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 „Musicie rozniecać po całym kraju jasne 
ogniska harcerskie promieniujące gorącem uczuć 
szlachetnych, ale zarazem będące środowiskami 
realnej pracy twórczej.”

gen. Józef Haller

 Rzuciły mi się w oczy  te słowa generała 
Hallera, gdy oglądałam drogą internetową otwarcie 
Zlotu 100 lecia ZHPpl, który się odbył tego roku w 
Gdańsku.  Zgromadzenie tyle polskiej młodzieży 
niewątpliwie zawsze wzrusza. Przy tym zachwyt 
wielu osób, nawet wywodzących się z naszych 
szeregów, okazywał się co rusz w sekcji komentarzy 
podczas żywej transmisji. A ja jak zwykle ja...
zaczęłam się zastanawