK W WARSZAWIE

ZDJĘCIE: Rząd Polski zaprzysiężony 18 listopada 1918 r. z J. Moraczewskim na czele. Od lewej 
siedzą: S. Thugu  , J. Moraczewski, J. Piłsudski, L. Supiński, L. Wasilewski, źr. “Album zjednoczenia. 
Pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości”, 1934, Wikipedia/dp

ZDJĘCIE: Nz: Jędrzej Moraczewski, pierwszy 
Premier II Rzeczpospolitej (przed 1939) źr. 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wikipedia/dp 

rewolucyjnego chaosu 
wyłaniała się nowa Polska 
–. – Nie miała jeszcze 
określonych granic, 
nie posiadała uznania 
międzynarodowego. 
Brakło jej kośćca 
ustrojowego w postaci 
ustawy konstytucyjnej.
Polacy zaczęli odczuwać 
skutki niedawno 
zakończonych działań 
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wojennych. Miasta i wsie były zniszczone, a brak 
odpowiedniej infrastruktury kolejowej utrudniał 
zaopatrzenie większych ośrodków w żywność. Władzę 
samorządową obejmowali zwykle niedoświadczeni, ale 
pełni zapału ochotnicy.

 – Za strawę i odzież, za źródło energii i siły 
napędowej starczyła nam powszechna świadomość, że 
wszelkie trudności i przeszkody są nieważkie, tak jak 
nieważkie są różnice polityczne i klasowe, gdy z letargu 
powstaje znów ta, która w sercach naszych nigdy nie 
zginęła

 –Przed II Rzeczpospolitą było 20 lat 
niepodległości, wielkich zmian i przewrotów. Nikt nie 
mógł się jednak spodziewać, że wolnością przyjdzie 
cieszyć się tak krótko.

ZDJĘCIE: Płaskorzeźba z Amerykańskiej Częstochowy, ŹRÓDŁO: Druhna hm Teresa WiącekJAK TO BY O W G BOKIEM 
marca 03. 2018

 Dnia 10. listopada 1928 roku już wczesnym 
rankiem ruch był ogromny. Domy przybierały 
szatę odświętną. Wszędzie pełno zieleni, kwiatów, 
lampionów, portretów Pana Prezydenta i Marszałka 
Piłsudskiego.

 Tut przed godziną 15 na placu 3-go Maja 
zbierać się poczęły Organizacje ze sztandarami. 
Formuje się pochód, na czele którego stają wieńce: 
Starostwa i Sejmiku, 3 Półbrygady K.O.P., 23 pułku 
ułanów, Związku Ofi cerów Rez., Policji, Strzelca, 
Magistratu, Nadleśnictwa, Urzędów Państwowych, 
Przysposobienia Wojskowego, Organizacji Społecznych 
i t.d., za wieńcami przedstawiciele władz, wojska, 

policji państwowej, grającej 
marsza Chopina, pochód rusza 
na cmentarz katolicki, otoczony 
setkami ludzi wszystkich 
wyznań. Zdała już widać na 
cmentarzu zapalone lampiony 
na grobach żołnierzy. Pochód 
pomału wchodzi na cmentarz 
i zatrzymuje się przy mogiłach 
wyciągniętych w długi szereg, na 
czele których stoi wysmukły duży 
biały krzyż, na nim zaś czarna 
tablica ze złotemi literami: 
Poległym Bohaterom w Obronie 
Oj…

O mnie:
Denis Krawczenko 
dowódca pododdziału 
Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej 
Polskiej na Białorusi 

NOWE STULECIENOWE STULECIE
 Angażowała się razem z Paderewskim w tworzeniu państwa 
polskiego po Pierwszej Wojnie Światowej. Pomijając jej patriotyczną 
postawę i czyny, do historii przeszła jako jedna z najwybitniejszych 
śpiewaczek przełomu XIX i XX w. (choć w Wikipedii ma tylko krótką, 
lakoniczną notkę biografi czną). 
 
 Marcella urodziła się przed Powstaniem Styczniowym, wspiera 
weteranów Listopada. Z domu Kochańska, zasłynęła pod przybranym na 
scenę panieńskim nazwiskiem matki jako Sembrich. Mało kto wierzył, że 
jest Polką, bo Polski nie było na mapie.
Nazwisko męża, Wilhelma Stengla – ze spolonizowanej lwowskiej 
odnodze rodziny pochodzenia niemieckiego – też nie dźwięczało po 
polsku. 
W roku 1915 gorący poryw serca i znaczne pieniądze Marcella kieruje ku 
Ojczyźnie „powstającej jak Feniks z popiołów”.
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 Zostanie uhonorowana nadaniem Orderu 
Polonia Res  tuta. 

 Słuchały jej śpiewu córki Mickiewicza i 
Krasińskiego, stawała na estradzie obok Brahmsa, 
doceniała jej kunszt Helena Modrzejewska. Tańczyła 
polkę ze swym przyjacielem Paderewskim, była 
ulubioną solistką dyrygenta Artura Nikischa. Jak 
śpiewać Mimi radziła się Pucciniego, Józef Hofman 
sprzedawał jej mercedesa.”
źródło Pani Anna Leszkowska
 
 Polecamy książkę pod tytułem: “Marcella 
Sembrich-Kochańska. Artystka Świata” Małgorzata 
Komorowska, Juliusz Multarzyński, Agencja Reklamowa 
Multart, Warszawa 2016
-------------------------------------------------------------------------
Czar wiosny. Zwłaszcza w okopach. 
Mokro, w dzień się wszystko rozpuszcza, w nocy potrafi ł 
przyjść mróz, nawet kilkanaście stopni. 
Przemoczone ubrania, wszędzie wilgoć, błoto. 
Ranni nie wytrzymywali do rana… 
Takie momenty opisywał Egon Erwin Kisch.
Czar wiosny w okopach – ponury żart jakiegoś c.k. 
propagandzisty…

Pocztówka z obiegu, Feldpost 399 pieczątka 28 cm ital. 
Haubitz Ba  . Nr 1
-------------------------------------------------------------------------

LWÓW
 Ulica Kadecka
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POLSKA MACIERZ SZKOLNA
 

Paweł Stalmach
1824 Bażanowice - 1891,

 
 „My Ślązacy jako Polacy chcemy i możemy 
tylko do polskiej sekcji należeć.”
 
 Ogłoszenie Stalmacha o akcesji Polaków 
mieszkających na Śląsku Cieszyńskim do sekcji polskiej 
na Zjeździe Słowiańskim w Pradze w 1848 roku. 
   Po ukończeniu ewangelickiej szkoły 
trywialnej, Paweł wstępuje do gimnazjum 
ewangelickiego w Cieszynie, gdzie w 1842 r. zakłada 
wraz z kolegami stowarzyszenie uczących się języka 
polskiego.
 
 W latach 1843-45 kształci się w Bratysławie, 
gdzie w kontakcie ze słowianofi lem Ludovitem Šturem 
umacnia przekonanie o swoim polskim pochodzeniu. 
Od 1845 r. studiuje teologię protestancką w Wiedniu, 
pozostając w stałym kontakcie z kręgiem polskich 
znajomych w Cieszynie i namawiając ich do stworzenia 
polskiego pisma. 

 W czerwcu 1848 r. Stalmach bierze udział 
w Zjeździe Słowiańskim w Pradze, deklarujące 
przynależność Ślązaków ze Śląska Cieszyńskiego do 
narodu polskiego, nie czeskiego. Po powrocie do 
Cieszyna w sierpniu 1848 r. obejmuje redagowanie‚ 
’Tygodnika Cieszyńskiego’’. Staje się też inicjatorem 
powstania wielu polskich stowarzyszeń np. Czytelni 
Polskiej, Biblioteki Polskiej dla Ludu Księstwa 
Cieszyńskiego. 

 Po upadku Wiosny Ludów wydaje czasopismo 
z przerwami, od 1851 r. jako ‚’Gwiazdka Cieszyńska’’. 
Jej redaktorem pozostanie prawie do końca życia, 
wokół niego skupia się coraz silniejszy polski ruch 
narodowy. 
Po zamknięciu w 1854 r. Czytelni Polskiej, ośrodkami 
ruchu polskiego było zorganizowane przez Stalmacha 
Kasyno, a potem Kasa Oszczędności. Po wprowadzeniu 
w Austrii po 1859 r. rządów konstytucyjnych, Stalmach 
staje się niekwes  onowanym przywódcą polskiego 
obozu narodowego, a ‚’Gwiazdka Cieszyńska’’ 
jego organem i trybuną, w której znajdują odbicie 
wszystkie najważniejsze problemy miejscowej ludności 
dobijającej się prawa do pielęgnowania własnej 
tożsamości, a w końcu odpowiedniego miejsca w życiu 
politycznym, społecznym i gospodarczym.

 Dzięki osobistym kontaktom z politykami z 
Galicji, Stalmach zainteresuje ich kwes  ą Polaków 
na Śląsku Cieszyńskim, uzyskuje dla polskiego 
obozu narodowego poparcie wpływowych Polaków 
w Wiedniu, zapewnia też szerszy krąg odbiorców 
‚’Gwiazdki Cieszyńskiej’’. Inicjuje albo współpracuje 

przy wszystkich niemal polskich przedsięwzięciach, 
z których najważniejszym było założenie Macierzy 
Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego w 1885 r. 

 Stalmach zostaje prezesem Macierzy i wiele 
czyni dla zebrania środków i realizacji celu, jakim 
było wówczas powołanie polskiego szkolnictwa 
podstawowego i średniego. 

 W 1887 r. w zamian za dożywotnią rentę 
przekazuje ‚’Gwiazdkę Cieszyńska’’ Komitetowi 
Katolickiego Duchowieństwa, służąc nowym 
redaktorom radą i pomocą.

 Ostatnie lata spędził na pisaniu pamiętników 
oraz wydawaniu własnych utworów literackich m.in. 
Księgi Rodu Słowiańskiego 1889. 
 
 W sobotę 9. listopada 1924 r. w odnowionym 
przykościelnym parku w Istebni zgromadzono około 
1500 osób, na oczach których, przy akompaniamencie 
kapel góralskich, członek Macierzy Jan Małysz dokonał 
uroczystego odsłonięcia pomnika ku czci Stalmacha.
Aby tradycji góralskiej stało się zadość, wieczorem na 
Złotym Groniu zapłonęły góralskie „watry” i zagrały 
istebniańskie kapele, a w gospodzie „Rogowiec” 
odegrano poświęconą Stalmachowi i Karolowi Miarce 
sztukę Emanuela Grima „Dwa Orły Śląskie”. Czy ktoś 
może odnaleźć tę sztukę?
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 Warto dodać że:

  Bardzo aktywnie rozwijające się pod 
kierunkiem ks. Grima w okresie międzywojennym, a 
istniejące od 1908 r. koło Macierzy Szkolnej w Istebnej 
skupiło artystów, literatów, etnografów potrafi ących 
dotrzeć do zamkniętej społeczności góralskiej i 
zainteresować ich tworzonymi amatorskimi zespołami 
folklorystycznymi kultywującymi lokalne tradycje 
ludowe, a także zainspirować budowę szkół, by 
podnosić ich możliwości intelektualne.
 
 W okresie Okupacji podczas Drugiej Wojny 
Światowej w ramach fanatycznej manii likwidacji 
polskości, Niemcy dokonali zniszczenia pomnika i 
przerwali działalność organizacji, prześladując jej 
członków.

 Popiersie twórcy Macierzy i Sokół zwieńczający 
pomnik przetrwało jednak zawieruchę wojenną 
dzięki bohaterskim mieszkańcom, którzy ukryli go za 
ewangelicką kaplicą cmentarną w Istebnej.
Po zakończeniu działań wojennych ks. E. Grim 
reaktywował Macierz w Istebnej i od razu podjęta 
inicjatywa odbudowy pomnika zakończyła się jego 
ponownym, patriotycznym odsłonięciem w 1947 r.
 

OBCHODY 100 LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PO ŚWIECIE

 
OBECNA BIAŁORUŚ

 BOLESŁAW MOŚCICKI -I PUŁK KRECHOWIECKI
 
 Uroczystości ku czci pułkownika 
Bolesława Mościckiego, dowódcy 1. Pułku Ułanów 
Krechowieckich, poległego sto lat temu – 18. lutego 
1918 roku – w lasach niedaleko Hancewicz z rąk 
bolszewików, odbyły się 17. lutego w obwodzie 
brzeskim z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w 
Brześciu.

 Poniżej na zdjęciu uczestnicy obchodów przy 
symbolicznym grobie płka Bolesława Mościckiego 
Obchody 100-lecia śmierci wybitnego bohatera 

walk o niepodległość Polski, wsławionego m.in. 
zwycięstwem dowodzonego przez niego pułku ułanów 
w legendarnej bitwie z oddziałami bawarskimi pod 
Krechowcami (obecna Ukraina), na cześć której pułkowi 
nadano miano 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, 
zainaugurowała Msza św. w kościele pw. Zwiastowania 
N.M.P. w Hancewiczach, celebrowana przez proboszcza 
parafi i ks. Jana Solomona.
 
 Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, 
wśród których była reprezentacja Konsulatu 
Generalnego RP w Brześciu na czele z szefem placówki 
– konsulem generalnym Piotrem Kozakiewiczem, 
działacze Związku Polaków na Białorusi z Brześcia, 
Lachowicz, Baranowicz i Juszkiewicz oraz harcerze, 
udali się do wsi Deniskowicze, gdzie do grupy dołączyli 
przedstawiciele lokalnych mediów oraz władz rejonu 
Hancewickiego, które udostępniły uczestnikom 
obchodów, upamiętniających pułkownika Bolesława 
Mościckiego, odpowiedni transport należący do 
miejscowego leśnictwa.

 Symboliczny grób bohatera znajduje się 
bowiem w okolicznych lasach i dotarcie do niego jest 
możliwe jedynie drogą gruntową, która przebiega przez 
zabłocony i trudny do pokonania teren.
Po szczęśliwym dotarciu do celu podróży – 
symbolicznego grobu pułkownika Bolesława 
Mościckiego, odsłoniętego 2 listopada 1930 roku w 
uroczysku Dąb, gdzie sto lat temu poległ bohater walk 
o Niepodległość Polski przy stojącym na grobie obelisku 
w kształcie zwieńczony metalowym krzyżem, ułożonej 
z ciosanych kamieni piramidy, odbyło się celebrowane 
przez ks. Jana Solomona nabożeństwo polowe, a także 
poświęcenie przez niego obelisku.
 

“Nie owinął cię w uścisk orłowy
Sztandar pułku, na grzmiącej lawecie

Ani-ć warta nie stała u głowy,
Ani-ć trumny nie przybrano w kwiecie.
Padłeś krwawy, między krwawe wrzosy
I twe oczy patrzą wprost w niebiosy.

I pytają gwiazdy: “którędy droga
Do Ojczyzny? Gdzie powietrzne szlaki,

Kędy ręka wszechmocnego Boga
Wiedzie duchy i wędrowne ptaki?

Czy dróg innych nie ma dla rycerza,
Co w poselstwie do stolicy zmierza?”

 
 – tymi wierszowanymi słowami żegnał 100 lat 
temu ukochanego dowódcę porucznik J. Pogorski i cały 
1. Pułk Ułanów. Odchodził bowiem „prawy syn Polski”.
O okolicznościach śmierci pułkownika Bolesława 
Mościckiego wiadomo, że w lutym 1918 roku w 
przebraniu przedzierał się przez front bolszewicko-
niemiecki, w celu porozumienia się z Radą Regencyjną 
i 18. lutego w lasach niedaleko Hancewicz i Łunińca 
natrafi ł na bolszewików i uzbrojonych chłopów, z rąk 
których poległ.
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 Został pochowany w Mińsku Litewskim 
(dzisiaj stolica Białorusi – Mińsk). Zgodnie z ułańskimi 
zwyczajami, podczas uroczystości pogrzebowych 
za trumną pułkownika Mościckiego szedł jego koń 
Krechowiak okryty kirem.

 W 1921 roku zwłoki pułkownika przewieziono 
do Kościoła św. Krzyża w Warszawie i tu odbył się 
powtórny uroczysty pogrzeb. Trumna spoczęła w 
podziemiach kościoła, a Naczelnik Państwa Marszałek 
Józef Piłsudski przyznał pośmiertnie płk Mościckiemu 
Krzyż Złoty Orderu Virtu   Militari.

Płk Bolesław Mościcki był także kawalerem m.in. 
Krzyża Niepodległości z Mieczami oraz Krzyża 
Walecznych.

 Takim bohaterskim postacią, jaką był 
pułkownik Bolesław Mościcki, zawdzięczamy, że na 
mapę Europy i świata powróciła Wolna Polska!
Cześć Jego pamięci!

 Znadniemna.pl na podstawie Polesie.org, 
wikipedia.org, „Niepodległość i Pamięć” nr 24/1 
(57) – 2017r., zdjęcia Eugeniusz Lickiewiczi Muzeum 
Niepodległości
  Związek Polaków na Białorusi 22 luty 2018

------------------------------------------------------------------------

Słowo Redakcyjne:

Drogie czytelniczki. Możecie śmiało się zwrócić do 
organizatorów z prośbą o teksty danych wykładów.
 
------------------------------------------------------------------------

KANADA
 

POLSKO KANADYJSKI WKŁAD DO PIERWSZEJ WOJNY 
ŚWIATOWEJ -W DRODZE DO WOLNEJ OJCZYZNY!

 
Dowiadujemy się, że 100 lat temu
 
 Następujący młodzi Kanadyjczycy kaszubskiego 
pochodzenia, wychowani w okolicach Renfrew, zgłosili 
się do Wojska Polskiego walczącego we Francji, czyli 
przyszłej Armii Hallera:

 Paul Kulas i Albert Burchat 13. kwietnia 1918 
r. Alex Chapeskie 15. kwietnia, Mar  n Blank i John 
Golka 19. kwietnia, John Luckasavitch 20. kwietnia i 
Felix Shalla 25. kwietnia. Ich zgłoszenia do wojska były 
podpisane przez Księdza Jankowskiego.
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 Do ich szeregów dobili jeszcze Stanisław 
Ostrowski 12. maja, John Trebinski 13. maja, Alex 
Utronki i Florian Maskteż, John Norlock, Victor Kuiack 
13. maja i Nicholas Kubisewsky on 15. maja. 
Inni rekruci to Jana Luckasavitcha brat, Eddie, Jana 
Trebinskiego brat, Anthony, Paul Coulas kuzyni, Silas 
i James Coulas, Stanley Yolkowski, Apolinary i Joseph 
Burant zamieszkujący wtedy Saskatchewan.  
Muzeum w Wilnie (Kanada) poświęciło im w tym 
roku wystawę z racji obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości.
 
 Znajdziemy też wystawę w Historical Museum 
w Niagara-on-the-Lake, która jest czynna do listopada 
br.

AUSTRALIA 
AUSTRALIA OBCHODY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

CZERWIEC 2018

Piątek 1. Czerwca- Sydney

-Uroczysty koncert muzyki klasycznej zatytułowany 

– Celebra  on of Poland’s Independence through 
Classical Music–z udziałem wybitnych polskich artystów 
z Australii. Uroczystym koncertem w Ratuszu w Sydney, 
prezydium pragnie podkreślić związki polskiej rocznicy 
z doświadczeniami historycznymi Australii, jako 
uczestnika wydarzeń na arenie światowej w 1918 roku. 

Sobota 2. Czerwca- Klub Polski w Ashfi eld

-otwarcie wystawy „Drogi do Niepodległości” po czym 
-bankiet/uroczysta akademia

Niedziela 3. Czerwca - Sanktuarium Maryjne w 
Marayong 

-godz.14.30-uroczystości Święta Bożego Ciała z 
podziękowaniem Opatrzności Bożej za odzyskaną 100 
lat temu niepodległość. 
 
 Dzień 11. Listopada pozostaje bowiem 
symboliczną datą również dla Australii obchodzoną 
jako „Remembrance Day” w podzięce za ofi arność i 
poświęcenie żołnierzy australijskich Sił Zbrojnych na 
frontach I-szej Wojny Światowej. 

 Wystawa pt. „Drogi do Niepodległości”, 
dostępna (po jej premierowym pokazie w Sydney) 
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będzie w innych miastach Australii podczas lokalnych 
obchodów uroczystości 100-lecia odzyskania 
niepodległości Polski oraz innych ważnych wydarzeń, 
jak np. Fes  wal PolArt w Brisbane lub „Dożynki” w 
Adelajdzie.

 Na prośbę Rady Naczelnej Polonii 
Australijskiej, artysta sydnejski Vitek Skonieczny, 
zaprojektował unikalną formę grafi czną, która będzie 
symbolizować obchody 100-lecia. Głównym motywem 
projektu są polskie barwy narodowe w kształcie 
wizerunku profi lu marszałka Józefa Piłsudskiego. W 
prawym górnym rogu na szarym tle umieszczony 
jest Orzeł Legionów J.Piłsudskiego. Oba te elementy 
reprezentują kolor i insygnia mundurów noszonych 
przez żołnierzy Legionów. W lewym dolnym rogu 
na białym tle umieszczone są daty 1918-2018, 
wyznaczające 100 lat od odzyskania niepodległości. 
Dodatkowym elementem jest napis „independence” 
stylem nawiązujący do tekstu pisanego ręką Marszałka. 
 
----------------------------------------------------------------------
 

NOWA ZELANDIA
 
 Obchody 145-lecia polskiego osadnictwa w 
Nowej Zelandii

 „Between the Waters” – pod takim hasłem 
odbywały się uroczystości 145 rocznicy przybycia 
pierwszych polskich osadników do Nowej Zelandii.
 
 Between the Waters” nawiązuje do podróży 
polskich rodzin pochodzących z Pomorza i Kaszub, 
które w dniu 30 sierpnia 1872 roku przypłynęły 
statkiem „Friedeburg” do portu Ly  elton w pobliżu 
Christchurch.
 
 Uroczystości miały miejsce kolejno w 
Christchurch, Akaroa oraz w Wellington i obejmowały 
prezentację polskiej historii, poezji, muzyki oraz tańce 

folklorystyczne, spektakle teatralne i sztukę wizualną. 
W ramach obchodów rocznicowych przedstawione 
zostały historie czterech rodzin, które przybyły do 
Nowej Zelandii 145 lat temu:

- Kotłowskich, Gierszewskich, Watembachów i 
Szymańskich. 
 
 Potomkowie rodzin pionierów i późniejszej 
emigracji osobiście uczestniczyli w uroczystościach.
 
 Po ofi cjalnych przemówieniach odsłonięto 
pamiątkową tablicę, która na stałe będzie umieszczona 
przy ulicy nazwanej imieniem Polskich Osadników w 
dzielnicy Marshland, na terenie historycznych miejsc 
pierwszych osadników.

 Przy tej samej ulicy stanie też symboliczna 
lampa uliczna podarowana przez Miasto Gdańsk. 
Kolejny etap obchodów to zaplanowana na grudzień br. 
wystawa przedstawiająca historie rodzinne pierwszych 
osadników. Miejscem wystawy będzie Muzeum 
Canterbury w Christchurch.

 Tego samego dnia wieczorem w Piano Arts 
Hall (Christchurch) odbył się uroczysty koncert. 
Wśród wykonawców byli: Margaret Copland, która 
opowiedziała o doświadczeniach swojej cioci Rosalii 
Gierszewskiej, która przybyła z grupą Polaków 145 lat 
temu.

 W Akaroa, w drugim dniu uroczystości 
jubileuszowych, w maleńkim kościele pw. Św. Patryka 
odprawiona została Msza Św, koncelebrowana przez 
pięciu księży, w tym trzech polskich, na czele z ks. 
Przemysławem Karasiukiem, przełożonym australijsko-
nowozelandzkiej Prowincji Księży Chrystusowców. 
Po Mszy Św. głos zabrała prapraprawnuczka rodziny 
Kotłowskich, którzy jako jedni z pierwszych przybyli do 
Nowej Zelandii i zamieszkali w Akaroa.
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„ZAPOMNIENI PRZEZ NARÓD, HISTORIĘ JAK I NAS”

„Wolność”

 Zaczęło się od nazwiska rzuconego w 
przestrzeń: „generał Józef Giza”. Nieznane nam zupełne 
nazwisko. Jaki generał? Dlaczego jakoby walczył pod 
Monte Cassino, pochowany na cmentarzu Gunnersbury 
w Londynie, a nikt o nim nigdy nie wspomina?

 Od razu ruszyłyśmy po pomoc do Internetu. 
Zawsze warto jednak zacząć od Wikipedii. Niemniej to 
co jest najciekawsze to uboczne uwagi, które warto i 
należy przeczytać a przynajmniej przeglądnąć!

 O samym generale wspominamy poniżej. 
Zanim zanurzymy się w jego życiorys, odkrywamy, że 
działał prężnie w organizacji konspiracyjnej „WOLNOŚĆ”. 
Czyżby to była jeszcze jedna tajna organizacja o 
charakterze konspiracyjnym z okresu Pierwszej Wojny 
Światowej? Jeszcze jedna!

 Organizacja „Wolność”, w której bierze czynny 
udział  przyszły generał Józef Giza, powstaje jesienią 
1916r. w szeregach austriackiego wojska, mianowicie 
Galicyjskiego 20 pułku piechoty wśród polskich 
ofi cerów.

 Jej cel: konspiracyjna akcja z celem drogi do 
wolnej Ojczyzny. 

 W 1917r. pułk jest przerzucony z frontu 
rosyjskiego na front włoski. Tutaj ofi cerowie nawiązują 
kontakt z legionistami, którzy odmówili przysięgi 
Cesarzowi austriackiemu i z tego powodu zostali 
oddaleni na włoski front.  Organizacja się rozrasta. Na 
jej czele staje por. Stanisław Berman, choć formalnym 
przewódcą jest kpt. Jerzy Dobrodzicki.

 Wiosną 1918r.  przedstawiciele „Wolności” 
spotykają się w Krakowie z przyszłym Marszałkiem 
Polski, Edwardem Rydzem -Śmigłym (ówcześnie stojący 

CZĘŚĆ IIICZĘŚĆ III
na czele POW). Tutaj zostanie uzgodniona praca 
„Wolności” z nadaniem jej mienia, pod którym będzie 
coraz jawniej działała. 

 30/31. października 1918r. „Wolność” 
dokonuje przewrotów wojskowych w tarnowskim i 
sądeckim. Członkowie „Wolności” przejmują władzę od 
Austriaków na froncie włoskim. Jest to pierwsze polskie 
rozbrojenie wroga, o którym historia zapomniała!

 3. listopad 1918r. „Wolność”, a szczególnie 20 
pułk staje się pierwszą jednostką Wojska Polskiego. 
Jest najlepiej zorganizowaną jednostką wojskową na 
służbie Ojczyźnie od granicy czeskiej, aż po rzekę San. Z 
czasem pułk zostanie przekształcony w 1 Pułk Strzelców 
Podhalańskich. 

 W 1918r. „Wolność” będzie liczyć co najmniej 
1622 nazwisk

 W 1937r. ppłk Duch będzie pisał, że 20 
galicyjski pułk rozbroił Austriaków wcześniej niż 
Kraków! 

 Doda, że: „za tę pracę jej uczestnikom nie 
dano dotychczas żadnej moralnej satysfakcji, 
choć rozbrojono zaborców 12 dni wcześniej niż w 
Kongresówce!”

 Dla zwolenniczek Krakowa, lub historii warto 
zaznaczyć, że przy ul Grabowskiego 5, Towarzystwo 
Piłsudskiego zainicjowało projekt tablicy pamiątkowej 
na której czytamy:

 „W tym domu 25. kwietnia 1918r. ustalono 
plan współdziałania POW z tajną organizacją 
„Wolność” w szeregach polskich żołnierzy armii 
austriackiej, które w październiku i listopadzie 
1918r. wybitnie przyczyniły się do oswobodzenia 
Małopolski, odrodzenia Państwa i Wojska 
Polskiego”.
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Generał Józef Giza-BACA

 3 marzec 1887 Dąbrówka Polska - 16 sierpień 
1965-Londyn (Gunnersbury cmentarz)

Na nagrodę do wieczności mam mundur!

 Pan Zbigniew Mierzwiński tak pisze o generale 
w Niepodległości i Pamięci nr 23 z 2006r. 

 Zawsze cechowała generała gotowość 
poświęcenia, odwaga, której szaleństwo opanowane 
było zimną rozwagą. Już od najmłodszych lat zdawał 
egzamin z wiedzy i dzielności.

 Znał doskonale rzemiosło żołnierskie i swoje 
powinności, zawsze posiadał wolę,
hart ducha i gotowość ofi ary dla Ojczyzny. Był 
skromnym i ambitnym, a zarazem
twardym typem górala. Zawsze wiedziano, że nigdy nie 
zawiedzie. Wymagał niezwykle dużo od samego siebie. 
Był w pełni oddany sprawie polskiej, toteż bardzo 
przeżywał dramat września 1939 roku. Tak dał temu 
wyraz w swoich pamiętnikach:

 „Piękny, młody i kochany kraj najechali i 
rozgrabili Hunowie i Azjaci, a miliony
wiernych, uczciwych rzetelnych obywateli musiały 
opuścić swoje rodzinne gniazda i warsztaty pracy 
i pójść dobrowolnie, lub przymusowo na rozległe 
szlaki poniewierki, cierpień i doświadczeń”. 

 Giza jednak wierzył w to, że klęska jest 
chwilowa, tak bowiem pisał dalej:

 „Złamali nas chwilowo pod wieloma 
względami, jednego tylko nie potrafi li złamać, tj. 
wielkiego ducha Narodu, który mimo najcięższych 
doświadczeń przetrwa i jest gwarancją, że Polska 
odzyska znowu swoją niezależność i bez wstydu
i upokorzenia stanie wolna wśród wolnych narodów, 
bo była ich natchnieniem”.

 Droga Józefa Gizy jest podobna do wielu 
innych: już w liceum bierze czynny udział w drużynach 
strzeleckich. Od 1910r. służy w wojsku austriackim. 
Podczas Pierwszej Wojny będzie walczył na serbskim, 
włoskim, rosyjskim i ponownie włoskim froncie. Tym 
razem zaciągnie się w szeregi organizacji konspiracyjnej 
„Wolność”. Z wolną Polską, wstępuje do Wojska 
Polskiego. Bierze udział w wyprawie kijowskiej, walczy 
w rejonie Pińska, broni Brześcia. Po wojnie pozostaje 
na służbie wojskowej przy Korpusie Obrony Pogranicza. 

 Podczas Kampanii Wrześniowej w 1939r. 
walczy m.in. na Górnym Śląsku. Przedostaje się na 
Węgry. Pisze:

 „Przebijanie się od Horyńca do granicy 
czechosłowackiej było podniecające, ale wcale 
nietrudne. Zarówno Niemcy, jak i Rosjanie, nie 
mieli jeszcze zorganizowanych władz okupacyjnych. 
(...W czasie całego marszu nocowaliśmy przeważnie 
po wsiach, rzadziej w miastach i wszędzie 
spotykaliśmy się z dużą życzliwością i gościnnością. 
Najbiedniejsi ludzie, do których zachodziliśmy, 
nie odmawiali nam pomocy, a przede wszystkim 
żywności i noclegu”.

 Schwytany przez sowietów udaje mu się 
wydostać z ich rąk. Żegna Polskę tymi słowy

 „Popatrzyłem jeszcze raz z Wysokich Tatr 
na Polskę, cały jej urok i majestat, wspomniałem 
na Jej wiarę, mowę, zwyczaje i obyczaje, na 
nieszczęścia, które na Nią spadły, wreszcie na 
rodzinę, którą pozostawiłem bez męża i ojca, 
bez zaopatrzenia. Trudno jest zresztą to opisać. 
Czytelnik niech sobie uzmysłowi co się działo 
w sercu żołnierza, który w ten sposób musiał 
opuszczać swój kraj. Schowałem to wszystko na 
dno serca, w tył zwrot i z wiarą w lepsze jutro 
zaczęliśmy dalszy marsz w nieznane”.

 Z początku internowany, pełni z czasem funkcje 
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zastępcy Przedstawiciela RP w Budapeszcie. Do Francji 
dociera majem 1940r.:

 „W czasie jazdy do Brest widziałem 
olbrzymie ilości sprzętu, w szczególności 
pozostawionych przez Anglików samochodów 
ciągnących się na przestrzeni kilkunastu 
kilometrów. 

 W porcie zupełna dezorganizacja władz i 
porządku. Żołnierze i marynarze francuscy rzucali 
broń, opuszczali posterunki służbowe, w różnych 
częściach portu i miasta paliły się samochody 
osobowe i ciężarowe. W bezpośredniej bliskości 
portu wybuchały i płonęły składy paliwa, w samym 
porcie panował nie do opisania ścisk, nawoływania, 
krzyki, przemarsz różnych oddziałów z bronią i bez 
broni. 

 Rynsztunek i zapasy żywności leżały 
stosami w całym porcie, nie było żadnych organów, 
które by przynajmniej próbowały utrzymać 
porządek. 

 Kryzys ten pogłębiały powtarzające się co 
chwila naloty niemieckie i bombardowania portu. 

 Osobiście przeżyłem tragedię i o mało 
nie pozostałem na zawsze w nurtach morza. W 
chwili wsiadania na okręt „Dunkierka”, na skutek 
odbicia okrętu od mola bez wyraźnego uprzedzenia, 
wpadłem do morza z całym pomostem i sprzętem 
osobistym. Po raz drugi pozostałem w tym, co 
miałem na sobie, w podartym ubraniu. 

 Na dno poszedł mój pamiętnik, komplet 
odpisów ewidencyjnych, legitymacja osobista, 
rachunki. (...] 

 Opuszczając Francję po krótkim pobycie 
i wśród anormalnych warunków stwierdzam, że 
Francuzi odnosili się do nas bardzo nieżyczliwie 
i nieufnie. Widać było na każdym kroku 
niezadowolenie, że spowodowaliśmy wojnę, a przez 
to samo i klęskę Francji i naruszyli ich błogi spokój 
i materialny byt”.

 Ewakuowany do WB, przebywa w obozie 
Crawford w Szkocji. W 1942r. zostaje skierowany 
na Bliski Wschód. Niestety bardzo choruje: malaria, 
zapalenie stawów i artretyzm, leczony w Cassasimie i 
Egipcie. 

 W Londynie udziela się w SPK pełniąc funkcję w 
Ofi cerskim Sądzie Honorowym. 

 Miał czworo dzieci. Córka - łączniczka AK 
pisze jego biografi ę pod tytułem: „ Z Sącza rodem, 
wspomnienia córki generała Józefa Gizy”. Jeden z trzech 
synów ginie podczas Kampanii Wrześniowej.

 „Oczekuję na moment przejścia w stan 
spoczynku, który na pewno przygniecie mnie 
jeszcze bardziej.

 Świadomość tego, że nie jestem już na nic 
potrzebny, że stan mego zdrowia nie wywoła już 
zapału do pracy, osamotnienie i odosobnienie od 
najważniejszych wartości rodzinnych, życie wśród 
obcych na zupełnie innych zasadach życiowych - 
wszystko to razem nie jest zachęcające.

 Byłem przez podwładnych lubiany, bo 
miałem dar dzielenia z nimi tej niedoli, która na 
drodze życia często się zjawiała. (...) 

 Materialnie może nie będzie źle, potrzeby 
moje są obecnie tak małe, a rzeczy mam, aż za 
dużo (...) na nagrodę do wieczności mam mundur”.

WŁADYSŁAW MILKO

26 LUTY 1881- 6 GRUDZIEŃ 1914

 Na terenie Marcinkowa na cichym polnym 
cmentarzu wojskowym znajdziemy mogiłę i pomnik 
pod lasem. Polegli legioniście na skutek bitwy 6. 
grudnia 1914r. z Rosjanami oddali swe życie za 
Ojczyznę, nie zostali zapomniani przez lokalną ludność. 

 Nazwiska nam już uciekły z pamięci, a 
warto sobie dziś przypomnieć, bo tu ginął nasz kwiat 
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polskości, ginęli młodzi, synowie, bracia, mężowie, 
ojcowie. Za każdym nazwiskiem kryje się czyjeś życie 
ludzkie i żwawa historia pełna śmiechu, łez, osiągnięć!

 Władysław Milko urodził się w Przemyślu 
w spolszczonej ukraińskiej rodzinie. W tym mieście 
kończy maturę z wyróżnieniem w 1899r. Rozpoczyna 
studia inżynierii na Politechnice Lwowskiej, 
uczęszczając zarazem na wykłady polonistyki na 
Uniwersytecie Lwowskim. Nie kończy studiów. 
Poświęca się swej pasji -dziennikarstwu.

 Odbywa służbę w wojsku austriackim i 
przechodzi do rezerwy.

 Redaguje i pisze do wielu lwowskich pism.: 
Liberum Veto, Kurier Lwowski, Gazeta Poranna, Nasz 
Kraj Ilustrowany. Pisze też do warszawskiego Słowa 
jak i do Biura Telegrafi cznego Korespondencyjnego w 
Wiedniu.

 Zna się nie tylko na technice drukarskiej 
i po nocach układa gazety, lecz pokonuje wtedy 
nowoczesną technikę stenografi i. Artykuły poświęca 
polityce, obyczajom, życiu kulturalnemu Lwowa oraz 
satyrze, cieszącej się wówczas wielkim powodzeniem. 
Twórczość jego kształtują dwa nurty Młodej Polski: 
„Wesele” i „Ludzie Bezdomni” jak i Zielony Balonik. 
[kabaret literacki założony w 1905r. przez krakowskich 
poetów, pisarzy i artystów malarzy, spotykający się w 
wykwintnej restauracji Apolinarego Michalika].

 W kawiarniach lwowskich toczą się dyskusje 
o wojnie japońsko - rosyjskiej jak i o sprawach 
narodowych. Milko bierze w nich czynny udział. 

 Gdy wybucha Pierwsza Wojna Milko wstępuje 
do Legionów.

 Chrzest bojowy przechodzi pod Laskami, gdy 
obejmuje komendę swojej jednostki wojskowej. 

 Opisze przejście wojsk Piłsudskiego przez Ulnę 
Małą do Krakowa w artykule pod tytułem: „Marsz 1 
Pułku Legionów”.

 Władysław jest nie tylko doskonałym 
dowódcą, ale też serdecznym przyjacielem i dobrym 
opiekunem swych żołnierzy. „Umie krzepić serca 
wiarą, rozweselać umysły i tchnąć męstwo w duszę 
legionisty”.

 6. grudnia tyraliera legionistów zajmuje 
pozycje na przeciw wojsk rosyjskich wyłaniających się 
z lasu. Ci swoimi pociskami i wystrzałami z karabinów 
maszynowych zmuszają Polaków do pozycji leżących 
pod gęstym śmiertelnym ostrzałem.
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przewraca go na wznak. Władysław słabo oddycha. 
„Posiedziałem przy nim chwilę. Był zraniony kulą, 
szrapnelem, a na koniec grantem w głowę”.

 „Jeszcze parę godzin po żałobnym 
obrzędzie, widziano na świeżej mogile płaczących 
żołnierzy, którzy z ukochanym wodzem rozstać się 
nie mogli”.
Nowa Reforma grudzień 1914r.

 Ginie tego dnia ośmiu legionistów. Rannych 
zabrali Rosjanie lub zostali oni ukryci w lokalnych 
gospodach. Moskali obdarli martwych ze wszystkiego. 
To lokalna ludność pochowała ich we wspólnej mogile. 
Nawet proboszcz nie mógł przybyć, bo miał u siebie na 
plebanii Rosjan. 

 Władysław został pośmiertnie odznaczony 
Virtu   Militari i Krzyżem Niepodległości. 

 Na grobie lokalna ludność wzniosła z czasem 
pomnik z napisem „Bohaterom 1 Pułku Legionów 
Polskich”.

O tej postaci więcej w 
następnym numerze 

Węzełka, chyba że 
któraś z czytelniczek z 
USA nam opisze sama 
jej historię. CZEKAMY! 

ZAPRASZAMY!

 Władysław podnosi głowę, aby wydać rozkaz. 
W tym momencie pocisk w niego uderza. Leży na łokciu, 
dolną część twarzy i szyi ma zakrwawione. Jerzy Jerome 

ROK KOBIETROK KOBIET
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KOBIETY W OBRONIE LWOWA

Ochotnicza Legia Kobiet. 

 Na zdjęciu Danuta Kolbuszowska, obrończyni 
Lwowa. Uwagę zwraca czarna opaska na ramieniu, 
gdyż jej brat, podchorąży Władysław Kolbuszowski, 

HISTORIA PISANASZEPTEM ZACHWYTU
SUWALCZANKI!

 A najsłynniejsza z nich to Aleksandra Piłsudska!

 Z notatek peregrynującego Waszego 
Naczelnego Redaktora… 

 Otóż miałam zaszczyt poznać wstępnie 
dwoje młodych zdolnych Polaków, mianowicie Panią 
Magdalenę Wołowską - Rusińską i Pana Krzysztofa 
Skłodowskiego. Działają prężnie i z wielką pasją i 
poświęceniem w ramach swej pracy przy Muzeum 
Okręgowym w Suwałkach: wspaniałe i pomysłowe 
wystawy jak i wydawnictwa. 

 Poniższy materiał, którym Redakcja pozwala 
się posłużyć z racji Roku Kobiet i braku jakichkolwiek 
obchodów jubileuszowych w naszych szeregach 
związanych z emancypacją naszych poprzedniczek 
wywodzi się przede wszystkim z wydawnictwa pod 
tytułem:

 „Suwalczanki-historie opowiedziane 
szeptem zachwytu.”

 Możliwości mają ci młodzi ludzie - naukowcy 
skromne, dotychczas nie skorzystali z podróży po 

RYSUNEK: “Czy zatrudniacie mnie bo jestem tania, wykwalifi kowana czy dlatego ze jestem tania i 
wykwalifi kowana.” - ŹRÓDŁO: The New Yorker

ZDJĘCIE: 29-30. wrzesień. 1907r., Lwów. Zlot Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”.
ŹRÓDŁO: Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA

ZDJĘCIE: 1910 rok, Żydaczów. Zlot Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół.”
ŹRÓDŁO: Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA

zginął właśnie w Obronie Lwowa podczas walk o 
Dworzec Główny (IV Odcinek) w 1918 roku.
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świecie po naszych archiwach. Są jednak wzorcem 
dla każdej z naszych instruktorek, które dysponują 
tyloma siłami, okazjami i nawet dostępem do funduszy 
jak i archiwów, aby móc stworzyć coś ciekawego na 
swoim terenie, nie idąc szablonem, choć zarazem 
podtrzymując pamięć o tych o których los zapomniał. 
Gdyby nasze kręgi instruktorek podjęły się co rok 
jakiegoś takiego przedsięwzięcia, jakim wspaniałym 
poziomem i wykazem naszej służby by tętniło nasze 
życie instruktorskie. 

 Powracam do tematu. Najpierw tak zwana 
„mise en scene” z 1839 r:

 „...W prawdzie Suwałki… nie obfi tują w 
kwieciste i owocowe ogrody, lecz za to miejsce 
pierwszych mile nam zastępują piękne Damy 
naszego miasta i okolic, w które natura szczodrze 
te strony ubogaciła, a kształtnie ich ubiory podług 
najpiękniejszych żurnali, czy to wśród salonów 
lub przechadzek, niejedną nam chwilę czarującej 
Warszawy przypominają.”
Kurier Warszawski

 W 1908r Zofi a Noniewicz pisze w artykule 
pod tytułem „Czy potrzebne kobietom prawa 
polityczne?” w Tygodniku Suwalskim:

 „Czy kobietę można uważać za członka 
społeczeństwa, czy w ogóle jest ona człowiekiem? 
Pytanie to, jakkolwiek wydaje się dziś śmiesznym, 
było jednak bardzo poważnie traktowane. Czy 
również i obywatelką w swoim kraju? Z pewnością 
tak…, jeżeli większość kobiet potrafi  otrząsnąć 
się z wiekowej apatii i zrozumieć, że sprawa 
jest dobrą i słuszną, nie tylko nikomu szkody nie 
przynosząca, ale nawet dla wszystkich do pewnego 
stopnia korzystną, to można mieć nadzieję, że 
wcześniej czy później wszędzie cel swój osiągnie.”

 Artykuł kojarzy się z drugim, pióra Anny 
Staniszewskiej:

 „Ocuć się kobieto! Idź razem z innymi 
naprzód, wielkim pochodem ku odrodzeniu… Ty 
powinnaś wychować pokolenia, które szczęśliwe 
będą, że ciebie miały za przewodniczkę. Ty w ich 
serca i umysły zaszczepisz poczucie wolnej woli i 
uszanowanie jej w każdej jednostce. Ty nauczysz 
je tę wolną jednostkę szanować w kobiecie i 
wtedy sama, godna siebie, staniesz wraz ze swym 
towarzyszem do walki z życiem i razem z nim 
pójdziesz naprzód ku odrodzeniu ludzkości.”

 Artykuły ukazują się w okresie, kiedy 
następuje pierwsze zebranie organizacyjne Polskiego 
Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet w 
Suwałkach. Organizatorki dzielą się na cztery referaty i 
działy pracy: 

- prawno-polityczny, czyli upowszechnianie wśród 
kobiet wiadomości z zakresu prawa/

- ekonomiczny niesienie kobietom pomocy materialnej/

- oświatowy rozwój umysłowy i etyki/

- higieniczny 

 Głosy jak i wizje są jak zwykle mocno 
podzielone co do celu walki emancypacyjnej. W 1911r. 
czytamy wypowiedź Anny Paszkiewicz:

 „Niezdrowe hasła źle zrozumianej 
emancypacji, rzucane na zebraniach i wiecach 
przez nasze bojowniczki pseudo postępu… mogą 
wypaczyć dusze naszych kobiet, zdeprawować 
je… swoboda panien i mężatek w stosunku do 
mężczyzn, zaczyna być nie tylko niemoralną, 
lecz i nieprzyzwoitą towarzysko. Gdy patrzę na 
dzisiejsze kobiety, pozbywające się dobrowolnie 
największych skarbów… to trwoga mnie przejmuje, 
co będzie z przyszłym pokoleniem naszym...”

 Gdzie Polki tam harcerstwo. Smutna rzecz, że 
dziś na tych terenach trudno podejrzewać harcerstwo 
o wielki rozwój lub prężną działalność. Lecz w 1919r. w 
samych Suwałkach powstaje pierwsza żeńska drużyna. 
Szybko rozwija się w hufi ec pod komendą Druhny 
Władysławy Muzolfowej. Podajemy zdjęcia drużyny z lat 
30-tu, na drugim ciekawostka, bo zdjęcie z 1936r. jest 
opisane jako: „Gromada Starszo Harcerska-Skała”.
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 Historia tych kobiet niczym nie różni się od 
losu kobiet po świecie. Jak już kilkakrotnie żeśmy 
wspominały, kobiety stały w cieniu mężczyzn. Te 
niezapomniane przechodzą do historii jak święte 
(Kinga, Jadwiga) lub jako malwersantki, morderczynie 
i przykładem wszelkiego zła (Królowa Bona). [O niej 
wspominamy z lekka poniżej, ale powrócimy do 
tematu w następnych numerach Węzełka].

 „Przez wiele lat przypisana była 
im rola żony, matki i gospodyni. Kobiety 
samodzielne należały do wyjątków. Często były 
to wdowy administrujące odziedziczonym po 
mężu majątkiem. Ale jeszcze w 19 wieku nad 
zabezpieczeniem i wychowaniem dzieci czuwały 
rady familijne, złożone z krewnych i przyjaciół 
zmarłego”.

 Kobiety samodzielne często prowadziły pensje 
i nauczania domowe, szczególnie dla dziewcząt. W 
Suwałkach odkrywamy ciekawostkę, że istniała jakby 
tradycja prowadzonych drukarni przez kobiety, także 
księgarni i wypożyczalni. Często stawały się też i 
„dobrodziejkami sierot, ubogich i opuszczonych”. 
W drugiej połowie 19 wieku kobiety zaczynają 
prowadzić w Suwałkach zakłady fotografi czne.

 Suwalszczaki zakładały przytułki dla dzieci, 
gdzie uczono je czytać i liczyć. Niesienie pomocy 
najsłabszym odbywało się bezwzględnie na wyzwania. 
Istniała Kuchnia Współdzielcza, Towarzystwo Pomocy 
Służącym, Stowarzyszenie Spożywcze. Kobiety 
organizowały wieczory muzyczne, przedstawienia 
teatralne (w których same obejmowały wszelkie 
role), bale i loterie. W 1909 r. Julia Stange podjęła 
się organizowania koncertu w Suwałkach na rzecz 
budowy pomnika Chopina w Warszawie. Dwa lata 
wcześniej, odbyły się uroczystości 40lecia pracy Elizy 
Orzeszkowej. Delegacja Suwalszczanek wyjechała 
do Grodna, aby wręczyć pisarce specjalny adres 
„swojej przewodniczce na drodze do zdobycia 
równouprawnienia”.

 Kobiety zaczęły odgrywać rolę w redagowaniu 
lokalnych pism i gazet, zarazem umieszczając 
tematyczne artykuły i wieści. 

 Głęboko zakorzeniona tradycja prowadzenia 
szkół cierpiała stanowczo po upadku powstania 
styczniowego. Nowo otwarte gimnazjum nauczało 
tylko po rosyjsku. Tu uczęszczała Aleksandra Piłsudska- 
pisząc później w swych pamiętnikach:

 „Książki traktujące o historii i literaturze 
dostawaliśmy od młodego adwokata w Suwałkach, 
pana S. Staniszewskiego, który miał całą 
bibliotekę nielegalnych książek wydawanych poza 
zaborem rosyjskim.” 

W 1906r. jest powołany Oddział Stowarzyszenia Kursów 
dla Analfabetów. Tworzy się też Towarzystwo Kultury 
Polskiej w Suwałkach jak i Polski Związek Nauczycielski.

 Okres odzyskania niepodległości

 Na ogół to kobieta dotychczas utrzymuje 
patriotyzm w rodzinie i duchową jedność z walczącymi. 
Podczas powstania styczniowego kobiety zbierały ofi ary 
na korzyść powstańców. Nosiły strój Żałoby Narodowej, 
brały udział w manifestacjach narodowych. Mogło to 
zakończyć się zesłaniem na Syberię i nawet jeżeli komuś 
udało się powrócić, dozorem policyjnym.

 Po 1909r. do konspiracji włączają się uczennice 
szkolne. Tu się rodzi POW z kobietami członkami. 

 Tereny Suwalszczyzny stały się zagrożone przez 
Litwinów właśnie w 1918r. Mało kto wie, że Litwini 
zajęli Suwałki podążając zamiary do włączenia w granice 
swego państwa tereny polskie, aż po Białystok. Wokół 
tego zagrożenia tworzy się Związek Kobiet Polskich. 
Uczestniczy on w lutym 1919r. w przygotowaniach 
do wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Organizuje 
też pomoc dla żołnierzy walczących w wojnie polsko-
bolszewickiej (zbieranie i dostarczanie leków, bielizny i 
upominków). 

 W Suwalskim Pułku Strzelców służą dwie 

ZDJĘCIE:strój Żałoby Narodowej
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sanitariuszki. Warto tutaj wspomnieć o trzech 
kobietach. Pierwsza to Wanda Szafi równa ps. Karskia, 
ps. Tadeusz Kalinowski: plutonowa Wojska Polskiego, 
walczy pod Lidą i Baranowiczami, w oddziałach 
powstańczych ziemi sejneńskiej, „nieustraszona na 
froncie, niezmordowana w pracach organizacyjnych”. 
Umiera w Suwałkach 11 września 1919r. w wieku 20 
lat! Pochowana na Powązkach. Odznaczona Orderem 
Virtu   Militari pośmiertnie w 1922r.

[Polecamy stronę internetową „Kawalerowie B+Virtu   
Militari - rubryka Kobiety - biografi e”].

 Drugie to Aniela Puciatycka i Janina 
Kasperowiczówna - dwie Peowiacki, które w czasie 
powstania sejneńskiego i ataku na Sejny 23 sierpnia 
1919r. szły na czele grupy „Sumowo”.

 Znające dobrze teren i podejścia do Sejn. były 
wspaniale wykwalifi kowane do tego zadania i boju. 
Odznaczone Krzyżem Walecznych, nie były jednak 
jedyne, które zasłużyły sobie na ten zaszczyt. 

 Profi l kobiet uwidacznia się na każdym szczeblu 
miasta po 1919r. Kobiety zajmują wszelkie zasady i 
pozycje w życiu społecznym jak i administracyjnym. 
U boku stowarzyszeń katolickich działają też i 
stowarzyszenia ewangelickie i żydowskie, np. 
Syjonistyczna Organizacja Kobiet Wizo, Białostockie 
Towarzystwo Opieki nad Żydowskimi Sierotami Dziećmi 

i Młodzieżą- Centos, wspierane przez organizację w 
USA.

 W 1918r. powstaje pierwsze koedukacyjne 
gimnazjum, choć już w 1919r. jest rozdzielone na 
męskie i żeńskie. W 1921r. powstaje koedukacyjne 
gimnazjum żydowskie. Powstaje też i szkoła muzyczna, 
potem w 1933r. przedszkole muzyczne. Wokół 
założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
z inicjatywy lokalnych nauczycielek, są wyznaczone 
szlaki turystyczne z Suwałk do Wigier. Zaczyna 
działać też żeńska drużyna gimnastyczna Sokoła. 
W 1939r. odbywają się w Suwałkach mistrzostwa 
Polski w łyżwiarstwie szybkim. Trzecie miejsce bierze 
suwalczanka Zofi a Brzozowska.

 Nie można opowiadać o naszych 
emancypantkach nie dojeżdżając czasowo chociażby do 
samego wybuchu Drugiej Wojny Światowej. Stanowi 
ta wojna po prostu nowe wyzwanie, którego Polka 
jest zmuszona się podjąć. Cel się niczym nie zmienia: 
od apelu z 1908r: chodzi o ratowanie i budowanie 
ludzkości. 

 Otóż należy przypomnieć postać Aleksandry 
Kujawiczównej. Kończy seminarium nauczycielskie w 
Suwałkach w 1932r. Po wybuchu wojny zaciąga się 
do walki konspiracyjnej w grupie kapitana Stanisława 
Wydornika ps. Ziomek. Jest aresztowana przez Gestapo, 
skazana na wyrok śmierci wykonany 26 kwietnia 1940r.
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 Oddajemy jej głos -18 kwiecień 1940r.:

 „Dziwne jest uczucie skazańca. Odczuwam 
ból śmierci. Na tym świecie nie ma szczęścia, ale 
ta niepewność co będzie, kiedy serce przestanie 
bić, duch opuści ciało przeraża mnie. Już nic nie 
zmieni wyroku.

 Za to, że jestem Polką, muszę opuścić ten 
świat, bo tu jest za ciasno. 

 Zginę, jak miliony bohaterów, za 
Ojczyznę. Takie jest moje przeznaczenie. 

 Chwilami zdaje mi się, że to sen, ale 
niestety to jawna prawda, twarda rzeczywistość-
muszę umrzeć. Pragnę, by Janka i Irka szły w 
życiu moimi śladami, by jak ja nie uległy żadnym 
złym wpływom. Polki muszą być moralne, dumne i 
szlachetne… Nie zapomnijcie o mnie.

 Najukochańsi rodzice. Ostatni raz 
piszę do Was. Wczoraj jedenastu mężczyzn i 
ja dwunasta stanęliśmy w szeregu na podwórku 
więziennym i potem „wszyscy jesteście wyrokiem 
sądu skazani na śmierć… Dziś, kiedy ostatni raz 
patrzę na świat, staje przede mną całe moje 
życie. Jestem dumna, że mam takich rodziców, 
że mnie tak wychowali. Bądźcie pewni, że nie 
splamiłam swej duszy żadnym złym czynem… 
Przebaczcie, jeśli byłam powodem zmartwień...”

t 151

 Polecamy naszym czytelniczkom 
stronę internetową pod tytułem: „Genealogia-
Stankiewicze z przyjaciółmi”. Tutaj znajdziemy 
potężny indeks upamiętniający ludzi, o których 
świat dziś zapomniał, a dzięki którym walka trwała 
chociażby w tym najdalszym zakątku naszych ziem. 
O naszej bohaterce dwie linijki-tak najczęściej 
bywa z kobietami! 

 Lecz tu się dowiadujemy, że Kapitan 
Wydornik był HARCERZEM. Zdradzony przez 
członka akcji konspiracyjnej, który okazał się 
agentem Gestapo, Po brutalnym śledztwie 
Zamordowany przez ścięcie na gilotynie w 
więzieniu „Neubau” w Królewcu 19 maja 1943r. 

[Warto też przytoczyć następujące informacje:

 Organizacja niepodległościowa pod nazwą 
„Odrodzenie Narodowe” została utworzona przez 
żołnierza walczącego w kampanii wrześniowej 
Stanisława Wydornika o pseudonimie „Burza”. 

UWAGA!

We wrześniu 1940 roku wystąpił z Korpusu Ziemi 
Suwalskiej. W 1941 roku należało do nowo 
utworzonej organizacji już kilkaset osób. Mogła 
się ona poszczycić tajną, konspiracyjną szkołą 
kształcącą przyszłych ofi cerów kawalerii, łączności 
i piechoty. Na powielaczu rozpoczęto wydawanie 
gazetki o niewielkim nakładzie. Informowano w 
niej o aktualnej sytuacji na frontach. Działalność 
tej organizacji zakończyła się jednak tragicznie. 
Znów dali o sobie znać agenci Gestapo, którzy 
doprowadzili do rozbicia grupy przez Niemców. Jej 
uczestników spotkało aresztowanie, poprzedzone 
długim śledztwem. Rozbite aresztowaniami zostały 
także pozostałe działające na Suwalszczyźnie polskie 
organizacje niepodległościowe. Wyroki dotknęły 83 
osób, było wśród nich 15 wyroków śmierci. ]

 Czytaj więcej na h  ps://www.bryk.
pl/wypracowania/historia/xx-]wiek-ii-wojna-
swiatowa/9555-oddzialy-partyzanckie-na-
suwalszczyznie-w-czasie-ii-wojny-]swiatowej.html]

 8 dni później Aleksandra zostaje rozstrzelana! 
Pamiętajcie. O taką skromną rzecz was prosiła… 
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CZY COŚ SIĘ TAK DUŻO ZMIENIŁO? 

 Podczas obchodów związanych z jubileuszem 
emancypacji kobiet w Oxford, WB, zostało narysowane 
kredą jakieś graffi   . Panowie ochroniarze wezwali 
pomoc - czytaj kobietę. Zdjęcie Christopher Oxford 
podane na Facebook wywołało furorę wobec władz 
uniwersyteckich!

 Audrey Wade prowadziła lokalny klub 
hokejowy w Henfi eld na przełomie 19 i 20 wieku. Wnet 
wrócił jej brat z Afryki, pełen zachwytu co do kursu 
harcerskiego zorganizowanego przez kolegę ofi cera 
na statku, powracającym z wojny. Ofi cer nazywał się 
Robert Baden-Powell.

 Audrey doszła szybko do wniosku, że pomysły 
Pana Baden Powella będą bardzo przydatne w życiu 
młodych chłopców w okolicy, gdyż sezon hokejowy jest 
ograniczony, a te zajęcia można stosować przez cały 
rok.

 Już w 1907r. Audrey zakasuje rękawy i 
pierwsze spotkanie odbywa się w warsztacie lokalnego 
stolarza. Audrey wzoruje się na książce Baden Powella. 
Gdy skau  ng powstaje ofi cjalnie, drużyna w Henfi eld 
już zalicza 30 członków. 

 Gdy się mówi o skautach, zapomina się o 
kobietach, które podobnie do Audrey, szerzyły wiedzą 
o tym nowym ruchu. Kobiety wywiązywały się ze 
służby harcerskiej ze skautami szczególnie podczas 
Pierwszej Wojny Światowej, gdy mężczyzn brakło. 
Dzięki ich wysiłkom i pracy, skau  ng chłopięcy nie tylko 
przetrwał, ale się dziarsko rozwijał podczas tego okresu.
Kobiety te cieszyły się wielkim uznaniem Baden 
Powella. Ich wysiłki były podtrzymywane przez Agnes, 
jego siostrę jak i Olave, jego żonę. Tematy poruszane 
w piśmie wydawanym przez Agnes dotyczyły np.: czy 
skutki powinny mieć umundurowanie? Czy skutkom 
wypada obozować w polu? 

 Gdy skauci zaczęli się zaciągać do pomocy 
podczas Pierwszej Wojny jako łącznicy, sygnaliści i straż 
przybrzeżna, kobiety pomagały przy koordynowaniu i 
prowadzeniu tych obowiązków.

 Hasło padło: „...our Lady workers have risen 
to the occasion…”

NAJSTARSZA DRUŻYNA HARCERZY:
założona przez kobietę w małej miejscowości Henfi eld 

na Południu Anglii
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 Kobiety zaczęły się coraz bardziej wciągać w 
działalność skautów na każdym planie, organizując 
zbiórki, zajęcia i tworząc nowe drużyny.

 „I think it is essential that a lady taking 
over a troop of Scouts should be strong enough 
to join in the games as well as in the work,” Eva 
Rayner, the Scoutmaster of the 56th South West 
London Troop and 1st Kensington Wolf Cubs, pisała w 
piśmie pod tytułem „Work in War  me for Women.”

 „The boys must feel you are necessary 
to them in every way; the Troop must never be 
complete without the Scoutmaster. A ten- or 
twelve-mile route march, camp raids, all Scout 
games as well as the summer camp is as much part 
of the Scoutmaster‛s duty as teaching the Scout 
Law. In short she must imagine herself a man for 

 24 kwietnia br. został odsłonięty pomnik 
naprzeciwko brytyjskiego parlamentu na Parliament 
Square ku czci Millicent Garre   Fawce  , dłuta Gillian 
Wearing OBE

 Jest to jedyna kobieta upamiętniona w tym 
pozornym miejscu jak  i jedyny pomnik mieszczący się 
tutaj dłuta kobiety rzeźbiarza.

the time being with the additional advantage of a 
woman‛s tact.”

 Dzięki kobiecym wysiłkom ilość skautów 
wzrosła do 14 0000 podczas okresu wojennego, a zuchy 
(założone na próbę w 1914r.) liczyły 38 500 chłopców w 
listopadzie 1918r. W tym samym okresie skau  ng męski 
liczył 65% kobiet drużynowych i instruktorek.

 Uważano, że „Boys are no harder to manage 
than girls. They make more row but give less 
trouble in the long-run.”

 Ciekawostką jest to, że brat naszej bohaterki 
Audrey nie próżnował. Nie dosyć, że zaraził bakcylem 
harcerskim swoją siostrę, ale sam przyłożył się do 
organizowania Pierwszego Światowego Zlotu i został 
pierwszym wyróżnionym odznaką „Double Silver Wolf- „

100 LECIE PRAWA G OSU100 LECIE PRAWA G OSU
CZY PAMI TAMY? CZY PAMI TAMY? 

 U boku gmachu parlamentarnego znajduje się 
pomnik ku czci matki i córki czyli Emmeline i Christabel 
Pankhurst. Otóż pod tym pomnikiem uczestniczki kursu 
podharcmistrzowskiego {Kolumnada: Nasze Czyny, 
Nasze Dzieje 1900-1922], przyjezdne z zagranicy do WB 
na Adastrę w 2015 roku złożyły hołd tym zasłużonym 
emancypantkom czy sufrażystkom. Pomnik ten powstał 
w latach 30 tych, a został usytuowany w tym miejscu w 
1958r. 
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 Millicent Fawce   długo czekała na swoje  
wyróżnienie i tak naprawdę pomnik jej stanął dzięki 
interwencji petycji narodowej. Redakcja nie będzie 
się tutaj rozpisywać na jej temat skoro można śmiało 
się czytać o niej chociażby tylko w samym internecie. 
Niemniej należy wspomnieć, że siostrą jej była Elizabeth 
Garre   Anderson - pierwsza kobieta doktor w WB. 
Millicent miała 19 lat, gdy usłyszawszy przemówienie 
John Stuart Mill MP, zwolennikiem emancypacji 
kobiet, zaczęła wspierać walkę o prawa kobiet. Żona 
posła na Sejm prowadziła ruch emancypacyjny w WB. 
W Opactwie Westminsterskim widnieje plakietka 
upamiętniającą ją słowami: “[she] won citizenship 
for women”. Była współzałożycielką Newnham College 
w Cambridge, obracała się w kołach najwyższej polityki 
brytyjskiej, redagowała raport na temat brytyjskich 
obozów zwanych “koncentracyjnych” w Południowej 
Afryce podczas walk z Borami. 

 Warto też dodać, że po Pierwszej Wojnie 
sufrażystki założyły arboretum z plakietkami ku czci 
swych członkiń w Eagle House pod Bath w WB. Nie 

zdziwi to nasze czytelniczki, że gdy zburzono posiadłość 
w latach 60 tych, nikt się temu nie sprzeciwił! 

 Dziś panuje podobna apa  a chociażby tylko 
przynajmniej w naszych szeregach harcerskich. Więc 
jako Redaktor Naczelny postanowiłam się zbuntować. 
Zakupiłam sobie odznakę  “Votes for Women” i 
przypnę ją do munduru. Możecie się moje Drogie 
perzyć ile chcecie - ja ja będę nosić. Uważam że nasza 
GKa powinna sporządzić  odznakę ku czci 100- lecia 
emancypacji kobiet Polek. Temat się tak ściśle wiąże ze 
100 leciem Odzyskania Niepodległości. 
A tak przy okazji ciekawi mnie czy istniały 
jakiekolwiek kontakty między Polkami, a Brytyjkami 
czy Amerykankami w danym okresie co do ich 
poszczególnych akcji choć wspólnego celu!

 Oddajmy hołd! Pamiętajmy! Bo nikt za nas nie 
będzie pamiętał tylko stłoczy nas do szufl adki historii. 
A w tym stłoczeniu najgorsze są właśnie kobiety!

Zygmunt

ŹRÓDŁO: phm Anna Sawicka

 Z okazji jubileuszu 500-lecia koronacji Bony 
Sforzy na królową Polski i jej zaślubin z Zygmuntem I 
Starym, Stowarzyszenie Amici dell’Europa z Katanii 21 
kwietnia br. zorganizowało w Oratorium San Filippo Neri 
w Katanii spotkanie poświęcone tej wyjątkowej postaci.

KR LOWA BONAKR LOWA BONA
NIEYPOWA BOHATERKANIEYPOWA BOHATERKA

 Prelekcję rozpoczął pokaz mul  medialny 
pt. „Bona Sforza” przygotowany i zaprezentowany 
przez uczennice polskiej szkoły w Katanii: Zosię i 
Lucię Grasso. Następnie ich mama mgr historii sztuki 
Helena Kuczyńska Grasso wygłosiła wykład poświęcony 
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życiu Bony i jej rodziny, a także na temat działalności 
politycznej, gospodarczej i kulturalnej tej niezwykłej 
polskiej królowej.
 Wzmianka o koronacji Bony na Wawelu 
wzbogacona została odczytaniem barwnego opisu 
tegoż wydarzenia pochodzącego z książki Marii 
Boguckiej pt. „Bona Sforza”.

 Interesującym uzupełnieniem prelekcji był 
pokaz i omówienie obrazów Jana Matejki takich jak 
Hołd Pruski, Zawieszenie Dzwonu Zygmunta, Zygmunt 
August i Barbara Radziwiłłówna czy Otrucie Bony jak 
też i znakomity portret samej Bony Sforzy, na których 
oprócz innych znanych postaci historycznych artysta 
umieścił również polską królową i jej rodzinę.

 Ciekawym (zwłaszcza dla Polonii sycylijskiej) 
wątkiem wykładu były związki Bony z Sycylią. Jak się 

okazało wśród jej praprzodków znalazł się Ferdynand I 
Sprawiedliwy-król Aragonii i Sycylii jak również Alfons II 
król Neapolu (dziadek Bony ze strony matki), który po 
abdykacji na rzecz syna wstąpił do zakonu w Mesynie.

 Natomiast nauczycielem Zygmunta Augusta 
– syna Bony i Zygmunta Starego, był Sycylijczyk Jan 
Sylwiusz Amatus Siculus. Wykład zakończył opis 
nagrobka polskiej królowej w katedrze Św. Mikołaja 
z Miry w Bari. Mało znanym szczegółem owego 
mauzoleum jest fakt, iż pod koniec XVI wieku ścianę 
ponad nagrobkiem i przestrzenie obok struktury 
pokryto freskami przedstawiającymi polskich świętych 
i królów. Niestety w 1928 roku usunięto wszystkie 
malowidła, gdyż nie pasowały one do romańskiego stylu 
kościoła!

Ewa Niewadzi
Stowarzyszenie Amici dell’Europ

PRL
DZIELNE KOBIETY ŁODZI

 30 lipca przypada 37 rocznica marszu 
głodowego łódzkich kobiet, głównego elementu 
głośnej, czterodniowej akcji protestacyjnej, będącej 
objawem desperacji Polaków spowodowanej 
katastrofalnym stanem zaopatrzenia, nawet w 
przypadku podstawowych produktów latem 1981 r.

 Wyruszających spod łódzkiej katedry 
manifestantów błogosławił ordynariusz łódzki biskup 
Józef Rozwadowski. 

 W ocenie władz w tym doskonale 
zorganizowanym dwugodzinnym proteście wzięło udział 
10-20 tys. osób, a według działaczy NSZZ „Solidarność” 
nawet 50-100 tys. 

 Przebieg wydarzeń relacjonowało blisko stu 
dziennikarzy. 

 Więcej o tym wydarzeniu w wypowiedzi Leszka 
Próchniaka, historyka łódzkiego IPN, w materiale z cyklu 
„Łódzkie drogi ku wolności”:

h  p://lodz.tvp.pl/37971133/marsz-glodowy-06072018
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SKRZATYSKRZATY

 Pierwsza wycieczka roku „Skrzatów Podhala” 
odbyła się w sobotę 10-ego marca. Ofi cjalnie już jest 
jesień, ale ktoś skrzatom wyprosił ostatni gorący dzień 
lata. Rano w cieniu drzew owocowych zebraliśmy się, 
aby pierw posłuchać, które owoce w marcu dojrzewają, 
na co powinniśmy uważać i z zachwytem dowiedzieć 
się, że wolno nam wszystko skosztować. Bardzo 
życzliwi gospodarze oprowadzili nas po gospodarstwie, 
pokazując przeróżne drzewka owocowe, odmiany 
kolorowych malin i innych jagód, a potem puścili nas 
na zapełnianie naszych wiaderek. O dziwo, skrzaty 
pierw pospieszyły do truskawek. Słoneczko już zaczęło 
przygrzewać, a truskawki ciepłe, prosto spod liści 
krzaczków to radość nie do opisania. Nasz najmłodszy 
skrzat wychodząc od truskawek wetknął szczęśliwie 
„Jaki ładny zapach w moim wiaderku”. Zjedliśmy razem 

 Pierwszym cyklem zabaw roku został wybrany 
guziczek „Pisanka”.

 Zapoznaliśmy się z wieloma nowymi słówkami 
połączonymi z Wielkanocą, ugotowaliśmy sobie na 
twardo jajka i gdy ochłodziły się pomalowaliśmy je na 
prześliczne pisanki.

 Dowiedzieliśmy się o baranku na Wielkanoc. 
Nauczyliśmy się pisać cyfry rzymskie, aby prawidłowo 
złożyć kolejność Drogi Krzyżowej. 

„DOBRE CZASY!”

PISANKI, PISANKI!

piknik [ucztę] przygotowaną przez nasze mamusie, a dla 
osób które znają ilustracje Szancera, stworzyliśmy krąg 
podobny do ilustracji w rozdziale „Dobre Czasy” w bajce 
„O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”.

 Gospodarze Sunny Creek Berry Farm w 
Trafalgar South, nas przyjęli bardzo serdecznie, od nich 
dowiedzieliśmy się, że najlepsze maliny na świecie to 
z okolic Lublina i że gospodarz sam był w Lublinie w 
sprawie malin. W dodatku, przez wiele lat byli związani 
ze skau  ngiem australijskim i byli wyraźnie zachwyceni 
skrzatami, pokazując nam ich rodzinny koc skautowy. 
Tyle wrażeń, jeszcze czas na gałkę lodów owocowych...

                    Trzy wesołe druhny skrzatowe,
Sarah, Julia, Iza.

 Było to wielkie przeżycie bez wyjątku dla nas 
wszystkich. Tak jak wszyscy chrześcijanie na świecie, 
przygotowaliśmy sobie palmy na Niedzielę Palmową. 
A na końcowej zbiórce dowiedzieliśmy się o polskich 
tradycjach wielkanocnych i przygotowaliśmy koszyczki 
na tradycyjne poświęcenie potraw w kościele. 

 Uroczyście, pełni emocjii, wzięliśmy udział 
w tradycyjnym święceniu potraw w Sanktuarium 
Maryjnym w Essendon, gdzie skrzaty na zakończenie 
cyklu zabaw otrzymały upragniony guziczek „Pisanka”.   

Julia Buras - Australia
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W Filadelfi i skrzaty przechodzą do zuchów!

BRISBANE 

 Na wczorajszej zbiórce w Bowen Hills odbyło 
się przejście skrzatów do zuchów.

 Najpierw gromadka skrzatów “Pomorzańskie 
Krasnale” uroczyście pożegnała starsze już dzieci, 
po czym kandydaci na zuchy z zawiązanymi oczami, 
przeszli całkiem sami, prowadząc się sznurem 
przeciągniętym od skrzatów do czekających na nich 
zuchów.

 Ale to nie był koniec! Na sali czekała ich 
następna próba: musieli przejść poprzez rozrzucone 
na ziemi jajka z zawiązanymi oczami i nie nadepnąć 
na nie! Kierowani i zachęcani okrzykami zuchów, 
kandydaci wykazali się nie lada odwagą! Na znak 
przyjęcia do drużyny zuchów „Pszczółki” dziewczynki 
dostały żółte wstążki do mundurów, a chłopcy żółte 
chusty. Na powitanie nowych zuchów, starsze zuchy 
zaśpiewały specjalną piosenkę. Tak piękne przyjęcie 
sprawiło, że nowi kandydaci poczuli się od razu 

W Kanadzie ostatnia zbiórka na ten rok harcerski 
2017-2018

Górskie Ludki - Londyn

Druhna Przewodnicząca Emeritus hm Teresa Ciecierska 
na służbie ze swoimi skrzatami podczas obchodów 75 

lecia Hufca Bałtyk.

Skrzaty i zuchy się pięknie spisały podczas konkursu/ 
występu śpiewu bez żadnej tremy! Brawo! Bravissimo!

Przygody wokół obchodów 100 lecia Odzyskania 
Niepodległości z druhną Marysią - AUSTRALIA WOŁA!

 Przygotowujemy naszą gromadkę skrzatów do 
obchodów stulecia Niepodległości Polski, na zbiórkach 
wybieramy cechy bohaterów, zbieramy obrazki ważnych 
osób, poznajemy ich zasługi i w trakcie planowania tych 
zbiórek stwierdziliśmy, że mamy cichych bohaterów, 
patriotów dookoła nas.

zaakceptowani w ich nowej drużynie. Wzięli udział w 
ich pierwszej zbiórce zuchowej, nauczyli się nowych 
obrzędów, a uśmiechy na buziach po zbiórce to dobry 
znak, że było to wspaniałe wydarzenie!

 Dziękuję drużynowym: Malwinie i Kasi oraz 
referentkom: Patrycji i Krysi za przygotowanie tak 
wspaniałego i uroczystego przejścia skrzatów do 
zuchów, a druhnie Joli Gołka za uszycie nowiutkich 
wstążek i chust.
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 Cisi bohaterzy, którzy swoją bezinteresowną 
pracą dla dobra Polonii Australijskiej, przez wieloletnią 
działalność podtrzymywali tradycje narodowe daleko 
od Polski w trudnych warunkach i dalej wytrwale je 
utrzymują. Takich ludzi mamy w naszych własnych 
rodzinach, w naszych wspólnotach i organizacjach 
dookoła nas.

 Mamy ogromne szczęście mieć druhnę Marysię 
Życińską w naszych szeregach harcerskich.

 Na zaproszenie dołączenia na zbiórkę 
najmłodszych w naszej Organizacji odpowiedziała 
elegancko i pozytywnie. 

 W tą sobotę skrzaty miały zaszczyt spotkać 
Dhnę Marysię, pierwszą drużynową harcerek w 
Australii. Druhna Marysia Życińska przyjęła funkcję 
drużynowej pierwszej utworzonej drużyny harcerek w 
Broadmeadows (Melbourne). „Jedynka” wtedy liczyła 
10 członkiń, które przyjęły sobie Marię Skłodowską-
Curie za patronkę.

Dhna Marysia opowiedziała o pierwszych zbiórkach pod 
eukaliptusami i pomogła skrzatom poznać bohaterkę 
zbiórki Dhnę Oleńkę Małkowską.

Skrzaty dowiedziały się o koralach Dhny Oleńki; 
dziurkaczem „lilijkaczem” wycinały sobie pamiątkowe 
lilijki, porównywały je z lilijkami na mundurach 
instruktorek i wtedy krótkim kominkiem zabawiliśmy się 
wraz z rodzicami.

Dziękujemy druhnie Marysi za umożliwienie nam tak 
nadzwyczajnego spotkania.

Druhna hm Iza Buras

ZUCHYZUCHY
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Zawody Narciarskie - Cross Country Bobsleigh po zuchowemu

OTTAWA

OLIMPIADA 2018 łączy nas!

Medale ręcznie zrobione przez 
zuchy na sprawność Olimpijki

A oprócz medali sama 
sprawność!
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GROMADA KROKUSY HUFIEC PODHALE NY-USA
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KARAGANDA- KAZAHKSTAN -TOPIENIE MARZANNY 
CZEKAMY NA DOBRĄ POBŁAŻLIWĄ POGODĘ!

 Krokusy w podróży do Australii. Dowiedzieliśmy 
się kim byli Aborygeni i Maorysi. Jak polowali 
boomerangiem, naśladowaliśmy kangury, metodą 
punktową malowališmy broszki aborygeńskie, a na 
końcu poznaliśmy pismo, instrumenty (didgeridoo, 
claps  cks) oraz okrzyki plemion Maori „ Haka” Yai! Yai! 
Gun- yil- lang-yang- Yah!

 W drodze powrotnej zapaliliśmy znicze 
w kolejną rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II oraz 
katastrofy polskiego samolotu Tu - 154 z Polskim 
Prezydentem, załogą, przedstawicielami rządu polskiego 
w Smoleńsku w rocznicę Katynia. 

 Zadbaliśmy również o nasz ogródek zuchowy, 
gdyż zawsze w kwietniu budzi się przyroda i nasze 
krokusy. Czuj!
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FILADELFIA

Przyjęcie dwóch nowych sióstr do szeregów wędrowniczych.

KOLONIA KASZUBY 2018

WĘDROWNICZKIWĘDROWNICZKI
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Szczep Szarotki 

FRANCJA

 Druhna Komendantka Chorągwi Harcerek 
we Francji pisze: (niestety do Facebook ale Redaktor 
Naczelny ma czasem orli wzrok i potrafi  wypatrzeć)

 „Wczoraj przeżyłam bardzo pozytywny 
dzień dzięki naszym wędrownikom i chciałabym się 
tym z Wami podzielić.

 Co to znaczy być wędrownikiem? Kim są 

wędrownicy?

 Wędrownicy to tacy harcerze, którzy mają 
co najmniej 15 lat i których główną formą pracy 
jest wędrówka - wędrówka w poszukiwaniu siebie 
(więc nie tylko fi zyczna)

 Ich dewiza: „Wyjdź w świat, zobacz, 
pomyśl, pomóż, czyli działaj”.
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KANADA Szczep Kaszuby

 Podczas biwaku wędrowniczek „Sokół” na 
Kaszubach, wędrowniczki Andrea i Domenica otrzymały 
pełny naramiennik. 

 Wędrownicy pokonują swoje słabości, 
podejmują wyzwania.

 Wczoraj największym wyzwaniem naszych 
wędrowników nie było wejście na stromą górę 
Sainte Victoire, choć dla trójki z nich było to 
pierwsze spotkanie z tą wymagającą górą.

Największym wyzwaniem nie było wstanie 
wcześnie rano, po ciekawym kominku 
wędrowniczym w niedzielę wieczór, choć wczesne 
wstawanie w czasie weekendu zazwyczaj nie leży 
w zwyczajach młodzieży. A wstać trzeba było 
wcześnie, gdyż pogoda zapowiadała się fatalna, a 
chcieliśmy jak najwięcej skorzystać.

 Największym wyzwaniem była w tym 
momencie pomoc najsłabszemu członkowi naszej 
wyprawy czyli mnie :) Pomoc w niesieniu plecaka, 
pomoc w motywowaniu do wejścia, czekanie, 
opieka :) bez narzekania, marudzenia, z dobrym 
humorem, żartem itd.

 Nie pobiliśmy rekordu szybkości, ale czy 
to w tym momencie było najważniejsze? 

 Bardzo jestem z nich dumna i dlatego o 
tym do Was wszystkich piszę.

Czuwaj!”
Druhna hm . Magda Guilhou .
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A w Hufcu Podhale NY
Witamy nowe wędrowniczki do grona siostrzanego.

Zdjęcia Druhna Kinga Banas Zadlo (Facebook). 
Kupujemy prowiant. 

W CHICAGO

Jemy prowiant. 

Po wędrówce: zip lining, wizyta w wiosce Cherokee, 
wycieczka do Abram’s Falls oraz Clingman’s Dome.
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MONTREAL

SEATTLE
Goat’s Peak 

SYDNEY

 Wędrowniczki zgłosiły się z pomocą 
przygotowania kanapek dla uczestników nocnego 
patrolu Św. Wincentego de Paul. Od razu po tym udały 
się do Casula Powerhouse na wystawę pod tytułem: 
„Refl eksje Przyrody i Przemysłu,” wystawy Steve 
Janner, wystawa interaktywna, sztuka zabarwiona 
kolorami, zbiorniki pokryte graffi   . Pod koniec wyprawy 
wędrowniczki ćwiczyły również jazdę na wrotkach. 
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P. SABINA HALYCKA
[1994-2018]

DZIECI WOJNY
WRACJAJ  DO SWYCH DOM W…

SAMODZIELNA GÓRSKA
SZTURMOWA BRYGADA

 „Rosyjskie wojska okupacyjne 
w Donbasie. Naruszają Mińskie 
porozumienia i przekroczyli już 
jakąkolwiek zrozumiałą dla ludzkiego 
rozumu miarę w swoich zwierzęcych 
poczynaniach. Wczoraj podczas 
niesienia pomocy medycznej zostali 
ostrzelani nasi lekarze. Zginęła nasza 
siostra  - lekarz wojskowy, człowiek 
z wielkim sercem  - Sabina. Jeszcze 
jeden wojskowy ochotnik został 
ranny. My obiecujemy, że Putinowscy 
najeźdźcy zapłacą za to najwyższą 
cenę. Oni zabijają kobiety i pokojowo 
żyjących ludzi, to wszystko na co stać 
tych rosyjskich okupantów.
 
 Sabina Halycka urodziła się 20 
września 1994 roku w Bastowej Rudni 
w obwodzie żytomierskim.
 
 Zginęła 20 lutego 2018 w 
okolicach miejscowości Krymskie 
w obwodzie Ługańskim. Jak nasze 

 Pisałem o tym już kiedyś, dziś 
przypomnę bo znów pora smutna. RIP 
Władysław Niezgoda. Kresowianin, 
Sybirak, bohater spod Monte 
Cassino. Odszedł w swoim domu w 
Manchesterze, cicho i spokojnie. Przeżył 
95 pięknych lat. Śpij spokojnie Władku. 
Mimo tak potężnej różnicy wieku nie 
potrafi ę o nim pisać „pan Władysław”. Bo 
to przecież Władek, chłopiec, dziecko tak 
jak oni wszyscy.

 Dzieci wojny... Siedemdziesiąt 
lat temu oderwani od swoich korzeni, 
przeszli długą drogę przez lepianki i 
kołchozy Syberii, szpitale środkowej 
Azji, sierocińce Iranu, namioty Palestyny 
i Iraku. Niektórzy posmakowali pyłu i 

czytelniczki wiedzą na wschodniej Ukrainie walczy 
ukraińskie wojsko w których szeregach są i nasi.”
 
 „Wczoraj, podczas udzielania pomocy 
cywilom, nasi medycy zostali ostrzelani. Zginęła 
nasza siostra - medyk wojskowy i osoba z wielkim 
sercem  - Sabina”

żelaza we włoskich górach w tę pamiętną wiosnę, 
kiedy dzień pachniał smarem a noc huczała strachem. 
Rozrzuceni po całym świecie, gdy nie było już z kim, 
ani o co walczyć. Dziś powoli lecz nieubłaganie, po 
jednym, ale wciąż w szeregu, wracają wreszcie do 
swoich domów.

 Na spotkanie z ojcem, rozstrzelanym w pod 
smoleńskim lesie. Z matką, której nie był w stanie 
złamać, ani wagon, ani głód i lepianka w Kazachstanie 
- złamał ją dopiero tyfus w podłej dziurze pod 
Taszkientem. Na spotkanie z kolegami, którzy wciąż 
kopią tę szmacianą piłkę po zaułkach Lwowa - może 
teraz w końcu, po tych wszystkich latach, nogi tak 
zmęczone i zużyte znów pobiegną za szmacianką? 
Może dom napełni się znów zapachem ciasta 
pieczonego przez babcię, której tamci nie wzięli, bo za 
stara i nikt nie wie do dnia dzisiejszego co z nią dalej 



strona 167
WĘZEŁEK|NUMER 331|KWIECIEŃ-LIPIEC|2018

ŚP. PPŁK. POLICJI FRANCUSKIEJ
ARNAUD BELTRAME

[18.04.1973-24 MARZEC 2018]

było? Może, może, może... Dzieci wojny opuszczają 
powoli brytyjskie miasta, wsie i miasteczka i szykują 
się do drogi. I ruszają w nią, jedno za drugim, każde 
w swoją stronę, ale ciągle w szeregu. Dzieci wojny 
wracają do domów. Dzieci wojny wracają na Kresy. 
Nareszcie, bo tak długo to trwało...
 Żegna ich londyńskie, ciemne i za nisko 
wiszące niebo. Żegna westchnienie i ta kropla 
wilgoci, taka słona, taka dobrze znana i tak 
niepotrzebna zarazem. I ta grudka ziemi jeszcze i ta 
garstka tych, którzy na razie muszą zostać. Oni też 
niedługo zaczną swoją podróż, dzisiaj jednak stoją w 
zamyśleniu. I tak będą stali i płakali, aż do dnia, kiedy 
sami ruszą w drogę.

 Dzieci wojny wracają do swych domów. 
Anglia pustoszeje.

PAN KRZYSZTOF HOFFMAN (FACEBOOK)

 Oddał się dobrowolnie w ręce terrorysty w 
zamian za uwięzioną kobietę, zakładniczkę, pracującą 
jako kasjerka w supermarkecie, który osaczył i 
zdominował terrorysta. Poświęcenie Arnaud ocaliło 
kobiecie życie choć zakończyło się zamordowaniem 
policjanta.

  W wieku 33 lat Arnaud przeżył w Lourdes 
gruntowne nawrócenie i od tego czasu udzielał 
się bardzo w życiu katolickim. Stracił życie kilka 
miesięcy przed swym ślubem. Nie zważał na siebie, 
przekraczając granice swych obowiązków. Poświęcił 
się w celu ratowania drugiego człowieka, za którego 
życie i bezpieczeństwo czuł się odpowiedzialny. 
Francja oddała mu wszelkie honory godne bohatera 
jak i przykładu dla narodu. 
 

Cześć Jego pamięci.

Słowo Redakcji:

 Ostatnio, jak wskazują na to poniższe 
nekrologi, bardzo odczuwamy tę pustkę. Niech Ci, 
którzy się z nami  tak żegnają ostatnio pozostaną 
w naszych sercach i naszych pamięciach. Człowiek 
o którym się mówi żyje dalej!
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P. STEFAN MUSTAFA ABRAMOWICZ
[20.01.1915 KLECK - 09.042018 MANCHESTER]

 „Dla dobrego żołnierza nie ma 
położenia, z którego z honorem wyjść 
nie można…” Marszałek Piłsudski
 
 Tatar, wywodzący się z biednej 
lecz licznej rodziny, uczęszcza do 
prywatniej szkoły muzułmańskiej, 
gdzie uczy się zasad Islamu i języka 
arabskiego. W wieku 10 lat będzie mógł 
uczęszczać zaledwie przez 5 lat do szkoły 
powszechnej państwowej. Opuszcza 
szkołę, aby Ojcu móc pomóc w pracy na 
gospodarstwie.

 Mając 22 lata zostaje powołany 
do czynnej służby w kawalerii. Blisko 
dwuletnia służba w wojsku zaważyła na 
jego dalszym życiu. W drodze do koszar 
Stefan znajduje się w pociągu do Wilna. 
Na każdej stacji wsiadają młodzi chłopcy 
– rekruci, obładowani paczuszkami i 
kuferkami. Stefan myśli o rozstaniu z 
rodziną i o tym kiedy znowu ich zobaczy. 
Pociesza się tym, że będzie miał kontakt 
z końmi i jazdą w siodle. W Wilnie 
przeżywa szok widząc piękne miasto 
z ogromną stacją kolejową i plątaniną 
torów.

 Żandarmeria kieruje ich wszystkich do 
koszar 13. Pułku, gdzie dowódcą był płk Kazimierz 
Żelisławski. W pułku były cztery szwadrony, a jeden 
pluton, tatarski, wyróżniał się spośród innych 
jednostek kawaleryjskich orientalnym buńczukiem, 
czyli znakiem rozpoznawczym oddziału. Rekruci o 
wschodzie słońca doglądają koni i ujeżdżają je. Kto nie 
umie wskoczyć, dostaje od kaprala ułana batem po 
siedzeniu. Podofi cerowie krzyczą: „Siedzisz jak baba 
na nocniku, a nie jak żołnierz w siodle na koniu.”
 
 Codziennością są ćwiczenia z szabelką przy 
ścinaniu łóż, cięcia pożarnika z gliny, pchnięcie w 
manekiny, posługiwanie się lancą i na tzw. „kobyłce”- 
drewnianym koniu oraz strzelanie do celu ze ślepej 
amunicji. Na manewrach rekruci jeździ na koniach po 
trzech obok siebie, a Stefan zazwyczaj w środku jako 
„koniowód”. Trzyma za cugle konie swych bocznych 
kompanów, kiedy oni walczą spieszeni.

 Do zakończenia służby zostaje zaledwie 2 
tygodnie, gdy wybucha Druga Wojna Światowa. 
Warkot samolotu i wybuch bomb oznajamia atak 
wroga z powietrza na stację kolejową Nowa Wilejkai 
koszary. Kompletnym zaskoczeniem staje się 17 
wrzesień 1939 roku.
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 Podczas Kampanii Wrześniowej, w 
czasie przebijania się jego oddziału ku granicy 
litewskiej, Stefan ratuje przed aresztowaniem, a 
w konsekwencji ocali przed Katyniem życie swego 
dowódcy. 
 
 Sam nie zdążył przedrzeć się na Litwę. W 
stopniu starszego ułana dostaje się w ręce wroga: 
aresztowany 27 września 1939 r. przez Sowietów i 
wywieziony do obozu w Kozielsku. Tam ostatni raz 
widzi polskich ofi cerów straconych później w dołach 
Katynia. 
 
 Znajdujemy następujący opis: Wstępne kroki 
wroga ku Zbrodni Katyńskiej
 
 „27 września 1939 r. Stefan wraz ze 
swoimi kolegami został ujęty przez Sowietów i 
doprowadzony do punktu zbiornego, gdzie były już 
setki polskich żołnierzy, policjantów, cywilów. Całą 
noc ładowano ich w bydlęce wagony, które zostały 
skierowane w stronę Mińska, stolicy sowieckiej 
Białorusi. Zatrzymali się na małej stacji kolejowej 
– KOZIELSK! Zmarznięci szli o głodzie ok. 10 
km do miejsca odosobnienia dla tzw. łagierników 
– wrogów nowego porządku bolszewickiego. Jak 
wspomina, panował straszny głód, przeraźliwy 
chłód i plaga insektów, wobec których jeńcy 
byli bezradni. Podczas snu robactwo natrętnie 
wchodziło śpiącym do oczu, uszu, nosa, ust – 
kąsając ich ciała i przerywając sen.
 Potem były trwające trzy tygodnie 
przesłuchania. Pytano o imię i nazwisko, imię ojca, 

wiek, adres i co się robiło w domu, przynależność 
do różnych kółek i organizacji, wykształcenie, 
stopień i funkcję, jaką się pełniło w wojsku. Niemało 
dowódców podało się za zwykłych żołnierzy. 
Niestety większość nie spodziewając się jaki 
okrutny los ich spotka – nie uczyniła tego. Wtedy 
odseparowano szeregowych od ofi cerów, których 
trzymano pod ścisłą strażą.

 W pewien mroźny październikowy poranek 
wszystkich jeńców-szeregowców, spędzono 
na ogromną polanę, otoczoną lasem. Uzbrojeni 
funkcjonariusze NKWDz psami pilnowali a 
„naczalstwo” wywoływało po nazwisku. Stefan i jego 
ziomkowie zostali przeniesieni do innego obozu, 
niedaleko Kozielska. W połowie listopada 1939 r. 
oznajmiono, że czeka ich wymarsz. Rano otoczeni 
bójcami z psami ruszyli w stronę stacji kolejowej, 
pozostawiając w Kozielsku odizolowanych 
ofi cerów.”

 Z Kozielska (po dwu miesięcznym brutalnym 
śledztwie) Stefan trafi a do kolejnych obozów i 
podobozów jako jeniec Gulagu przymusowej pracy 
dla Sowietów. Najpierw do przymusowej pracy 
przy naprawie dróg i lotnisk w okolicach Przemyśla 
i Lwowa., potem na przymusową pracę w kopalni 
rudy żelaza. Gdy Niemcy napadają na Rosję, odbywa 
przymusowy marsz do Starobielska.
 
W sumie przebywa dwa lata w dziewięciu obozach; te 
znane z nazwy to Kozielsk, Krzywy Róg, Starobielsk i 
Tockoje (w tym przeszedł przez 5 obozów niewolniczej 
pracy przymusowej).
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  Dwa tysiące polskich żołnierzy, 
jeńców wojennych z obozu w 
Starobielsku, gdzie przebywa Stefan, 
usłyszało upragnioną polską komendę: 
„Baczność, wychodzicie na wolność!”. 
 
 Niestety formowanie Armii 
Polskiej w ZSRS napotkało na wiele 
trudności. Władze sowieckie nie 
wywiązywały się z umowy zawartej 
ze stroną polską i nie dostarczały 
Polakom wystarczającej ilości broni oraz 
wyposażenia. Polscy żołnierze zmuszeni 
byli do bytowania w złych warunkach, 
zmagając się z niedostatkiem ubrań, 

 Są nekrologi których pisanie 
przychodzi z wielkim trudem. Powodem 
tego jest nie ból osobisty, który się 
odczuwa przy odejściu danej osoby, lecz 
samo uznanie rozłąki, której nekrolog 
staje się dowodem. Przypominają 
się wnet piękne słowa Refrenu z 
zapomnianej jego piosenki:

lekarstw i żywności. Następuje ewakuacja do Persji i 
dalsze losy Drugiego Korpusu.
 
 Stefan służy jako elektryk pojazdów 
mechanicznych a potem jest przydzielony do I Pułku 
Ułanów Krechowieckich z którym będzie walczył 
w bojach czołgowych podczas Kampanii Włoskiej. 
Walczy pod Monte Cassino, a pod Anconą jest ranny 
w czerwcu 1944r. Po pobycie w szpitalu walczy 
ponownie o Loreto i Bolonię.
 
 Z czasem osiedla się w Manchesterze, gdzie 
zakłada rodzinę. W lipcu 2016r jest odznaczony 
Krzyżem Ofi cerskim Odrodzenia Polski-Polonia 
Res  tuta.

P. ADAM OSTROWSKI
[15.02.1919 BORYS AW, DROHOBYCZ - 09.03.2018-LONDYN]

LWOWIANIN, HARCERZ, PILOT BOJOWY, IN YNIER, DZIA ACZ SPO ECZNY

A potem już tylko krzyż
z prostego drzewa.

A potem już tylko wiatr
piosenkę śpiewał.

A potem już tylko kwiat
w splątanych płatkach róż

Że to ostatni raz
że to nie powtórzy się znów,
Że to nie powtórzy się znów!

ZDJĘCIE: wrzesień 2017r poświęcenie proporaca drużyny San, ZDJĘCIE: Zygmunt
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 W przypadku Adama, bo tak żeśmy 
wszystkie go znające zwały, można zacząć od końca. 
W ostatnich miesiącach swojego 99 letniego życia 
powrócił do sedna harcerstwa, choć tak naprawdę 
go nigdy nie opuścił. Jako harcerz, który był na zlocie 
w Spale i jako bratanek śp. Prezydenta Ostrowskiego 
(ostatniego prezydenta polskiego miasta Lwów i 
prezydenta RP na Uchodźctwie), został wyróżniony 
prośbą harcerek, aby stał się Ojcem Chrzestnym 
nowego proporca lwowskiej drużyny harcerek San 
w Londynie, poświęconego z racji 50-lecia założenia 
drużyny, które przypadło we wrześniu 2017r. Już 
wtedy był raczej słaby, niezbyt dobrze widzący i 
słyszący. Lecz podjął się i tej służby, stojąc u własnych 
sił, przeżywając każdą chwilę, a gdy już ofi cjalne 
obchody się zakończyły, jak zwykle zabawiający 
swymi opowiadaniami i swym żywym poczuciem 
humoru. 
 
 Wiadome było nam wszystkim i pewnie i 
Jemu, że drużyna będzie musiała się ze swym ojcem 
chrzestnym wkrótce pożegnać. Lecz takie smutne 
myśli były jak najbardziej oddalone w tym dniu, który 
cechował uśmiech, wesołe pogaduszki, wspomnienia 
wielopokoleniowe. Dla Adama to wyróżnienie miało 
bardzo silne znaczenie. Stało się jakby punktem 
kulminującym całego jego życia na Obczyźnie, 
tęsknoty za Lwowem i za światem, który już nigdy nie 
powróci, jak i wyrazem jego stałej służby dla sprawy 
polskiej. Adam uwielbiał ludzi i potrafi ł zabawić 
swoimi opowiadaniami życiowymi. Iskierka mu się 
zapalała w oczach, brew lekko podnosiła i sam już był 
gotów do śmiechu. 
 
 Był najmłodszym w dużej ziemiańskiej 
rodzinie i choć urodzony poza Lwowem, bo w 
Drohobyczu, gdzie Ojciec jego posiadał pola na  owe, 
posiadał wszystkie cechy lwowianina, a przede 
wszystkim poczucie humoru. 
 
 Od pierwszej chwili ciągnął do niebios z 
uwielbieniem wszelkich maszyn, które by go tam 
uniosły. Już w mundurze harcerza korzystał z każdego 
samolociku, który mu stanął na drodze, aby wsiąść 
do kabiny i marzyć, a zarazem rozumieć na czym 
to ma polegać. Wywalczył sobie szybowiec mając 
zaledwie z 10 lat. Naturalnie w bardzo szybkim czasie 
nastąpiła kraksa. Mógł życiem zapłacić, ale bał się 
więcej lania od Ojca, że nie uszanował prezentu i z 
trwogą wracał do domu nie przyznając się ze został 
dzięki Bogu tylko lekko, ale jednak poturbowany. Gdy 
już latał poważniej, ukochana matka, chcąc swojego 
najmłodszego syna ochronić, prosiła” Adasieńka,” 
aby latał nisko i powoli! 

 
 Nadeszły szare dni, wrzesień 1939r i okupacja 
sowiecka Lwowa Adam był wtedy studentem na 
Politechnice Lwowskiej: aeronautyka i inżynieria 
były jego pasją. Mało mówił o tych czasach choć 
był jednym z nielicznych dorosłych, który potrafi ł 
się przyznać, odkładając brawurę na bok, że mając 
zaledwie 20 lat bardzo się bał i jeszcze bardziej 
później w sowieckich łagrach. Brutalność i prymityw 
sowiecki były tak oddalone od jego charakteru i zrywu 
do piękna. A tych którzy nawoływali do współpracy 
z nową tak zwaną władzą uważał za najgorszych 
zdrajców i nigdy im tego nie zapomniał. 
 
 Gdy sowieckie pociągi stały 13. kwietnia 
1940r. po wszystkich torach wokół Lwowa, napełnione 
kobietami, dziećmi, starcami, chorymi i nawet już 
umierającymi, Adam wraz z młodzieżą akademicką 
przedzierał się do pociągów, aby nieść jedzenie, napój 
i jakąś pomóc. Nigdy tego obrazka nie zapomniał. 
Potem i na niego przyszedł też czas. 
 
 Z nędzy obozów sowieckich, wstępując 
do wojska polskiego, od razu został wysłany do 
Anglii. Jego umiejętności w lataniu na szybowcach 
natychmiast na siebie zwróciły uwagę. Tu rozpoczęło 
się szkolenie, bardzo długie i skrupulatne. I wnet loty 
bojowe. Chciał latać na bombowcach, lecz był tak 
zdolny w akrobacji lotniczej, że został natychmiast 
skierowany na samoloty bojowe. Tutaj się mógł Adam 
odnaleźć. Lęk o losy rodziny (przez przypadek spotkał 
brata Tadeusza, spadochroniarza i wychowanka 
Polskiej Szkoły Medycyny przy uniwersytecie w 
Edynburgu właśnie na ulicach tego miasta, gdy się 
dosłownie zderzyli na ulicy!) mógł nie tyle odsunąć 
lecz wykorzystać w boju. Nie miał zamiaru ginąć, a za 
to miał pełen zamiar mścić się za losy swej Ojczyzny, 
swojego Lwowa jak i swojej rodziny w trakcie każdej 
danej bitwy. Bitew było wiele, zestrzeleń wrogich 
samolotów też. Eskortował amerykańskie bombowce, 
broniąc je od ataku, bronił w szeregach dywizjonu 317 
między innymi Gandawę. 

 Tu można by pisać książki co do jego przeżyć. 
Nasuwa się nalot podczas którego podał, że kolega 
z jego skrzydła został strącony. Na bazie pomylono 
osobę i przyjęto, że to Adam zginął. Adam ląduje, 
wchodzi do messy na zasłużonego drinka, a tu 
wszyscy ponurzy! Bardzo się tym ucieszył. Wedle 
tradycji lotniczych taka pomyłka jest dowodem tego, 
że się przeżyje! 
 
 Lotnicy są bardzo zabobonni. 
Prawdopodobnie wpływa na to zmęczenie i 
samopoczucie w danym momencie. Otóż pewnego 
razu Adam się zaparł, że coś jest złego z jego 
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spi  fi erem. Mechanik sprawdza, 
wszystko w porządku, dywizjon odlatuje, 
Adam się dalej zapiera i to bardzo 
ostro. Mechanik ponownie sprawdza. 
Historia się powtarza co najmniej ze 
trzy razy. Wreszcie Adam startuje, ale 
na horyzoncie nie ma już jego kolegów. 
Próbuje nadrobić czas i dystans a tu 
na horyzoncie samolot! Amerykański! 
Amerykanie dopiero co weszli do wojny 
i nie znali się na polskiej szachownicy. 
Adam kołysze samolotem, aby pochylić 
swe skrzydła, tym sposobem dając znać 
że jest on przyjacielem, a nie wrogiem. 
A tu amerykański pilot zaczyna go ścigać 
i to nad Anglią w dodatku! Adam konał 
ze śmiechu opowiadając jak uciekał i jak 
zdołał uciec Amerykaninowi. Wylądował 
z dala od swojej bazy, ale wylądował, aby 
walczyć nazajutrz ponownie. 
 
 Adam był harcerzem z krwi 
i kości. Choć był ze swej inicjatywy 
bardzo dumny na obozie podczas zlotu 
w Spale, minęło wiele lat zanim się 
naprawdę wyrobił w gotowaniu. Miał 
jakoby być makaron z herbatą na kolację. 
Drużyna była poza obozem na zlotowych 
zajęciach. Wiedział, że wrócą głodni. A tu 
nieszczęście, wylał mu się kocioł z gorącą 
wodą. A oni wrócą nie tylko głodni, ale 
lada chwila. Adam wrzucił makaron do 
herbaty i tak powstało nowe danie. Czy 
smakowało? Ci co zasiedli do kolacji tego 
wieczora już pewnie nie żyją i odpowiedź 
zabrali ze sobą. 
 
 Zadałam mu pytanie dlaczego nie 
należał do szeregów starszego harcerstwa 
podczas wojny. Odpowiedział szczerze, że 
to wymagało by od niego powstrzymania 
się od palenia i picia, a dla lotnika 
bojowego to nie było możliwe. Nie był 
przygotowany łamać w ten sposób prawa 
harcerskiego.
 
 Po wojnie studia, małżeństwo, 
dzieci, praca zawodowa, a przede 
wszystkim praca społeczna. Działał i z 
czasem stał się prezesem w strukturach 
polskich inżynierów, lotników, organizacji 
polskich przede wszystkim jako radny 
w  POSKU. Lecz harcerstwo miało w 
nim stałego wiernego przyjaciela. 
Podwoził, dowoził, nawet ciężki sprzęt, 

często na zawołanie, wspierał wszelkie nasze 
pomysły, zajęcia, imprezy i uroczystości. Popierał 
wspieranie naszej pracy fi nansowo. Koło Londyn 
Stowarzyszenia Polskich Lotników przyjęło opiekę 
nad moja drużyną Wilią, wybierając harcerki w 
uznaniu za poświęcenie tylu WAAFek dla lotników 
podczas okresu wojennego. Rosłyśmy u boku tych 
wielce zasłużonych, często rannych pilotów. Powiem 
szczerze że kochali nas, ciesząc się naszym kolejnym 
zrywem i chęcią utrzymania ich tradycji jak i naszej 
polskości. Znali z Adamem na czele, i nasze koleżanki 
z innych drużyn, interesowali się naszymi karierami, 
ciesząc się z naszych sukcesów.
 
 Nasze rodziny były akurat bardzo sobie 
bliskie od kilku pokoleń, więc znałam go może też 
i z innej strony. Był świadkiem tylu ważnych chwil 
podczas mojego życia, pękający z dumy czy to mi 
się akurat należało czy nie. Podczas naszej ostatniej 
rozmowy złościł się na mnie, że za mało zważam na 
sukcesy w mojej karierze. Muszę zaznaczyć, że jeden 
jedyny został przeze mnie upoważniony być obecnym 
w sądzie, gdy występowałam w obronie klienta. 
Bardzo sobie szanował ten fakt. 
  Pochowaliśmy Jego z pełnymi honorami. 
Bardzo się martwił o swój pogrzeb i przez lata na 
wszystkich publicznych przyjęciach wręcz zanudzał 
mnie, ku ubawieniu wszystkich znajdujących się 
wokół nas, abym pogrzebu dopilnowała. 
 
 I tak się stało! Żegnałyśmy brata harcerza, 
bo tu wiek się nie liczy. A takim on był! Patrzyłam 
przez łzy na młodych pilotów z kraju przyjezdnych w 
delegacji na pogrzeb, trzymających wartę z lśniącymi 
szablami, przy wspaniałym witrażu ku czci lotników 
polskich podczas gdy porywał nas dźwięk trębacza, 
kobiety, z RAFu, tak żałując, że wszyscy ci młodzi i 
dzielni ludzie nie znali naszego Adama. Niewątpliwie 
oddali godnie hołd jakiemuś staruszkowi, który sobie 
na to zasłużył. Jutro powrócą do domu, do swojej 
służby, a ci nasi skrzydlaci rycerze, których i my tak 
żeśmy kochały przejdą do zżółkłych kart historii.
 
 Tylko, że jednego dnia, może za następne 
50 lat, już starsza druhna o siwych włosach popatrzy 
na ten proporzec na którym składała przyrzeczenie 
i przypomni sobie o opowiadaniach pewnego 
starszego pana, który latał na spi  ireerach, a 
któremu iskierka tańczyła w oczach, a brew się 
podnosiła tak trochę po ba  karsku! 
 
 Śpij nasz rycerzu skrzydlaty. Spełniłeś słowa 
swojego przyrzeczenia. A miłość rzeczywiście żąda 
ofi ary, szczególnie ofi ary jaką jest dla nas wszystkich 
rozłąka.
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  „NEVER LOSE SIGHT OF THE FACT
THAT THE MOST IMPORTANT YARDSTICK

OF YOUR SUCCESS WILL BE HOW YOU TREAT OTHER PEOPLE -
YOUR FAMILY , FRIENDS AND CO-WORKERS

AND EVEN STRANGERS YOU MEET ALONG THE WAY”

P. BARBARA PIERCE BUSH
[1925 NY- 2018 TEXAS]

PIERWSZA DAMA STAN W ZJEDNOCZONYCH: ONA I MATKA DW CH PREZYDENT W

P. DRUHNA ZOFIA ŻABA
NEE SULIK

[07.07.1922 - WILNO - 25.04. 2018 - ALDERLEY EDGE (WB)]

 Moja Ciocia Zosia była najstarszą z czworga 
dzieci Anieli (zd. Tarasiewicz) i generała Nikodema 
Sulików. Nikodem urodził się pod zaborem rosyjskim 
w dawnym powiecie sokólskim na Białostocczyźnie, 
a Aniela pochodziła z sąsiedniej wsi, a kształciła się u 
stryja w Petersburgu. 
 
 W II Rzeczypospolitej Nikodem był 
zawodowym ofi cerem Wojska Polskiego, co wiązało 
się z częstą zmianą przydziału i miejsca zamieszkania. 
Rodzina przeprowadzała się razem z ojcem: do 
Grodna (gdzie urodziły się siostry Hanka i Marysia), 
Góry Kalwarii (koło Warszawy), Torunia (gdzie urodził 
się brat Bolek) i Gniewu na Pomorzu. 
 
 Zosia i Hanka wstąpiły do drużyny harcerskiej 
w Gniewie.
 
 Po wojnie Generał Sulik (1953-1960) 
pełnił funkcję Przewodniczącego naszego Związku 
Harcerstwa Polskiego. 
 

Krótkofalarstwo na Kresach Wschodnich

 Od 1933r. ojciec Zosi służył w Korpusie 
Ochrony Pogranicza, który zabezpieczał wschodnią 
granicę Polski. Był dowódcą batalionu w Dederkałach 
(koło Krzemieńca), Baranowiczach, Stołpcach i 
Sarnach. Dzieci chodziły do miejscowych szkół i tam, 
gdzie istniały jednostki harcerskie, brały udział w 
zbiórkach i obozach harcerskich.
 
 Zosia i Hanka złożyły Przyrzeczenie harcerskie 
w Krzemieńcu na ręce hm. RP Jagi Falkowskiej, która 
prowadziła wówczas Hufi ec Krzemieniecki i była 
członkiem Komendy Wołyńskiej Chorągwi Harcerek. 
 
 W 1938-39 roku w Sarnach Zosia pełniła 
funkcję przybocznej drużyny harcerek. 
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 W bratniej drużynie harcerzy 
było dwóch pasjonatów krótkofalarstwa, 
którzy zaprosili dziewczęta do udziału 
w kursie dla radio-amatorów. Zosia jako 
jedyna wytrwała do końca. Ćwiczyła 
odbiór i nadawanie znaków Morse’a – 
jak sama mówiła – zapamiętale, dając 
dowód pracy nad sobą i niezwykłej 
determinacji, które ją do końca życia 
cechowały.
 

Wywózka

 Po 17 września 1939r. Sarny 
przyłączono do Sowieckiej Ukrainy. 
Sowieci przejęli szkolnictwo i wprowadzili 
indoktrynację komunistyczną. Ojciec 
Nikodem tworzył konspirację na 
Wileńszczyźnie w ramach Związku Walki 
Zbrojnej (ZWZ). Pod koniec października 
1939r. rodzinie udało się wyjechać do 
Białegostoku do siostry mamy, a stamtąd 
Aniela Sulikowa zdecydowała przenieść 
się na wieś do stryja Albina Sulika. W 
ostateczności tylko młodsze rodzeństwo 
wyjechało.

 Zanim Zosia z Matką zdążyły też 
wyjechać, w nocy 13 kwietnia 1940r. 
przyszli po nie NKWD. Podróż na wieś 
zamieniła się na wywózkę w głąb Związku 
Sowieckiego – do Kazachstanu. 
 
 Dwa lata były na zesłaniu, 
wykonywały ciężkie prace najpierw w 
kołchozie a potem przy budowie kolei. 
 
 13 kwietnia 1941 Ojciec 
,Nikodem, walczący w konspiracji , 
został aresztowany pod Ostrą Bramą w 
Wilnie, był bity i przesłuchiwany przez 
NKWD. Zwolniony z celi śmierci w ramach 
„amnes  i” po ataku III Rzeszy na Związek 
Sowiecki, napisał do żony i córki, że 
tworzy się armia polska i że sam się udaje 
do punktu zbiorczego. Zosia natychmiast 
włożyła buty i plecak i wyruszyła w drogę. 
 

Armia Polska 

 Po trzech tygodniach i 
wielu przygodach Zosia dotarła do 
Ta  szczewa koło Saratowa nad Wołgą, 
gdzie stacjonowała 5 Kresowa Dywizja 
Piechoty, a w niej 13 pułk dowodzony 

przez jej Ojca. Zgłosiła się do PSK (Pomocniczej Służby 
Kobiet) i ze względu na wiedzę radiotechniczną – jako 
jedyna kobieta – otrzymała przydział do plutonu 
Radio w 5 Batalionie Łączności. Nie chciała korzystać 
z taryfy ulgowej jako kobieta i córka dowódcy. Została 
szeregowcem i brała udział we wszystkich zajęciach 
plutonu, łącznie ze strzelaniem i czyszczeniem broni. 
Początkowo pluton obsługiwał dywizyjną radiostację 
do korespondencji z dowództwem armii w Buzułuku 
na Uralu i z ambasadą polską w Kujbyszewie. 
 
 W styczniu 1943r. 5.KDP została przeniesiona 
na południu do Dżałał-Abad w Kirgizji w związku z 
tajnymi jeszcze wówczas pertraktacjami w sprawie 
przeniesienia całej Armii Polskiej na Bliski Wschód. 
Tam zbierały się rzesze ludności cywilnej. Matka, 
Aniela, teraz dołączyła do męża i córki. Zosia razem z 
innymi „Pestkami” pomagała w zwalczaniu epidemii 
w szpitalach, pralniach i kuchniach obozowych. W 
kwietniu rozpoczęto ewakuację wojska do Persji 
oraz dużą część ludności cywilnej. Zosia wyjechała 
pierwszym rzutem: pociągiem do Krasnowodzka, 
gdzie pełniła funkcję łączniczki pomiędzy 
dowództwem, a ludnością cywilną w tylnych 
wagonach. Z Krasnowodzka popłynęła okrętem 
przez Morze Kaspijskie do Pahlevi. Po odwszeniu i 
przebraniu w tropikalne mundury pojechała dalej 
przez pustynię do Palestyny.
 

Matura w Palestynie

 W Palestynie kobiety zakwaterowano 
w miasteczku Rehovoth. Zosię skierowano na 
przeszkolenie do Sarafardu. Trzeba było nauczyć się 
języka angielskiego, nowych obyczajów. Po przyjeździe 
drugiego transportu Polaków z Rosji Armia Polska 
została przemieszczona do Iraku, przeorganizowana 
według modelu angielskiego, wyposażona w 
nowoczesny sprzęt i wyszkolona w technice wojennej.
Zosię wyznaczono na komendantkę szkolenia kobiet 
i instruktorkę od nadawania radiowego. Dowódca 
Armii Polskiej na Wschodzie, gen. Władysław Anders 
dbał o edukację młodych ludzi, którzy na skutek wojny 
przerwali naukę i zorganizował szkoły junackie dla 
chłopaków i szkołę młodszych ochotniczek (SMO) dla 
dziewcząt. Nauczycielami zostali odkomenderowani 
przedwojenni nauczyciele, m.in. Aniela Sulikowa. 
Zosia w przyspieszonym tempie uzupełniła brakujące 
lata liceum i w lutym 1944r. zdała maturę. 

Cytryny i  pomarańcze na Monte Cassino

 Armia Andersa, przekształcona w II Korpus 
walczyła już we Włoszech. 
 



strona 175
WĘZEŁEK|NUMER 331|KWIECIEŃ-LIPIEC|2018

 Zosia otrzymała nominację na dowódcę 
radiostacji w 214 plutonie radiowym, który musiała 
dogonić na własną rękę, bo w międzyczasie był już w 
drodze do Campobasso we Włoszech. 
 
 Był to jedyny, prawie wyłącznie żeński pluton 
w II Korpusie i pracował głównie dla zaopatrzenia 
i transportu. Składał się z czterech radiostacji 
z 6-osobowym zespołem: dowódcą, kierowcą i 
czterema radio-telegrafi stkami. 
 
 Kiedy rozpoczęło się natarcie na Monte 
Casino, Zosi radiostacja była nadal w Campobasso 
daleko od frontu. Bezpośrednio po nieudanym 
pierwszym natarciu załatwiła krótki urlop i zgłosiła 
się do kantyny obsługującej odcinek frontu, gdzie 
ewakuowano rannych z 5. KDP, opatrywano ich, 
pojono i karmiono. Udało jej się dotrzeć na front 
ze skrzynią cytryn i pomarańczy, które załadowano 
na grzbiet muła dla żołnierzy pierwszej linii. Była 
także na służbie w kantynie podczas drugiego, 
zwycięskiego natarcia 5. KDP, a potem wróciła 
do swojego plutonu, który wkrótce potem został 
wysłany do głównej bazy zaopatrzeniowej w porcie 
Ortona nad Adriatykiem.
 

Na Emigracji

 Na wiosnę 1945r. Zosia została 
odkomenderowana do szkoły podchorążych w 
Materze, którą ukończyła jako sierżant-podchorąży 
już po zdobyciu Bolonii.  
 
 Dowództwo II Korpusu zadbało o dalsze 
kształcenie dla żołnierzy i Zosia rozpoczęła studia 
na wydziale historii uniwersytetu w Rzymie. Latem 
1946r. wyszła za mąż za inżyniera podporucznika 
Jarosława Żabę. 

 Młodsze rodzeństwo Sulików zostało 
wyprowadzone z Polski przez „zieloną granicę” do 
Włoch i wraz z rodzicami wyjechało z wojskiem do 
Anglii, a Zosia z mężem dołączyła na wiosnę 1947r., 
do Londynu.
 
 Zosia kontynuowała studia na wydziale 
historii School of Slavonic and East European 
Studies. W 1949r. urodziła się córka Basia, a potem 
synowie Boguś i Stefek. W 1951r. przeprowadzili się 
do Manchesteru, gdzie Jarek pracował jako inżynier 
w ICI. Oboje udzielali się społecznie.

 [Jarek pod koniec wojny był sekretarzem 
redakcji „Orła Białego”, a na emigracji działał 
niestrudzenie na rzecz Sprawy Polskiej, mobilizując 

społeczność polską w Manchesterze do budowy 
Domu Kombatanta, patronował różnym inicjatywom 
lokalnym: harcerstwu, szkole, zespołowi tanecznemu, 
klubom sportowym. Współorganizował ze szwagrem, 
późniejszym Prezydentem RP na uchodźstwie 
Kazimierzem Sabbatem Światowe Zjazdy Polski 
Walczącej i Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie.]
 
 Mąż udzielał się bardzo aktywnie w 
budowaniu życia polskiego. Dzieci należały 
do harcerstwa. Zosia uczyła w polskiej szkole 
w Manchesterze, a od 1967r. do 2008r. była 
opiekunką miejscowej drużyny harcerek i jako 
instruktorka brała udział w kursach kształcenia 
chorągwi wielkobrytyjskiej. Po śmierci męża w 
1983r. przeprowadziła się na wieś do domku z łąką 
i widokiem na las w Alderly Edge, gdzie mieszkała 
do śmierci z opiekunką i psem, któremu dała imię 
„Czuwaj”.
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  Zdjęcie z Druhną hm Oleńką 
Rymaszewską.

 Śmierć synów: Ste  a w 2008r. i 
Bogusia w 2016r. przeżyła ze stoicyzmem. 
Pozostawiła córkę Basię, zięcia, synowe 
i ośmioro wnuków, siostrę Marysię 
i liczne siostrzenice, siostrzeńców i 
bratanka. Była wspaniałym człowiekiem 
i wzorową harcerką. Traktowała na 
serio Przyrzeczenie i pozostała do końca 
wierna służbie i ideałom harcerskim. Była 
skromna i lojalna. Miała dużą wiedzę, 
zmysł obserwacyjny, kochała literaturę, 
była wrażliwa na dobro i piękno. 
Wychowała kilka pokoleń młodzieży 
polskiej na emigracji. Jak coś postanowiła 
to wykonała. Była kobietą świadomą 
swojego powołania, obierała cel i dążyła 
do niego z rozsądkiem, ale odważnie 
drogą prostą, uczciwą i konsekwentną. 
Nie dawała sobie taryfy ulgowej, ani w 
wojsku, ani w życiu cywilnym. Cześć jej 
pamięci!
 

Druhna hm Anna Świdlicka

 Zdjęcie z Księdzem Wójcińskim. 
Lecz ile tu znajomych twarzy? Druhna 
Zofi a w otoczeniu swych sióstr 
instruktorek (z synową Druhną phm 
Krystyną Małkowską Żabą)-miłe chwile.....

 Redakcja dziękuje Druhnie 
Krystynie Małkowskiej-Żaba za 
podzielenie się z nami wyruszającą 
mową pogrzebową, którą wygłosiła na 
pogrzebie Druhny Zofi i, swojej teściowej. 
Mowa po polsku była wyprzedzona 
mową po angielsku o innej treści, też 
przepięknie ułożoną. Jest dostępna dla 
zainteresowanych czytelniczek. Proszę się 
zgłosić do Redakcji i chętnie przekażemy. 
Oddajemy głos Druhnie Krystynie (odnosi 
się w mowie o Druhnie Zofi i jako Mamie).

 „....A więc kilka słów po polsku. Na początku pragnę 
podkreślić, że przyjechała do nas dzisiaj, aż z 

Dąbrowa Białostockiego w Polsce grupa młodzieży 
szkolnej ze swoim sztandarem ze Szkoły im. 

Generała Nikodema Sulika, Mamy Ojca. Dziękuję i 
Bóg zapłać żeście zechcieli być z nami dzisiaj.

 Również są z nami bracia i siostry, 
harcerze i harcerki, z Dąbrowej. A więc witamy 

was bardzo serdecznie w naszym kościele 
parafi alnym jako bliskich swoich członków rodziny.

 
 Przy trumnie śp. Zofi i trzymały dziś 
wartę przy pocztach sztandarowych, dziewczęta, 

ówczesne harcerki z mojej drużyny „ Jodły” 
z Manchesteru. Były kiedyś takie małe i takie 
młodziutkie, a dziś dorosłe, zasłużone kobiety. 

Wyszły z pracy, ubrały mundur harcerski, przyszły 
złożyć hołd. 

 
 Są wśród nas członkowie rodziny Druhny 
Zosi w mundurach harcerskich jak i po cywilnemu. 
Jest wśród nas Druhna, serdeczna przyjaciółka 
Mamy i rodziny od bardzo wielu lat, chrzestna 
matka mojego ś.p. męża, wieloletnia opiekunka 

harcerek w Oldham hm. Aleksandra Rymaszewska, 
na której kochane ręce złożyłam Przyrzeczenie 

harcerskie 46 lat temu. Jesteśmy razem, by Zofi ę 
– moją teściową, drogą panią profesorkę oraz 
druhnę – pożegnać, bo była i jest jedną z nas. 

 
 Zasada harcerska jest oparta na bardzo 

solidnym gruncie - służbie Bogu, Polsce i bliźnim. 
Polskie harcerstwo po całym świecie szanuje 
i piastuje te wartości. Wszyscy – harcerze i 
harcerki – kierujemy się tym drogowskazem. 

 
 Cechuje nas też skromność, i tutaj 

chciałam podkreślić że Mama Zosia , jak wszyscy 
wiemy, była druhną o wielkiej skromności. W 

takiej skromności jest wielka siła, i właśnie tej siły 
nauczyłam się od Niej.

 
 Przypominają mi się słowa piosenki, którą 

często zakańczamy swoje ogniska i kominki: 
 

„...Ty nie nosisz złocistych odznaczeń,
Taki szary harcerski masz strój.

Lecz bez złota, bez gwiazd i bez odznak
Tyś nam wodzem na życia znój.”

 
 Ja miałam ten przywilej, że byłam Druhny 

Zosi synową. Była przy mnie, gdy mój mąż, Jej 
syn, zmarł nagle i niespodziewanie 11 lat temu. Była 
przy mnie, gdy w krótkim czasie straciłam swoją 

własną Mamę, która odeszła po wieloletniej ciężkiej 
chorobie. 

 
 Znalazłam się sama i w dodatku bardzo 

chora. Pamiętam jak mnie wszystko bolało. 
Akurat z Mamą-Zosią czekałam na pociąg po 
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wizycie u Niej, podczas której nie mogłam się 
podnieśćcałymi godzinami. Uderzał we mnie 

tak mocny ból. A Mama Zosia mówi do mnie :”– 
Słuchaj, musisz wyzdrowieć, bo masz kupę życia 

przed sobą.”  
 

 Ona właśnie taka była. Idź i czyń, zrób 
coś, zabierz się do pracy. Bo masz życie przed 

sobą - i obowiązek nim żyć. 
 

 Po śmierci Mamy-Zosi byłam z Jej córką 
Basią u niej w domu. Otworzyłyśmy szufl ad, a 
tam pełno odznaczeń i  medali. Ze zdumieniem 
mówię do Basi” przecież to są bardzo znaczne 

odznaczenia. Nie przypominam sobie, żeby Mama 
je kiedykolwiek nosiła.” 

 
 Nie nosiła, bo jej nie były one potrzebne. 
Potrzebna była praca, praca społeczna, praca dla 
Polski. 

 A praca była wspaniała!

 Potrafi ła nam, dzieciom na Obczyźnie, 
przekazywać sens i ducha Polski. Czyniła to ogólną 
swoja postawą, swoją osobą, swoim przekazem na 
lekcjachw Polskiej Szkole, a przede wszystkim swoją 
pracą wychowawczą. 
 
 Otwierała nam swój gościnny dom, 
duży dom w lesie, na nasze zbiórki, na nasze gry. 
Odkrywałyśmy tyle niesłychanie ciekawych rzeczy do 
których nie miałybyśmy nigdy dostępu bez Niej, bez 
Druhny Żabiny, bo tak na Nią mówiłyśmy, a jeszcze 
bardziej pieszczotliwie – Żabci. 
 
 Nigdy nam nie wspominała, że złożyła 
Przyrzeczenie na ręce wielkiej Harcmistrzyni 

tych. Skupiała się zawsze tylko na nas i na naszych 
potrzebach.  
 
 Więc kochałyśmy Ją szczerze i prosto, tak jak 
harcerki kochają swoją Druhnę – przy  kominkach u 
Niej w domu, gdy las szeptał za oknami i blady księżyc 
świecił na angielskim, a zarazem polskim niebie, a 
piesek-gwiazda Wega machał ogonem z radości. 
Druhna Zosia uczyła nas nowe, nieznane piosenki, o 
smutnej rzece po której płynie księżyc, o szerokich 
polach gdzie chaty polskie śpią, uczyła nas radosnych 
pastorałek wiejskich, i zawszetętniły piosenki 
patriotyczne i wojskowe. 
 
 Kształciła nas nieustannie, wychowywała. 
Wychowywała na instruktorki, na prawych ludzi, na 
Polki. 
 
 Gdyby nie ta praca wychowawcza i 
poświęcenie Mamy Zosi i wielu podobnie innych 
oddanych kobiet-instruktorek, nie wiem czy cokolwiek 
by zostało z tej naszej Polski,  która była w tamtych 
latach tym pomostem - tak jak w dzisiejszym czytaniu 
słyszeliśmy – między wojną, a pokojem. 
 
 Tyle to pokolenie dołożyło Si, aby 
przypomnieć namutraconą naszą Ojczyznę, którą 
kochałyśmy i kochamy dalej.
 
 I dlatego jestem dziś taka szczęśliwa, że 
to właśnie Polska do nas dołączyła i oddaje z nami 
hołd. Jest to jakby symboliczne zamknięcie koła tej 
ogromnej historii. I za to imserdecznie dziękuję.
Druhno  Zosiu – Czuwaj! 
 

Druhna phm Krystyna Małkowska Żaba

Rzeczypospolitej 
Druhny Jagi Falkowskiej, 
przyjaciółki Druhostwa 
Olgi i Andrzeja 
Małkowskich, która 
zginęła w Powstaniu 
Warszawskim.

  Nie mówiła nam 
też, że jej umiejętności w 
dziedzinie Morsa zdobyte 
w harcerskiej drużynie 
stały się niezbędne, gdy 
już była żołnierzem II 
Korpusu. Nie mówiła, 
że jej Ojciec, w stopniu 
generała, był także 
Przewodniczącym naszego 
Związku w latach 50-
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 Redakcja pragnie poinformować 
nasze czytelniczki, że dnia 11 lipca br. 
zmarła córka Druhny Zosi Żaby w wieku 
69 lat. 
 
Druhna Basia była profesorem 
specjalizującym się w badaniach 

 Polski skrzypek i pedagog, córka 
muzyka Alfreda, urodzona w rodzinie 
wybitnie muzycznej, rozpoczyna naukę 
na skrzypcach w wieku 5 lat, a pierwszy 
koncert wydaje dwa lata później w wieku 
7 lat. Kształci się w Łodzi. Laureatka 
międzynarodowych konkursów, debiutuje 
w NY w 1961r. wraz z Filharmonią 
Narodową.
 
 Jako solistka Filharmonii 
Narodowej weźmie udział w inauguracji 
odbudowanej Filharmonii w Warszawie 

P. BARBARA BECKLES
NEE ŻABA

P. WANDA WI KOMIRSKA
(JOLANTA WANDA RAKOWSKA)

[11.01.1929-WARSZAWA - 01.05.2018]

demografi cznych w medycynie przy School of Hygiene 
and Tropical Medicine w Londynie. Jej wieloletnie 
poświęcenie naukowe przynosiło wiele dobra dla 
ludzi po całym świecie. Specjalizowała się w tematach 
dotyczących szczególnie kontynentu afrykańskiego. 
 
Druhna Basia była harcerką na funkcji w 
Manchesterze w latach młodości.
 
Chorowała bardzo długo choć nie poddawała się, do 
tego stopnia, że jej śmierć, gdy nastąpiła, pozostawiła 
wszystkich w jej otoczeniu w wielkim szoku. Zaledwie 
kilka tygodni temu zajmowała się prężnie pogrzebem 
swej matki. 
 
Redakcja pragnie złożyć wyrazy współczucia Mężowi 
i trójce dorosłych dzieci pozostawionych w bólu, 
Druhnie Krystynie Małkowskiej Żabie i jej rodzinie jak i 
Druhnom Haneczce Świdlickiej, Druhnom Joli i Alince 
oraz Druhowi Janowi Sabbat wraz z całą rodziną.

jak i inauguracji Barbican Hall w Londynie. Potem w 
pierwszym występie z Sydney Orkiestra w Sydney 
operze.

 Gra z czołowymi orkiestrami pod dyrekcją 
postaci jak Leonard Berns  en, John Barbirolli, Zubin 
Mehta, Pierre Boulez jak i gra z np. Daniel Barenboim. 
 
 Zamężna z Rakowskim, komunistą i 
premierem za czasu Okrągłego Stołu, ma z nim 
dwóch synów, ale się rozejdą. Działacz KORu, po 
ogłoszeniu stanu wojennego decyduje się na wyjazd 
z kraju do którego powraca dopiero po 1989r. 
 

Gra na skrzypcach Petrus Guamenus
– Wenecja 1734r!

 
 Niech to jej slowa staną się jej najlepszym 
nekrologiem żyła w bardzo smutnych pomieszanych 
czasach, ale zawsze była Polką Redakcja podaje 
urywki z wywiadu z stycznia 2013r z Paną Teresą 
Torańską w Wysokich Obcasach: mają one szaloną 
wartość historyczną szczególnie dla naszych 
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mlodszych instruktorek, które tych czasów nie znały i 
nie są w stanie zrozumieć.
 
 „Tata każde swoje dziecko już w łonie 
matki przeznaczał do konkretnego instrumentu. 
Mówił o sobie: my, dońscy Kozacy. Urodził się nad 
Donem. Do lat 20. mieszkał w Moskwie. I chciał 
mieć trio Wiłkomirskich. Był skrzypkiem, dobrze 
uczył. Nas wszystkich po kolei. Zdecydował, że 
najpierw będzie miał wiolonczelistę. I miał.
 
 Drugi, Michał, musiał być skrzypkiem. 
A Maria, najmłodsza, wyznaczona została na 
pianistkę, bo do tria potrzebny jest pianista. 
Marysia opowiadała mi, że jak byli dziećmi, tata 
się nimi pysznił. Najbardziej Michałem. On był 
wybitnie utalentowany, ojciec go hołubił. Tata 
zasiadał do akompaniamentu i Michał zasuwał. 
Wtedy Kazio brał wiolonczelę i mówił: „A teraz 
Kazio, Kazio też coś zagra”. Marysia była nieśmiała 
i chowała się po kątach. Żeby jej nie mógł znaleźć, 
żeby nie musiała się popisywać. 

 Mieszkali wtedy w Moskwie.

 Moje przyrodnie rodzeństwo to były 
dzielne dzieci, koncertowały po całej Rosji, 
zarabiały na siebie.
 
 I kompozytorem. To już w Polsce. 
Przyjechali tu na początku lat 20. Tata owdowiał. 
Moja mama, jego uczennica ze szkoły muzycznej w 
Kaliszu, zakochała się w nim. Była sensacja na całe 
miasto. A potem Michał zachorował na cukrzycę, 
w Polsce nie było insuliny, wsadzili go na statek 
i wysłali na leczenie do Stanów Zjednoczonych. 
To był rok 1926, może ‚27, mnie jeszcze nie 
było na świecie. Rodzinne trio się rozpadło. Tata 
postanowił zrobić drugie. 

 Najpierw był Józik, miał być 
wiolonczelistą. Po Józiku - według ojca - to, co 
się miało narodzić, musiało grać na skrzypcach. 
Czyli ja. Po mnie miał być pianista. Ojciec to był 
zdumiewający facet. Energiczny, dominujący. Ale 
mamie też charakteru nie brakowało i nie dawała 
sobą rządzić. Tata ją uwielbiał. Oświadczyła, 
że kolejnego dziecka nie będzie - lata 30., 
kryzys, bieda, bezrobocie - i drugie trio zostało 
niedokończone.
 
 Przecież wiadomo było, że codziennie 
trzeba umyć zęby, zjeść śniadanko, poćwiczyć. 
Nie pamiętam, by ojciec zmuszał nas do grania. 
On nie wierzył w wielogodzinne ćwiczenia, wierzył 
w ćwiczenia celowe. Zamiast uczyć się problemów 
na utworze, ucz się najpierw gam, biegników, 
oktaw, bo potem, jak potrzebujesz ich do utworu, 
wyciągasz sobie z szufl ady. 

 I słusznie, miał świętą rację. To samo 
mówię dziś studentom. 

 W czasie okupacji tata mnie i Józika wysłał 
z Łodzi do rodziny w Warszawie. Miałam 12 lat. 

 Dla nich, mego przyrodniego rodzeństwa, 
byłam córeczką. Kazio zaprowadził mnie do pani 
Umińskiej. Była młoda, piękna. - Nie umiem uczyć - 
broniła się. - Nie wiem, czy potrafi ę.
 
 Byliśmy w Ameryce albo w Australii, piękny 
koncert, wspaniali dyrygenci - Rowicki, Wisłocki, 
Wodiczko, znakomite orkiestry - Filharmonii 
Narodowej, Krakowskiej, WOSPR-u. Zawsze 
stałam w kulisie i słuchałam, jak grają. Wielki 
sukces. Owacje. A potem powrót do byle jakiego 
hoteliku, zupki w proszku, konserwy, gorzałeczki. 
Zbierało się każdą dietę, żeby coś kupić. I nie 
można się odprężyć, odpocząć, bo ciągle dokądś 
się jedzie. Czasem nocą, żeby oszczędzićnahotelu, 
bo wtedy pieniądze za hotel można dostać do ręki. 
Przeważnie autobusami bez toalet, klimatyzacji
 
 Trzy tygodnie przed urodzeniem 
pierwszego syna grałam koncert Czajkowskiego 
w Katowicach. Gram piękną kantylenę i nagle - 
synek łokciem mnie dziabie. Ten mój Włodek był 
strasznie bojowy.
 
Tego zawodu. Może bym zostawiła, nie wiem. Może 
nie tylko dla dzieci, także dla męża. Ja przecież 
chciałam mieć rodzinę. I znam małżeństwa, w 
których, gdy ona wyjeżdża, bo jest na przykład 
stewardesą, nie żadną artystką, to on wieczory 
spędza z dziećmi w domu. Większość panów w 
Polsce uważa, iż to kobieta musi siedzieć w domu i 
zajmować się dziećmi, a mężczyzna nic nie musi. I 
jak żony nie ma, bo pracuje - także po to, by na ten 
dom zarobić - zostawia dzieci z gosposią i idzie do 
znajomych pogadać. 
 
 Artur płakał raz, jak wyjeżdżałam. Innym 
razem wszedł do walizki, żeby mamusia go z sobą 
zabrała.
 
 Wieczne kompromisy. Wracam z tournée, 
Mietek się cieszy, kupił bilety do kina, a dzieci 
proszą: „Obiecałaś, że nas wykąpiesz, że 
poczytasz.” Co robić? 

 Chłopcy nie lubili chodzić na moje koncerty. 
Wymalowana pani od fryzjera, która znika 
wieczorem, wydawała się im obca. Muzyka zabierała 
im matkę. Oni chcą się bawić, a ja na górę ćwiczyć. 
Zrobiłam sobie na poddaszu taki pokój do pracy.
 
O koncercie debiutowym w Nowym Jorku w Carnegie 
Hall w 1961r opowiadała w wywiadach następująco: 
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 Miałam „niebieską sukienkę i 
bardzo pięknie umalowane oczy.

 Zawsze uważałam, że jestem 
brzydka, nieatrakcyjna, nie umiem się 
malować, czesać. Ale jak dzisiaj patrzę 
na te zdjęcia, to myślę, że nie było 
najgorzej… 

 Na koncert przyszedł Artur 
Rubinstein. 

 Byliśmy zmęczeni jak psy. Dla 
oszczędności przyjechaliśmy zaledwie 
dzień wcześniej, różnica czasu, prawie 
nie spałam.
 
 Ogromna sala, pełna. Zaczyna 
orkiestra. Świetnie. Doskonała 
akustyka. Wychodzę. Stoję w środku, 
a dookoła mnie wszystko gra. Unosi. 
Puzony, fl ety, skrzypce, altówki. 
Położyłam pierwszą nutę i... nic dalej 
nie pamiętam, nic. Odpłynęłam. Trans, 
trans... Nagle cisza. I hałas. Jakieś: 
bum, hum, tatata. Stoję i nie wiem, 
co się dzieje. Wreszcie dociera. To 
sala krzyczy: brawo, brawo. Wszyscy 
wstają, owacje. Kwiaty. Stoję 
szczęśliwa.
 
 .... Następnego dnia rano leżę w 
łóżku. Nic nie muszę. Przyniesiono coś 
do jedzenia, koledzy wrzucili gazety 
pod drzwi, czytam, rozkoszuję się. W 
recenzjach jest, że „grała tak, jakby 
komunikowała się z kompozytorem w 
niebie.” 

 Człowiek powinien w chwilach 
depresji popatrzeć, co kiedyś pisało się 
na jego temat.

 Koncert naprowadził do 
ewentualnego spotkania, a bratem 
który dla zdrowia był dawno temu 
wysłany do USA.
 
 Rok później miałam koncert 
w Huston. Telewizje, oczywiście, 
oszalały. Michał grał w orkiestrze 
symfonicznej, poprzednio był jej 
koncertmistrzem, musiał więc być 
nadzwyczajnym skrzypkiem. Pierwsze 
spotkanie brother - sister, bla, bla, bla. 
Filmowali nas na lotnisku. Żaden hotel, 
tylko do nich do domu. Amerykańskie 
dzieci, amerykańska żona, farma, psy, 
konie, Michał jeździł konno. W Huston 
grałam koncert Chaczaturiana. Wielkie 
owacje. Opowiedziałam o Kaziu, o Marii, 

że dużo grają, przywiozłam mu programy z ich 
koncertów. I Michał najpierw przyjechał do Polski 
z żoną na rekonesans, a potem przenieśli się na 
stałe. Był wspaniałym, eleganckim panem. Po jakimś 
moim koncercie powiedział mi: „Naprawdę nie 
grałem tak dobrze, jak Kazimierz opowiada, choć 
miałem znakomite recenzje, ty chyba grasz lepiej”. 
To była moja prywatna satysfakcja.
 
 Życie w Polsce i za PRLu
 
 Była Pani w KOR-ze?

 Współpracowałam. Czasem odbywały 
się u mnie zebrania. Ale to nieważne. Nie żyję 
przeszłością. 

 Ważne. W 1976 roku podpisała Pani list 
protestujący przeciwko zmianom w konstytucji.

 Kotku, a jeszcze wcześniej strzelałam z 
Aurory. I co z tego wynika? Tak, tak. Chodziłam 
na 1 Maja w czerwonym krawacie i wymachiwałam 
czerwoną chorągiewką. Wcale się tego nie 
wstydzę. Byłam dziewczynką, która należała do 
akowskiego harcerstwa, roznosiliśmy po domach 
tajne gazetki. I jednocześnie dziewczynką, która 
przeżyła Powstanie w Warszawie. Po Powstaniu 
udało mi się dotrzeć do rodziców do Łodzi, z 
Koluszek szłam pieszo. Do Łodzi przyjechały 
radzieckie czołgi. I była wielka radość. Wyzwolili 
nas i będzie polska szkoła. 

 A potem miałam dość.
 
 Stan wojenny i kwestia paszportu o który 
nigdy nie prosiła bo:
 
 Jak nie dawali, bo podpisałam jakiś kolejny 
niewłaściwy list z protestem, to Pagart - taki 
państwowy impresario, który załatwiał sprawy 
artystów - odwoływał koncerty. Dla nich to były 
straty. Na dobrych solistach zarabiali. 

 10 grudnia 1981 roku koncertowałam w 
Paryżu, 12 grudnia w sobotę wieczorem Włodek, 
który mnie odprowadzał na lotnisko Orly, 
powiedział: - Matka, czy ty do Polski nie wracasz o 
ten jeden raz za dużo?
 
 13 grudnia, w niedzielę, ogłoszono stan 
wojenny - aresztowania, godzina policyjna, nie 
ma telefonów. Pobiegłam do Markuszewskiego z 
KOR-u, bardzo blisko mnie mieszkał. Zobaczyłam 
wywalone drzwi, wróciłam do domu - trzeba 
poniszczyć papiery. 

 Stukanie do drzwi. No, patrzcie, już są 
po mnie. Otwieram. Mieczysław Rakowski. Stoi 
w drzwiach i mówi: - Tak, tak, byłem za stanem 
wojennym, czy mimo to mogę wejść? - Możesz, 
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Mieciu. Co wyście zrobili? - zapytałam. - Czy 
wyście zwariowali?! 

- A jeżeli ci powiem - zaczął - że czołgi radzieckie 
stoją za Wisłą? - Zawsze stały. - Czy chcesz 
jeszcze jednego krwawego powstania? Chcesz, 
żeby się krew polała?! Czy nie rozumiesz, że oni tu 
wkroczą? 

- Mieciu, rozumiem jedno: moi znajomi zamykają 
do więzienia moich znajomych, ja w tym nie mogę 
dłużej być. 

 Powiedział: „Historia nas osądzi.” I do 
mnie, na koniec: - Po co ty to robisz, po co? 
Przecież ten walec cię zgniecie. Ja nie będę cię 
zawsze chronić.
 
 Wyjeżdża na koncerty do Niemiec.
 
 ... Wiedziałam, że już nie wrócę. 
Zabrałam trochę sukien koncertowych i dużo 
nut. Znajomy, który jechał do Szwajcarii, zabrał 
mnie samochodem. Wysadził na parkingu w RFN, 
zadzwoniłam do impresaria, że jestem i zagram w 
Koblencji, niech koncertu nie odwołuje. Wcześniej 
konsul niemiecki w Warszawie powiadomił go, że 
mam już paszport i wbito mi niemiecką wizę. 

 Czekałam na impresario na parkingu. 
I nagle podjeżdża samochód, i, o Boże, moi 
chłopcy. Denerwowali się o mnie, kontaktowali z 
impresario. Włodek przyjechał z Barcelony, Artur 
z Wiesbaden. 

 Nagle stałam się bogata. Po raz pierwszy 
w życiu zaczęłam dostawać honoraria za koncerty. 
Nagle miałam dużo czasu. Nie musiałam wystawać 
w kolejkach, by kupić ćwiartkę masła. Zaczęłam 
uczyć. 

 Wystąpiłam o niemieckie obywatelstwo. 
Oświadczyłam: zawsze pozostanę polską 
patriotką, ale bardzo mi przykro - z dzisiejszą 
Polską nie mogę się identyfi kować. Odesłałam 
polski paszport do ambasady w NRD, zrobiłam 
sobie kopię.”
 
 Na „Warszawskiej Jesieni” w 1990 roku 
Wanda Wiłkomirska grała Koncert skrzypcowy 
innego politycznego emigranta, Andrzeja 
Panufnika, który też przyjechał wtedy do Polski 
po latach - pierwszy raz od 1954 roku.
„Witano mnie entuzjastycznie, panowała euforia. 
To było coś nadzwyczajnego, czego nie dało się 
oceniać, jak zwykłego koncertu. Dopiero mój 
drugi przyjazd do Polski, związany z tournée po 
kraju, miał normalny charakter - przyjechałam po 
prostu koncertować. Była to dla mnie strasznie 
trudna próba, a myśl o niej towarzyszyła mi przez 
wszystkie lata spędzane poza Polską. Bałam się, że 

kiedy stanę na estradzie Filharmonii Narodowej, 
moi starzy znajomi powiedzą: ‚Ach, to już cień 
dawnej Wandy‛. Nie grać ani o jeden dzień za 
długo! Taka obsesja wciąż mnie prześladuje i chyba 
o wiele wcześniej przestanę grać, niż mogłabym. 
Byłam świadkiem rujnowania niejednej własnej 
legendy, zgadzania się na to, żeby ludzie mówili:

 „No, jak na swoje lata, to jeszcze gra 
(śpiewa) zupełnie dobrze...‛, tłumaczenia się po złym 
występie: ‚Ach, wiesz, tak mało ostatnio ćwiczyłam 
(ćwiczyłem).‛ Myślałam wtedy: ‚Przecież nikt ci 
nie każe.‛ To błąd, że nie chcemy się harmonijnie 
starzeć. Do niedawna nie umiałam odpoczywać. 
Odpoczynek uważałam za stratę czasu. Teraz 
pozwalam sobie na to, żeby usiąść, odpocząć, wstać 
późno w sobotę, jeść długo śniadanie. Myślę, że 
można mieć bardzo piękną starość, jeżeli człowiek 
nie próbuje robić na siłę tego, co robił, kiedy był 
młody. Gram teraz znacznie mniej niż dawniej. 
Kiedyś grałam bardzo dużo, za dużo, któregoś roku 
wystąpiłam na 164 koncertach! Teraz mam około 
30 koncertów rocznie i zauważyłam, że kiedy nie 
występuję, to jestem wesołym, luźnym i zdrowym 
człowiekiem. Często więc odmawiam, bo po co mam 
się tak męczyć? Ale coś trzeba robić, zatem uczę.” 
(„Studio” 1994 nr 4)
 
 Bardzo lubię Australię – opowiada Wanda 
Wiłkomirska  w wywiadzie przeprowadzonym 
przez Teresę Torańskąw 2006 roku – Wiele 
godzin pracuję w konserwatorium w Sydney. Bez 
żadnego posiłku. Mnie to cieszy, nie jestem w 
ogóle zmęczona. Pasjami lubię uczyć. Wieczorem 
zamykam swoją klasę, wychodzę, szkoła znajduje 
się niedaleko opery, przechodzę alejką pod 
palmami, idę do metra, jadę trzy przystanki, 
wysiadam na Bondi Junction, to niezwykle 
popularna stacja w Sydney. Czuję zapachy tajskie, 
chińskie, arabskie, tureckie i zaczynam być głodna 
jak wilk. Jestem zmęczona. Jestem szczęśliwa. 
Wszędzie.

 Fotograf nieznany Wikipedia skan Dzieje Muzyki 
Polskiej Interpress Warszawa 1977r
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P. PROFESOR OLGA KAGAN
[06.04.2018]

P. DRUHNA HM. JANINA CZAPLAK
[30.05.1924-09.05.18 LA JOLLA, KALIFORNIA]

 Postać której praca naukowa 
ściśle tyczy każdą z nas. Warto się nam 
skupić nad zagadnieniem utrzymania 
i kształcenia się w swoim języku 
macierzystym, gdy wychowujemy się z 
dala od Ojczyzny.

 9 maja 2018 r. w La Jolla, CA, odeszła na wieczną wartę 
hm. Janina Czaplak. Dożyła prawie 94 lat. 

 Krótko po wojnie, w Niemczech, gdzie została 
wywieziona na roboty, wyszła za mąż za Pana. Henryka Czaplaka 
i kilka lat potem ze starszą córką przyjechali do Chicago.
Druhna Janka była oddaną instruktorką na naszym terenie. 
Była hufcową Hufca „Tatry” (1966-67), przedtem drużynową 
drużyny wędrowniczek „Wisła”, długoletnią członkinią Komendy 
Chorągwi Harcerek w USA i aktywną członkinią zastępu 
instruktorek „Pasieka”. 
 
 W latach 60-tych Druhna Janka należała do 
międzynarodowego zastępu skautek „Interna  onal Patrol” w 
Chicago. 

Otóż Redakcja podaje urywek z Daily Bruin (UCLA)
 
 „Olga Kagan dedicated the last two 
decades of her life to a community that is often 
overlooked in language instruction.
 
 She helped pioneer heritage language 
learning designed specifi cally for children of 
immigrants who speak a language other than 
English at home but cannot read or write it very 
well.

 Kagan wanted to cultivate what students 
already knew and use language to foster a 
connection with their heritage.
“We want to know what you have that we can build 
on … so we can build on your heritage, who you are, 
your identity,”....

 Max Boot, Kagan‛s son and a Washington 
Post columnist, said he thinks her interest in 
fostering students‛ fl uency in their home languages 
came from her experience with him. Boot grew up 
hearing Russian and said he understands a little 
but does not speak or write it.

 Kagan recognized that students like her 
son require a different form of instruction than 
regular beginner‛s language courses...”
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 Dwie córki, Jadzia Lasky i Henia Vitale, 
należały do drużyn harcerek w Chicago. A mąż 
Henryk był czynnym członkiem KPH i częstym 
gospodarzem na akcjach letnich.

 Druhna Janka była prawdziwym 
uosobieniem 8. punktu Prawa Harcerskiego – zawsze 
pogodna, elegancka, uśmiechnięta, gotowa do 
pomocy każdemu.

Cześć Jej Pamięci!

Druhna Janina po środku, po jej prawej śp. dz.h. 
Wanda Kasprzycka a po lewej Druhna dz. h.  Jadwiga 
Rzyska zdjęcie Druhna hm Kinga Rzyska 
 

Druhna hm Barbara Chałko
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P. DRUHNA HM. VICTORIA SZCZEPA SKA 
Z DOMU GO ASZEWSKA

[03.08.1924- Ł D  - 09.05.2018-KANADA]

 Druhna Victoria została 
wywieziona podczas Drugiej Wojny 
Światowej wraz z matką do obozu pracy 
w Niemczech. Tam zastał ją koniec wojny, 
wtedy poznała Antoniego, przyszłego 
męża. Po trzech tygodniach znajomości 
zawarli związek małżeński, żyli ze sobą 
razem szczęśliwie przez 54 lata, do 
śmierci Antoniego.
 
 W pracę harcerską Druhna 
Victoria włączyła się już w Tomaszowie 
Mazowieckim w Polsce.  
 
 W 1935 r. po złożeniu 
przyrzeczenia harcerskiego, brała udział 
w Zlocie ZHP w Spale.  
 
 Sam pobyt na Zlocie był bardzo 
drogi, na skutek czego wraz ze swoją 
drużynową Jadwigą (której tylko imię 
zapamiętała po latach) codziennie 
przychodziły ze swoich domów na Zlot.
 
 Z przyjazdem do Kanady 
- zainteresowanie Druhny Victorii 
harcerstwem trwało nadal.. 
 
 W 1960 r. gdy powstała 
jednostka ZHP w Oshawie, Ontario  od 

razu zapisała swoje dzieci. 
 
 Już rok później była opiekunką na kolonii 
zuchowej chłopców. Została Matką Chrzestną w 
1963r. sztandaru 14 Harcerskiej Drużyny Szczepu 
Polanie w Oshawie. W 1967r. włączyła się do pracy 
przy drużynie harcerek „Nad Wisłą”, zdobyła stopień 
przewodniczki i wkrótce została Szczepową Szczepu 
Harcerek „Mazowsze”.
 
 Dzięki jej intensywnemu zaangażowaniu 
w pracy z zuchami, harcerkami i wędrowniczkami, 
harcerstwo w Oshawie rozwijało się. Druhna Victoria 
dawała dobry przykład drużynowym i przybocznym 
wykazując się swym oddaniem służbie harcerskiej. 
 
 Starała się o sztandar dla szczepu. Gdy 
zebrane fundusze  nie pozwoliły na realizację 
tego projektu, wykorzystała zebrane pieniądze i 
postanowiono zakupić 4 kajaki, z których trzy są do 
dziś w ciągłym użytku w stanicy” Bucze”.
 
 W 1969r. Druhna Victoria prowadziła obóz 
harcerek nad jeziorem Wadsworth na Kaszubach 
Ontario, a później przygotowała i zorganizowała 
liczną delegację harcerek i wędrowniczek ze Szczepu 
Mazowsze na Zlot na Monte Cassino.
 
 11 listopada 1969r. została mianowana 
podharcmistrzynią, a 3 sierpnia 1973r. harcmistrzynią.
 
 Brała udział w światowych Zlotach ZHP: w 
roku 1976 na Kaszubach (Kanada), w Comblain la Tour 
(Belgia), w rok 1982 oraz w Maryland (USA) w 1988r.
 
 Jako instruktorka pomagała w prowadzeniu 
programów m.in. na wycieczkach, biwakach, 
organizowała obchody rocznicowe. Szczególnie 
została zapamiętana za przygotowywanie ołtarza 
harcerskiego na procesje Bożego Ciała.
 
 Dhna Hm. Victoria Szczepańska pozostanie w 
pamięci i historii harcerstwa w Kanadzie.
 

Czuwaj!  
 

Szczep Mazowsze.
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P. DRUHNA KAROLINA A-IZZEDIN
NEE CENTKOWSKA

 Z głębokim żalem  informujemy, że w wieku 
35 lat odeszła od nas Karolina A-Izzeddin  z domu 
Centkowska. Druhna Karolina pozostawiła matkę, 
męża i dwoje dzieci.

 Druhna Karolina przez lata związana 
była z harcerstwem w Brisbane w roli harcerki i 
wędrowniczki.

P. DRUHNA
HM. KRYSTYNA ANNA MEDEKSZA MYK “KAMYK”

[1.6.1937-WILNO - 5.6.2018-KANADA]
Drużynowa drużyny Wędrowniczek „Jantar”
1958-1961

Hufcowa Hufca Baltyk
1963-1964

Opiekunka i Szczepowa szczepu Kurpiowskiego
1969 – 1982

Redaktor pisma harcerskiego ‘Na Tropie’
1993-1996

Członek Glownej Kwatery Harcerek
1982-1985
(w delegacji przyjmującej w Londynie w 1995r. 
Przewodniczącego ZHRu jak i Naczelników)
(Archiwum) 2008 -2014

 Cechowało ją silne zamiłowani do książek, 
,książek, i książek (o Polsce - polityce,kulturze i 
sztuce) oraz praca z mlodzieżą, którą tak bardzo 
kochała..

 Nie dożyła obchodów 75 lecia swojego 
ukochanego Hufca, które nastąpiły zaledwie trzy 
tygodnie po Jej zgonie.
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 Kryśkę poznałam na kolonii w 
Brandon, w 1956 roku. Przyjechała już 
po rozpoczęciu kolonii i Druhna Hanka 
Grabińska, ówczesna komendantka 
kolonii, wysłała ją od razu żeby mi 
pomogła z kolonijnym praniem. Jak pisała 
potem w jednodniówce z racji 25-lecia 
Hufca Bałtyk (Londyn) - po wypraniu 
kilkudziesięciu par zuchowych majteczek 
poznałyśmy się bardzo dobrze. W tym 
czasie prowadziła już chyba Gromadę 
„Krakowianki” w londyńskiej dzielnicy 
Islington. (okolice polskiego kościoła na 
Devonii).

 Z jej opowieści z wczesnego 
dzieciństwa utkwiło mi w pamięci jak 
mając 3 lata, na Syberii, zostawała 
sama gdy mama i starsze siostry szły 
do przymusowej niewolniczej pracy, a 
ponieważ były szczury dostawała kij, żeby 
je odganiać. 

 Później znów opowiadała 
(a miała dar do tego i fantastyczne 
poczucie humoru) jak to, gdy mamie 
mówiła nieraz po powrocie do domu, 
że była „na kawie z szumkiem”, mama 
wreszcie spytała „Krysiu, a kto to jest ten 
Szumek?” 

 Kiedyś Hanka wysłała nas razem 
z jakimiś łóżkami, które trzeba było 
zawieźć na kolonię. Jechałyśmy długo, z 

tyłu ciężarówki, więc jak szofer wreszcie się zatrzymał 
na chwilę, wyskoczyłyśmy i odtańczyłyśmy, na środku 
polnej drogi naszą ulubioną Kozę („Ta koza zjadła 
nam kapustę 3 razy”). Ten sam taniec odtańczyłam z 
nią kilka miesięcy temu, gdy ją odwiedziłam i chyba 
cieszyła się z tego. Jednak  ostatni raz jak byłam u niej 
to już nie było mowy o tańcu.

 Ale do nie tak dawna cieszyła się bardzo jak 
zabierałam ją na „Dziwożony” (kominek harcerek z lat 
60tych) do Druhny Irmusi Paluchównej. Bardzo lubiła 
śpiew choć sama właściwie nie śpiewała. 

ZDJĘCIE: W Drużynie wędrowniczej Jantar w Hufcu Bałtyk z małą Tessą.

ZDJĘCIE: Zawsze skromna i cicha, ale uśmiechnięta, w ówczesnej krajce instruktorek Hufca Bałtyk, 
któremu była w pełni oddana.
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 Prowadząc drużynę wędrowniczek „Jantar” 
w Hufcu Bałtyk w latach 1958-1961, zorganizowała 
dwie letnie wędrówki: do Paryża 9 z obozu Hufca 
w Stella Plage i do Devonu. Podczas francuskiej 
wędrówki Kryśka ciągle liczyła głowy, by się upewnić, 
że nikogo z tak licznego grona nie zgubiła. 
O wędrówce do Devonu pisała następująco: 

 „wybrałyśmy Devon, by mieć większą 
szansę dobrej pogody; trafi łyśmy na wielkie 
powodzie – parę nocy spałyśmy w budce 
wartownika na plaży.”

 Po śmierci jej mamy, jakiś czas mieszkałyśmy 
razem (Kryśka miała pracę związaną z komputerami) 
aż na horyzoncie pojawił się Ernest. Stali się 
nierozłączni, aż do Druha Ernesta śmierci!

 W 1960 roku, na Zlocie  50-lecia ZHP, Kryśka 
była z „Jantarem” przy obozie drużyny „Wilia,” a 
zaraz potem formalnie występowała jako moja 
„opiekunka,” kiedy prowadziłam kolonię w Lilford 
Park: miałam wtedy zaledwie 20 lat (ona dorosła 
miała aż 23).
Po ślubie, jako młoda mężatka, prowadziła przez rok 
w 1963r. hufi ec „Bałtyk”.

 Jak trochę podchowała 3 córki i syna zaczęła 
jeździć na obozy z dziećmi, jako opiekunka i bardzo 
zasadniczo wspierać pracę jednostek na Putney 
(dzielnica Londynu ). Jeździła na obozy z drużyną 
harcerek „Narew” pełniąc długoletnią służbę jako 
Szczepowa na terenie Putney-Wimbledon.”

 W pewnym okresie prowadziła zbiórki 
przygotowawcze w hufcu do sprawności MZO 1V i 
Miłośniczki Kultury. Robiła to fantastycznie. Potrafi ła 
zainteresować harcerki i przekazać swój własny 

entuzjazm. Wiele z nich do dziś pamięta te zajęcia.
Była redaktorem pierwszej jednodniówki hufca Bałtyk 
w 1973 roku ( z racji 25-lecia hufca), a w 1993 roku 
została redaktorem „Na Tropie.” Tu mogła się wykazać 
dalszymi zdolnościami.

 Później, z powodu kłopotów zdrowotnych 
jednego z wnuków wycofała się z aktywnej pracy w 
harcerstwie ale też nie na długo. Bo tak naprawdę 
zawsze była obecna i zawsze gotowa pomóc.

 Kiedyś byłyśmy razem na Podhalu. Bardzo ją 
wzruszał widok polskich gór. Była też razem ze mną 
i z moją siostrą (Druhną hm Wandą Sokołowską) na 
wyprawie do Warszawy, ale tam skończyło się wizytą u 
lekarza (miała kłopoty z sercem) i nie doszło wtedy do 
upragnionego spotkania z jeszcze jedną Bałtyczanką, 
Druhną Grabinską, zamieszkałą w Warszawie.

 Pamiętne były spotkania naszej „Cegły” 
(zwykle wtedy jak przyjeżdżała Druhna hm Janka 
Krzyżanowska z Dublina lub Kangur czyli Druhna 
Bożena Dzięgielewska z Trieste), do Kew Gardens, 
Richmond Park lub po naszych domach. Znała mój 
dom. Pewnego dnia z nienacka nie zdołała trafi ć 
do mnie na takie spotkanie. Tak uwidoczniła się jej 
choroba, która posuwała się wolno skoro, że na moje 
70 urodziny napisała mi wesoły wierszyk. To właśnie 
z Cegieł wywodzą się chrzestne matki kilkoro z jej 
dzieci: Druhna Małgola Niwczyk córki Teresy, Kangur- 
syna Rysia, a ja swej imienniczki – Danutki.

I taka została wbrew ciężkiej i niszczącej chorobie.

Jak widać ze zdjęcia z przed dwóch tygodni przed śmiercią.
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 Tak jak wiele Bałtyczanek z lat 50tych i 
60tych, były one związane z moją rodziną przez 
znajomości z moją Mamą, Ciocią i Babcią. Kryśka 
Medeksza była jedną z druhen, która przewijała się 
przez nasz rodzinny dom w drodze na lub ze zbiórek 
czy wędrówek słynnego „Jantar(u)”.  
 
 Pamiętam, gdy Kryśka po zaręczeniu się z 
Ernestem Myk przyszli do mojej Babci poprosić, aby 
uszyła Kryście suknię do ślubu. Gdy Babcia wzięła 
Kryśkę do miary, Ernest został ze mną i młodszą 
siostrą w innym pokoju gdzie nas zabawiał, tak jak 
zuchy, robiąc miny w których ruszał wąsami. Potem 
Kryśka wchodziła do nas i śmiejąc się z niego nazywała 
go „Er” co nam się wydawało bardzo egzotyczne. 
Podczas szycia sukni nas nie wpuszczano do pokoju, 
gdzie Kryśka przychodziła „do miary” i pierwszy raz 
zobaczyłyśmy suknię, gdy Babcia zabrała nas na ślub 
w Brompton Oratory. Pamiętam jak bardzo Kryśka i Er 
upodobnili się do siebie oboje mając śmiejące oczka. 
Po ślubie robiono zdjęcia na schodach kościoła, Kryśka 
otoczona swoimi harcerskimi koleżankami wyglądała 
jak z bajki, a fotograf ciągle przywoływał Ernesta 
który zamiast stać obok Kryśki do zdjęcia, to witał 
znajomych w tłumie ludzi.
  Kryśki głos zawsze dla mnie brzmiał jak 
dzwoneczek, melodyjny i łagodny, chociaż nie była 
specjalnie śpiewająca. Zawsze z uśmiechem na 
twarzy, łagodnego usposobienia, miła do wszystkich 
dając uczucie wszystkim wkoło „że jest i będzie 
dobrze.” Nie pamiętam Kryśki jako hufcowej, bo 
jeszcze byłam zuchem, ale zawsze wiedziałam kim jest 
na imprezach hufca. 

 Później, gdy przyszło mi się przygotować 
do sprawności MZO i MKO jako harcerka, to Kryśka 
przeprowadzała cykl zbiórek dla kandydatek z hufca. 
Spotykałyśmy się w Brompton Oratory na Mszy rano 
w wyznaczone niedziele, a potem szłyśmy do Rutland 
Gate, gdzie wtedy była siedziba harcerstwa na zajęcia 
– wydawały się zawsze ciekawe, Kryśka zachęcała do 
brania notatek, a na koniec urządzała gry, abyśmy 
sobie różne fakty upamiętniły. Podczas przerwy 
jadłyśmy kanapki, które przyniosłyśmy ze sobą, a 
Kryśka nastawiała wielki czajnik na gazowej kuchence, 
aby nam zagotować wodę.
 
 Była jedną ze wielu starszych instruktorek, 
które mnie wspierały, gdy zostałam hufcową. Byłam 
wezwana na rozmowę z Komendantką Chorągwi 
do Birmingham w sprawach hufca i instruktorki 
zdecydowały, że nie mogę pojechać sama, więc 
Kryśka zgłosiła się pojechać ze mną. Bardzo sobie to 
szanowałam.
 

A zapamiętamy ją w swym kapeluszu czy innych zawojach.

 Do niedawna Kryśka pomagała 
regularnie w Archiwum Harcerskim, 
choć też nieraz błądziła, ale się nie 
poddawała i zawsze wierzyła że ktoś jej 
pomoże. I zawsze ktoś pomógł bo była 
lubiana za swoje spokojne i uśmiechnięte 
usposobienie.

 Kryśka była jedną z najbardziej 
pozytywnie nastawionych do życia osób 
jakie znałam. U niej wszystko było zawsze 
wspaniałe i fantastyczne. Jej stosunek do 
młodzieży, a właściwie do wszystkich, był 
ciepły i serdeczny. 

 Owszem pod koniec swojego 
życia, w kleszczach choroby, nie potrafi ła 
powiedzieć co które z dzieci robi, ale była 
przekonana że jest wszystko najlepiej jak 
tylko może być. Syn Ryś chyba po niej 
odziedziczył takie podejście do życia. 
Zajmując się sam chorą matką (Danutka 
w Dubai, Achna w Weymouth, a Teresa 
we Walii, choć oczywiście dojeżdżały ile 
tylko mogły lub zabierały do siebie w 
czasie wakacji) absolutnie nie narzekał, 
przeciwnie był zawsze pogodny i 
wszystko było „bez problemu.” Tak jak u 
niej.

 Będzie nam tego uśmiechu 
bardzo brak!

Czuwaj!
Druhna hm Danka Bogdanowicz
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 Do numeru „Na Tropie”, który redagowała 
Kryśka, przeprowadziła ze mną wywiad. Później, gdy 
była pierwsza po Eli Andrzejowskiej i Ewie Howard, 
która prowadziła Archiwum GKHek, to na każde 
zebranie GieKi miała przygotowaną jakąś perełkę, na 
którą się napatoczyła – czy to wierszyk, kilka zdań z 
jakiegoś opisu, które ruszyło jej serce, albo rysunek 
– wszystko zawsze w celu, aby nas rozweselić i 
podzielić się z nami.

 Kryśka należała do pokolenia, które 
dzieciństwo przeżyło w okresie  wojennym. Ci, którzy 
tę wojnę przeżyli byli Ci „wybrani,” świadomi tego, 
że już nic gorszego chyba nie będą musieli przeżyć. 
Dlatego nastawienie do życia takich jak Kryśka było, 
że za każdy dzień trzeba Bogu dziękować, być z niego 
samemu szczęśliwym – a na dodatek wielkim plusem 
było uradowanie drugiego człowieka.

 Korzystajmy z przykładu jaki nam Kryśka 
nadawała na każdym kroku, nawet podczas bardzo 
ciężkiej choroby. 

Druhna hm Teresa Ciecierska

P. DRUHNA
PHM. KINGA REBAKE JAKUBOWSKA

NEE PETRUSEWICZ
[5.2.1937-BRISTOL - 20.06.2018-GUILDFORD]

 Druhna Kinga wstąpiła do gromady zuchów 
„ Biedronki” w 1969r., potem do 35-tej drużyny 
harcerek w Bristolu i od tej chwili prężnie działała 
w naszej rodzinie harcerskiej. Szalenie bystra 
i inteligentna, Kinga nie bała się pracy i swoją 
wzorową postawą i zamiłowaniem do harcerstwa 
potrafi ła bardzo dużo osiągnąć. Była wieloletnią 
komendantką i członkinią komend kolonii i obozów 
swojego Hufca Pomorze jak i w jego Komendzie. 

 Pozwalam sobie zacytować urywek z 
Druhny Kingi teczki w Głównej Kwaterze, z wniosku 
postawionego na zgłoszenie jej do stopnia phm.: 
  „swoją postawą Kinga wykazuje, że 
harcerstwo leży blisko jej serca – zależy jej na 
tym, aby młodzież harcerska w jej opiece poznała 
prawdziwe harcerskie życie i przez to swój 
obowiązek służby„
 
 Ostatnio dużo pracy i wysiłku wkładała do 
zajęć związanych z odbudową Stanicy harcerskiej w 
St. Briavels, gdzie kilkakrotnie ongiś pomagała przy 
koloniach zuchowych Hufców Pomorze i Szczecin 
(2007 – 2011). Zajmowała się też i sprawami 
gospodarczymi jak i ogólnym kwatermistrzostwem na 
terenie stanicy, którą bardzo kochała i z którą czuła się 
wyjątkowo związana jako kierowniczka stanicy. 
 
 Wiele akcji letnich sobie zaliczyła. Druhna  
Kinga brała udział w trzech Zlotach Światowych 
w 1982r., w 1988r. i w 1994r.; w Zlotach Okręgów 
WB w (1985) i Australii (1986); w Zlocie Stulecia w 
Polsce, a ostatnio, jako Kwatermistrz całości, brała 
udział w Zlocie Okręgu WB. „Odwaga” w 2015r., 
pomimo ciężkiej choroby z którą walczyła. W każdej 
wymienionej powyżej akcji piastowała ważne funkcje.
 
 Wyszła za mąż za harcerza Krzysztofa i 
wychowała kolejne pokolenie harcerskie – córkę Asię  
i syna Tomka. 
 
 Po zdobyciu BSc z Geologii i PGCE (kwalifi kacji 
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nauczycielskiej,) pracowała jako 
nauczycielka, a później została asystentką 
w szkole podstawowej. W międzyczasie, 
brała udział np. w ekspedycji przez Afrykę 
(1995/6) 

  Chętnie wybierała się na 
rozmaite przygody! Jeszcze w zeszłym 
roku, nie poddając się chorobie, poleciała 
na wielkie zaćmienie słońca w Ameryce z 
rodziną.

 Był też instruktorką nurkowania, 
co przydawało się w jej podróżach po 
całym świecie. 
 
 Osobiście, znałam Kingę 
stanowczo za krótko, bo nasze ścieżki 
się dopiero zbiegły na Zlocie Okręgu w 
2015r. Osoba pełna werwy, entuzjazmu, 
chęci do życia – nie bała się mówić 
szczerze i stanowczo, (nawet bardzo!) 
szczególnie, gdy sprawa czy temat był 
bliski jej sercu lub gdy widziała, że dzieje 
się gdzieś jakaś krzywda.
 
 Będzie nam wszystkim brakowało 
jej radości i prawdziwej postawy 
harcerskiej. Była wielkim wyjątkiem, bo 
takich harcerek się nie spotyka na co 
dzień! 

Czuwaj!
Druhna hm Bogna Maramaros
Sekretarka GKki Harcerek ZHP

 Chociaż znałam Kingę od lat, 
dopiero współpracowałam z nią bliżej 
podczas Zlotu Okręgu WB „Odwaga” 
w 2015r. kiedy pełniła  funkcję 
Kwatermistrzyni całości.

 Bardzo pragnęła  tej funkcji,  
pomimo tego, że jest ona ciężka i nie 

tak „widoczna”  jak inne funkcje. Niemniej każdy zlot 
polega bardzo na dobrej infrastrukturze, by wszystko 
działało sprawnie. 

 Gdy w pierwszym dniu zlotu np. hydraulik nie 
doprowadził rurami wody na czas,  z ekipą przez  całą 
noc pracowała, by podłączyć wodę do obozów. 

 Jako Komendantka Zlotu nie musiałam się 
martwić, gdyż wiedziałam, że ona sobie ze wszystkim 
da radę. 

 Żaden problem nie był nie do pokonania. 
Była instruktorką pierwszej klasy, bo jej ekipa nie 
tylko ciężko harowała codziennie, ale byli zawsze 
weseli i pełni entuzjazmu - a to dlatego, że Kinga ich 
motywowała odpowiednim nastawieniem. 

 Gdy zachorowała, przyjeła ten cios z silną 
wolą i zabrała się do dalszego życia z energią, odwagą 
i determinacją, by wykonać swoje ambicje i marzenia. 

 Takie osoby się rzadko spotyka  w życiu ,  choć 
może jednak częściej w harcerstwie dzięki naszemu 
wychowaniu. A  Kinga wzięła sobie to wychowanie 
bardzo do serca. 
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Redakcja pragnie złożyć Druhowi Krzysztofowi 
jak i dzieciom Druhny Kingi , Druhnie hm Ewie 

Petrusewicz , Druhnie hm Wandzie Allen, 
braciom Konradowi i  Witkowi oraz całej 
Rodzinie  wszelkie wyrazy współczucia.

 Zostawiła wielką pustkę w naszym gronie. 

 Dziś stoi jej zdjęcie u mnie w pokoju.  Gdy 
jest mi ciężko, myślę o niej i słyszę Jej głos mówiący  
mi bym po prostu robiła to co zadałam  sobie na cel- 
nawet gdy jest mi trudno. Wiem, że by mi za życia  
powiedziała, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych!  

Druhna hm Anna Kucewicz

P. DRUH HM. LECH BOGDANOWICZ
[11.04.1959 - 24.06.2018]

 Wywodzący się z rodziny harcerskiej (syn 
śp. Druhostwa hm Stefana Bogdanowicza i Druhny 
hm Irki Bogdanowicz, pasierb Druhny hm Dany 
Bogdanowicz), spadkobierca ideałów harcerskich 
i zuchowych szczególnie w przypadku niesienia 
pomocy jak i widzenia w każdym bliźniego.

 Pozostawił w wielkim bólu i smutku nie 
tylko rodzinę, ale swoje ówczesne zuchy (gromada 
Kosynierzy Londyn) i szczep (Saska Kępa 7 drużyna 
harcerzy im. Zawiszy Czarnego) jak i wielu 
rówieśników z innych terenów napotkanych na swej 
drodze harcerskiej. 

 Dowodem jego otwartej i dobrej natury było 
bardzo liczne grono harcerskie, wielopokoleniowe, 
odprowadzające Lecha na jego ostatniej drodze. Lech 
i tu miał jakiś wpływ. Żegnaliśmy go w atmosferze 
wyjątkowo głębokiego i żytego koleżeństwa 
i harcerskiej postawy, szczególnie przy wielu 
godzinnych rozmowach, a wspomnienia się snuły. 

Spontaniczność Lecha uwidoczniła się też przy 
niezapowiedzianym kominku, do którego wszyscy 
sami bez słowa zasiedli, jakby pociągnięci do ogrodu 
jakąś wyższą siłą i mocną nie do przerwania nicią. 
To nie był dzień na płacz, tylko na uczczenie życia 
jednego skromnego harcerza. Lech jednak był z nami 
przez cały ten dzień: brakowało tylko jego robiącego 
nam wszystkim zdjęcia, z czego był bardzo dobrze 
znany.

 Druh Lech kochał góry, kochał przyrodę 
i kochał ludzi. Drogi życiowe go naprowadziły na 
drogę informatyki. Słynął też ze swojego taternictwa, 
pozostawiając całą masę zdjęć, tak wspaniałych i 
ciekawych, że szkoda, że musimy się tutaj ograniczyć 
tylko do jednego z danego okresu. A o grzybobraniu 
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P. DRUHNA
HM. STEFANIA MICHALINA B ASZCZYK

NEE TELESZ “AFRYKANKA”
[1925, BRZOZ W - 06.08.2018 TORONTO]

KOMENDANTKA CHOR GWI HARCEREK W KANADZIE -1980-1984
 „Niechaj i innym szczęście da, harcerska dola radosna...
 
 Ile razy siedząc gromadnie przy ognisku, na polanie leśnej 
- otoczonej pięknymi drzewami, wchłaniając czyste pachnące, 
wieczorne powietrze śpiewaliśmy tę piosenkę. Czy zastanawialiśmy 
się wtedy poważnie nad znaczeniem tych pięknych słów? 
 
 Dać szczęście innym, zastanowić się nad losem innych? 
Czy mamy siostrzane podejście dla innych? Czy wiemy coś o ich 
przyjemnościach, ich potrzebach, ich nieszczęściach? Czy możemy 
im w czymś pomóc? Pocieszyć? A może nawet nakarmić?
 

lepiej się nie rozpisywać. Niestety pewne 
tajemnice nigdy nie ujawnił!

 Podczas swej homilii Ksiądz  
Proboszcz Władysław Wyszowacki 
przytoczył opowiadanie afrykańskie wg 
którego, gdy człowiek się rodzi, zapala 
się na niebie gwiazda i pali się przez całe 
jego życie. Gdy przychodzi dzień odejścia 
z tego świata, gwiazda ta gaśnie. Lecz 
w tym samym momencie zapala się w 
niebiosach wieczna gwiazda, która już 
nigdy nie zagaśnie.
 Odszedł po ciężkiej i długiej 
chorobie. Odszedł za wcześnie. Niechaj 
mu gwiazda w niebiosach zawsze będzie 
świecić! Czuwaj!

Zygmunt

Redakcja Węzełka w imieniu całej 
naszej rodziny instruktorek składa 

wyrazy głębokiego współczucia 
Druhnie hm Danie Bogdanowicz, 
Lecha braciom i siostrom oraz ich 

rodzinom, jak i Druhnie hm Wandzie 
Sokołowskiej i jej rodzinie. 

 Każda harcerka myśli o innych, stara się zrozumieć innego człowieka. Na pewno każda 
spotkała się nieraz z taką sytuacją? Czy pomyślała wtedy czy można w jakiś sposób zaradzić, 
pomóc w takiej sytuacji? A to jest zadaniem każdej harcerki.
 
 Pomagać innym. Przewidywać ich potrzeby - to nasz obowiązek. A potrzeb w obecnym 
świecie jest bardzo dużo. Otaczają nas naokoło tacy potrzebujący. Czasem dobre słowo, 
pociecha - wystarczy. Trzeba tylko na to zwrócić uwagę. Pomyśl, rozejrzyj się, a na pewno 
znajdziesz mnóstwo okazji - nawet wśród najbliższych koleżanek -harcerek.
 Siedząc wspólnie przy ognisku na ślicznej polanie - na przykład na naszych 
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kanadyjskich Kaszubach - myślimy o naszych 
szczęśliwych chwilach. Piękna przyroda pomaga 
nam starać się być lepszą, kochać Boga, który 
nas raczy tymi dobrami. Widzimy w przyrodzie 
Twórcę i potężne dzieło Boże. Piękno przyrody 
nastraja nas odpowiednio. Chyba lepiej widzimy 
potrzeby innych. Poznajemy tajemnicę ich 
charakteru. Harcerstwo jest właśnie po to, żeby 
stwarzać takie warunki.
 
 Wydaje mi się, że po zakończeniu ogniska, 
po modlitwie, każda staje się trochę lepsza. 
Będzie zdolna poznać potrzebę innych, będzie się 
starała im pomóc. Piękno przyrody gdziekolwiek 
będziemy pomoże nam w tym.
 
 Kochajmy więc Boga, kochajmy bliźnich, 
kochajmy i poznawajmy przyrodę.”
 

Stefania Błaszyk, hm
 
 Druhny Stefanii gawęda napisana do gazetki 
wydanej z racji 100-lecia w Kanadzie
 
 Druhna Stefania należała do osób bardzo 
skromnych lecz i też bardzo ciepłych. 
 
 Wywieziona do Rosji mając zaledwie 14 lat, 
z czasem trafi a do Teheranu, a potem do Afryki w 
1942r. Na terenach obecnej Ugandy, zdaje maturę. 
Tu wstępuje do harcerstwa, składa przyrzeczenie 
w wieku 18 lat - 3. stycznia 1943r. Jest bardzo 
zaangażowana w harcerstwie, dowodem czego 
jest fakt, że już 10. lutego 1948r. jest mianowana 
podharcmistrzynią.
 
 15. sierpnia 1948r. dopływa do Liverpoolu 
z Mombasy statkiem „Scythia” wraz z 489 innymi 
rodakami, między nimi jest jej Ojciec Jakub i jej 
młodsza siostra Czesława. Rodzina jest skierowana 
do obozu przesiedleńczego w Checkendon niedaleko 
Oksfordu. 
 
 Członkini Głównej Kwatery Organizacji 
Harcerek ZHP 1950-1954.
 
 Wychodzi za mąż, opuszcza Anglię i kieruje 
się do Kanady.
 
 Już w 1956r. znajdujemy ją zarejestrowaną 
w naszej organizacji w Kanadzie pod nazwiskiem 
Błaszyk (niestety niefortunnie często przekręcanym 
nawet w Albumie Harcerskim na Błaszczyk). Od 
razu pełni funkcje w Komendzie Chorągwi Harcerek 
w Kanadzie. Cztery lata później mianowana 
harcmistrzynią. 
 

 Pomiędzy 1956r., a 1998r. piastuje funkcję 
Sekretarki na przestrzeni 13 lat, działa w Komisji 
Prób na szczeblu chorągwianym w sumie przez 9 lat, 
zasiada w Komisji Rewizyjnej i Z.O. Są to ciche, mniej 
widoczne funkcje, lecz stanowią podporę rozwoju i 
działania skutecznego całej organizacji, wymagające 
wiele żmudnej pracy i poświęcenia czasu i sił. A 
przede wszystkim oddania swego serca.
 
 Wokół tych różnorodnych funkcji jest wybrana 
na Komendantkę Chorągwi Harcerek w Kanadzie. Jest 
tam, gdzie tylko zachodzi potrzeba. Może najbardziej 
ważna dziś z perspektywy czasu to służba w Komisji 
Historycznej w Chorągwi.
 
 Nie przechodzi tak naprawdę na 
emeryturę. Znajdujemy ją działającą w Redakcji 
„WICI” kanadyjskich. Działa też dalej w drużynie 
instruktorskiej im. Jadwigi Fałkowskiej do późnych lat 
życia.
 
 Druhna Stefania pracowała wiele lat w Credit 
Union (pewnego rodzaju bank polonijny), udzielała się 
w polskim środowisku np. na łamach Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej. Uczyła i było kierowniczką polskiej szkoły 
sobotniej przez 28 lat! 
 
 Druhna Stefania pozostawiła córkę Ewę i 
syna Andrzeja oraz dalszą rodzinę (pochodziła z dużej 
rodziny sześciorga dzieci).  
 
 Redakcja łączy się z Chorągwią Harcerek w 
Kanadzie w składaniu rodzinie kondolencji. 
 
 Niech skromność Druhny Stefanii i 
jej głębokie przywiązanie do harcerstwa jak i 
zamiłowanie do przyrody pozostanie każdej z nas w 
pamięci jako jeden z najlepszych wzorców życiowych. 
 

Czuwaj!
Zygmunt 

Słowo Redakcyjne: jest bardzo trudno dotrzeć 
do materiałów „Afrykanek.” Istnieją, ale nie 
są dostępne łatwo i wygląda, że w ogóle nie 
ma ich w Internecie. ŚP. Druhna Wójcik nie 

wspomina o wszystkich instruktorach w swej 
książce pod tytułem „Afryka lat czterdziestych we 

wspomnieniach instruktorki harcerskiej.” Nasz 
Album Harcerski podaje bardzo mało informacji. 

Jeżeli macie Drogie Druhny jakiekolwiek 
materiały nadeślijcie nam. Bardzo prosimy Może 

i tam odkryjemy dalsze szczegóły harcerskiej 
służby z lat młodości Druhny Stefanii. 
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NA ZDJ CIU C RKA PANI NA ZDJ CIU C RKA PANI 
STEFANII ZARZYCKIEJSTEFANII ZARZYCKIEJ

UDA O SI  ZLOKALIZOWAUDA O SI  ZLOKALIZOWA

3 LUTEGO 1943 R.3 LUTEGO 1943 R.

W R D POGRZEBANYCHW R D POGRZEBANYCH

 Magdalena, która urodziła się w 1949 
r. w komunistycznym więzieniu. Jej matkę w 
ósmym miesiącu ciąży aresztowała Bezpieka, 
oskarżając o wspieranie Polskiego Państwa 
Podziemnego. Kobieta urodziła córkę tuż 
po jednym z przesłuchań i chwilę potem 
zmarła. Dziewczynkę przez pierwsze dwa lata 
wychowywały inne więźniarki w lubelskim 
więzieniu, potem trafi ła do domu dziecka. Przez 
lata nie znała miejsca pochówki matki, odnalazł 
je dopiero niedawno IPN. Dziś przyjechała do 
Pałacu Prezydenckiego po notę identyfi kacyjną 
matki razem z własnymi wnukami.

 grób zmarłego w Algierii księcia Józefa 
Karola Poniatowskiego (1809-1855) naturalnego 
syna Księcia Józefa i Zofi i Potockiej - informuje 
ambasada RP w Algierze. 

 Józef Karol Poniatowski, urodzony w 
1809 roku, syn księcia Józefa Poniatowskiego, 
ministra wojny i naczelnego wodza Wojsk 
Polskich Księstwa Warszawskiego, został 
usynowiony w 1828 roku przez siostrę księcia, 
Marię Tyszkiewiczową (z d. Poniatowską).
Młody Poniatowski ukończył szkołę kawalerii 
w Saumur we Francji i brał udział w walkach 
o niepodległość Grecji we francuskim 
mundurze - podczas walk dosłużył się stopnia 
podporucznika.

 Józef Karol Poniatowski brał udział w 
Powstaniu Listopadowym, w czasie którego 
był adiutantem polowym generała Jana 
Skrzyneckiego. Po upadku powstania udało 
mu się dostać do Francji. W 1844 roku walczył 
w szeregach francuskiej armii z powstańcami 
Abdel Kadera w Algierii.

 w Siedlcach odbył się demonstracyjny 
pogrzeb #DzieciZamojszczyznyzamarzniętych 
w transporcie kolejowym. W uroczystości 
uczestniczyło około 10 tys. osób, poruszonych 
losem najmłodszych wysiedleńców.

 Niemiecka akcja wysiedlania ludności 
Zamojszczyzny dotknęła ponad 30 tys. #dzieci- 
co trzecie zmarło lub zostało zamordowane. 
Rodzicom odbierano niemowlęta już powyżej 
szóstego miesiąca życia. Prawie 4,5 tys. 
umieszczono w niemieckich rodzinach i 
poddawano germanizacji.

 Pozostałe trafi ły do obozów 
koncentracyjnych i fabryk w Rzeszy.

 pogrzebanych przez komunistów w 
bezimiennych grobach na warszawskiej „Łączce” 
osób zidentyfi kowano szczątki pierwszego 
lotnika - ppłk Stanisława Michowskiego, 
zamordowanego 7 sierpnia 1952 r. w więzieniu 
mokotowskim w Warszawie.
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NOWE GRY NOWE GRY 
POLSKIE MUZEUMPOLSKIE MUZEUM

NA KANADYJSKICH KASZUBACHNA KANADYJSKICH KASZUBACH
Nowa gra planszowa Miś Wojtek:
h  p://pamiec.pl/…/mat…/gry/mis-
wojtek/18027,Mis-Wojtek.html

„ZnajZnak – Monte Cassino” z tego linku możemy 
ściągnąć grę do samodzielnego wykonania:
h  ps://www.pamiec.pl/…/z…/13602,ZnajZnak-
Monte-Cassino.html/groups/38519739600/
permalink/10155472649734601/
 

IPN wydało grę o Obronie Lwowa

udostępniło zdjęcie, na którym widzimy postać Pani 
Agnes Prince z dzieckiem i mężem i pracownikami 
kolejowymi m.in. John Zappa. Pani Agnes była córką 
Peter Prince i Marcjanny Łazińskiej. Wyszła za mąż w 
1909r. i miała 15 dzieci.

ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKE
KOREA KOREA PO UDNIOWA - LUTY 2018RPO UDNIOWA - LUTY 2018R

Polscy zawodnicy

 Zmarł 18 lutego 1855 roku w mieście 
Tlemcen (Algieria), gdzie został pochowany.
Jego grób przeniesiono po uzyskaniu niepodległości 
przez Algierię, kiedy władze tego kraju zaczęły 
likwidować chrześcijańskie cmentarze. Jak się okazało 
prochy Poniatowskiego trafi ły na wojskowy cmentarz 
francuski w Oranie.

 Ambasada w Algierze informuje, że 
mogiła Poniatowskiego znajduje się w „kwaterze 
generalskiej” cmentarza. Na krzyżu widnieje napis: 
„Prince Poniatowski, chef d’escadron” (książę 
Poniatowski, dowódca szwadronu).
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 Czekamy na Wasze recenzje
drogie czytelniczki.

 Tytuł fi lmu „Hurricane: Naturalnie 
Polacy się dalej zapierają w nazwie Bitwa o 
Anglię, zamiast o Wielka Brytanie.  Co można na 
to poradzić?

 W międzyczasie podajemy inne lotnicze 
wieści.

 Nie wszyscy wiedzą, więc objaśniamy 
(na wybranym przykładzie), że przez całe wieki 
piwo było napojem powszechnie używanym 
w okresie Wielkiego Postu - dla uzupełnienia 
niedoborów organizmu wynikających z bardzo 
ścisłej diety.

 Oczywiście gazowany napój „jasne 
pełne” prosto z puszki, o zawartości alkoholu 
powyżej 5%, nie miałby tu zastosowania.

 Inne czasy, inne piwo.
1938 r.

 Już wspomniałyśmy o fi lmie o 
Dywizjonie 303. Polska premiera ma się odbyć 9 
sierpnia, a fi lm będzie wyświetlany po kinach od 
17go. Dystrybucja fi lm nastąpi w WB, Europie, 
Chinach, Japonii, Indiach, USA. Kanadzie, 
Australii. 

DYWIZJON 303DYWIZJON 303  „Jaśnie Wielmożny Panie Baronie!
Jak moje poprzedniczki na urzędzie, 
ośmielam się i ja prosić Jaśnie Wielmożnego 
Pana Barona o jałmużnę dla naszego ubogiego 
klasztorku w formie beczułki piwa, aby te 
posilić i pokrzepić moje siostry osłabione 
ciągłym postem, czuwaniem, no i bardzo 
skromnym wiktem bezmięsnym.”

 Cenną informację, jeśli chodzi o post w 
klasztorach, zawdzięczamy Panu Damianowi:

 „Monastyczny post wielkanocny 
zaczynał się 14 września - na Podwyższenie 
Krzyża, i kończył na Wielkanoc - z przerwami 
na uroczystości kościelne. Oznaczało 
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to niejedzenie mięsa od połowy września do 
Wielkanocy.”

ANK, Archiwum Goetza Okocimskiego, sygn. AGO 78.
Za Ojczyznę i Honor

12 WRZE NIA 1941 ROKU 12 WRZE NIA 1941 ROKU 
 w Pogórskiej Woli koło Tarnowa, została 
rozstrzelana Helena Marusarzówna (1918-1941) 
mistrzyni sportów narciarskich, kurier tatrzański, 
żołnierz ZWZ-Armii Krajowej.

 W latach 1936-1939 była najlepszą polską 
zawodniczką narciarską. 

 Siedmiokrotna mistrzyni Polski w 
konkurencjach alpejskich (bieg zjazdowy, slalom i 
kombinacja).

 Od września 1939r. uczestniczyła w polskim 
ruchu oporu, pełniąc od października rolę tajnego 
kuriera komórki „Zagroda” Oddziału Łączności 
Konspiracyjnej KG SZP-ZWZ do bazy „Romek” w 
Budapeszcie, przenosząc pocztę i przeprowadzając 
szlakiem górskim ludzi.

 Została schwytana w marcu 1940r. przez 
żandarmerię słowacką i przekazana w ręce Gestapo. 
Torturowana wielokrotnie, nie zdradziła żadnej z 
tajnych informacji.

75 LECIE POWSTANIA W GETCIE 75 LECIE POWSTANIA W GETCIE 
- WARSZAWA -- WARSZAWA -

19 KWIECIEŃ 1943R.19 KWIECIEŃ 1943R.
OBCHODY W LONDYNIE - POSKOBCHODY W LONDYNIE - POSK
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 Am-Pol Eagle jest tygodnikiem 
wydawanym w zachodnich stronach stanu NY. 
Dane uroczystości odbyły się po mszy świętej ku 
czci Armii Hallera i weteranów z drugiej Wojny 
Światowej w tym roku nagroda Obywatela Roku 
została przyznana przez wydawnictwo Panom: 

 Walter Futyma, Casimir Kawalek, 
Państwu Stanley i Antoninie Markut, Panom 

Stanley Nicewicz i Janusz Nieduzak oraz Pani 
Jozefa Solecki.
 
 Redaktor pan Roger Puchalski 
przemówił:

 “As Poland and Polonia celebrate the 
100th anniversary of Poland‛s Independence, 
this publication felt it was important to 
honor as its Citizens of the Year those who 
fought to free Poland from its oppressors in 
World War I, particularly the members of 
the Blue Army from Buffalo, and those who 
fought valiantly but unsuccessfully to keep it 
free in World War II.”
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BUDUJE SIĘ!BUDUJE SIĘ!
WKRÓTCE WKRÓTCE SIĘ SIĘ OTWORZYOTWORZY

UŚMIECH LWOWAUŚMIECH LWOWA
NIEPODLEGŁANIEPODLEGŁA

Z NOWEJ ZELANDIIZ NOWEJ ZELANDII
DOCHODZA DO NAS WIE CIDOCHODZA DO NAS WIE CI

O POLSKIM SZLAKU I HISTORII.O POLSKIM SZLAKU I HISTORII.

BRITISH LEGIONBRITISH LEGION

 Możemy sie wzorować wedle tego  projektu. 
Każda z nas może coś podobnego zastosować ze 
swoimi jednostkami (wiek nie istotny) . Chodzi o 
wytypowanie sobie szarej zapomnianej kobiety czy z 
okresu  konspiracji z przed 1914r, z Pierwszej Wojny 
Światowej jak i Wojny Polsko Bolszewickiej.
Podajemy tekst z Bri  sh Legion w oryginale:

 „Nurse Daisy Warnock, age 31, has been 
remembered, but many haven‛t. More than 1.1 
million Service men and women gave their lives in 
the First World War so that future generations 
could live theirs. Please help us ensure their 
sacrifi ce is never forgotten: fi nd someone 
to remember and leave a short message to 
commemorate their life”.

www.everyoneremembered.org

 12 maja br Ambasador RP pan Zbigniew 
Gniatowski otworzył wystawę w Palmerston North w 

Te Manawa Museum of Art, Science and History. 
Wystawa pod tytułem „Unbreakable Bond of 
Friendship” składa się ze sztuki wojennej zwanej 
„trench art”, choć tyczy eksponatów robionych przez 
żołnierza polskiego z Drugiej Wojny Światowej.
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NIEPODLEGŁANIEPODLEGŁA

 ANCONA - GDZIE BYŁO  ANCONA - GDZIE BYŁO 
NASZE HARCERSTWO?NASZE HARCERSTWO?

POWSTANIE CZY POWSTANIE CZY 
POWSTANIA?POWSTANIA?

 21 czerwca br w Muzeum X 
Pawilonu Cytadeli Warszawskiejodbyła się 

 17 lipca na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Loreto, z okazji 74-tej rocznicy 
wyzwolenia Ancony, spoczywającym tam 
żołnierzom hołd złożyli ich żyjący jeszcze 
koledzy, przybyli z różnych stron świata, polskie i 
miejscowe władze.

Zdjęcie Pani Anna Antonina Banasiak -Facebook

 Pamiętajcie Drogie Druhny o wszystkich 
naszych powstaniach z Drugiej Wojny Światowej 
Polak się krwawił nie tylko w Warszawie. 
Przypominamy Akcje Burzę jak i Akcję Ostra 
Brama. Głównym ich celem było uwolnienie 
Lwowa i Wilna. Otóż 7 lipca 1944r. rozpoczęła 
się walka o Wilno i o wolność. 
 
 Zdjęcie z Albumu „Ku Ostrej Bramie”.
74 lata temu 19-20 lipca 1944 r. W sowieckim 
osaczeniu.

 Tym sposobem żołnierz polski 
mógł podziękować Nowozelandczykom, 
którzy odebrali apel Legii Wojska Polskiego, 
mianowicie „Polish Army League”, która 
wspierała wojsko polskie listami jak i paczkami 
podczas wojny. 
 
Żołnierze Nowozelandczycy w niewoli 
niemieckiej mieli dostęp do paczek i listów. 
Niestety to nie przysługiwało ich kolegom 
Polakom. Żona Konsula RP Księżna Maria 
Wodzicka zaczęła objeżdżać Nową Zelandię, 
tłumacząc los żołnierza polskiego w niewoli. 
Apel stał się skuteczny, w dużej mierze, 
wspierany przez kobiety. Tak powstała Legia 
Wojska Polskiego licząca z 7000 członków, 
którzy swymi wysiłkami nie zaprzestali w swej 
czynności dla Polaków. 

Polecamy następujące linki : h  ps:/ www.
temanawa.co.nz/2018/05/09/an-unbreakable-
bond/

oraz: h  p://kresy-siberia.org/…/pahiatua…/
gi  s-le  ers-and-news

konferencja naukowa „Ignacy Jan Paderewski. 
Niepodległość, Dziedzictwo, Pamięć”, która 
została zorganizowana w ramach „Roku 
Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej 
Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja 
Rataja i Wincentego Witosa”.
 
 Takie proste. takie łatwe! Może my 
byśmy w swych hufcach i chorągwiach coś 
takiego zorganizowały? A może już nikt się nie 
podejmie tylko ponownie Węzełek????!!!!
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18 LIPCA 1944R.18 LIPCA 1944R.

 74 lata temu, żołnierze 2 Korpusu gen. 
Andersa zdobyli Ankonę.

 Wyzwolenie Ankony, a także wielu innych 
miejscowości regionu Marche, było jedyną operacją 
PSZ na Zachodzie, która była wyłącznie polską 
operacją. Plan ataku przygotował gen. Anders wraz ze 
swoim sztabem, a natarciem dowodzili Polacy.

 Na pierwszy zdjęciu polska fl aga powiewa 
na pomniku Camillo Cavour - uznawanego przez 
Włochów za jednego z czterech „ojców Ojczyzny”.

 Na drugim zdjęciu gen. Władysław 
Anders odbiera od burmistrza Ankony honorowe 
obywatelstwo miasta. Gen. Anders obecnie ma 
również w Ankonie uliczkę swojego imienia.

Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
(Marche Beni Culturali)

 Partyzanci 6.Wileńskiej Brygady AK ”Tońki” 
przedzierający się przez Puszczę Rudnicką na 
Wileńszczyźnie. 
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3 NACZELNICZKA JEST W R D NAS

4 S OWO WST PNE

5 S OWO WST PNE

7 REDAKCJA

8 NOWE CZ ONKINI
 POWITAJMY NOWE CZ ONKINI REDAKCJI  
 W ZE KA!

10 ROYAL WEDDING

11 LISTY DO REDAKCJI   
    
15 NADZIEJA NOWEGO ROKU   
 S OWO REKTORA   

16 W ZE KOWE NAGRODY KRONIK 

18 NAJNOWSZE WIADOMO CI
 W ZE EK ZAWSZE POINFORMOWANY

21 SPOTKANIE Z DRUHNA CHCIUK SF 
 
23 WITAMY NOWE SIOSTRY

25 RODZINY HARCERSKIE
 REFLEKSJE POBIWAKOWE

26 AWANGARDA    

29 LW W ZDOMINOWA  „GREENPOINCK   
 WARSZAW ”     
 
30 BIWAK ETHNIC SCOUTS AND
 GUIDES ASSOCIATION
 W VICTORIA W 40T  ROCZNIC  ESGAW

36 SBIERADKI BIWAKOWE
 SPRAWOZDANIE Z KWIETNIOWEGO BIWAKU  
 HARCEREK W BRISTBANE

37 ZJAZDY-KONFERENCJE-SPOTKANIA  
 PRZYJMUJMY JE W WESO YM DUCHU

46 WIE CI Z TEREN W   
 
86 ROK IRENY SENDLER
 UPAMI TNIENIE RATOWANIA POLAK W  
 WIARY MOJ ESZOWSKIEJ PRZEZ POLAK W  
 WIARY CHRZE CIJA SKIEJ

97 MARSZE ŚMIERCI
 CZY PAMI TAMY?

99 KWIECIE
 ODPRAWA HUFCOWYCH, KATY , PALEMKI

111 MAJ
 DZIE  FLAGI, MONTE CASSINO,

SPIS TREŚCI
 BO E CIA O, MATTHAUSEN - GUSEN,
 ŚMIER  MARSZA KA

123 CZERWIEC
 DUNKIERKA

125 LIPIEC
 JUBILATKA - DRUHNA JADZIA CHRU CIEL

125 DRUGA STRONA MEDALU

128 100-LECIE ODZYSKANIA    
 NIEPODLEG O CI RP
 CZ  I

135 NOWE STULECIE
 
146 ROK KOBIET
 
153 100 LECIE PRAWA G OSU
 CZY PAMI TAMY?

154 KR LOWA BONA
 NIETYPOWA BOHATERKA

156 SKRZATY

158 ZUCHY

154 W DROWNICZKI

154 NA WIECZN  WART
 P. SABINA HA YCKA
 DZIECI WOJNY
 P. PP K. POLICJI FRANCUSKIEJ ARNAUD  
 BELTRAME
 P. STEFAN MUSTAFA ABRAMOWICZ   
 ARNAUD BLTRAME
 P. ADAM OSTROWSKI
 P. BARBARA PIERCE BUSH
 P. DRUHNA ZOFIA ŻABA NEE SULIK
 P. BARBARA BECKLES NEE ŻABA
 P. WANDA WI KOWSKA (JOLANTA WANDA  
 RAKOWSKA)
 P. PROFESOR OLGA KAGAN
 P. DRUHNA HM. JANINA CZAPLAK
 P. DRUHNA HM. VICTORIA SZCZEPA SKA
 Z DOMU GO ASZEWSKA
 P. DRUHNA KAROLINA A-IZZEDIN NEE  
 CENTKOWSKA
 P. DRUHNA HM. KRYSTYBA ANNA   
 MEDEKSZA MYK „KAMYK”
 P. DUHNA PHM. KINGA REBAKE   
 JAKUBOWSKA NEE PETRUSEWICZ
 P. DRUH HM. LECH BOGDANOWICZ
 P. DRUHNA STEFANIA MICHALINA   
 B SZCZYK NEE TELESZ „AFRYKANKA

194 WIE CI REDAKCYJNE

202 SPIS TRE CI






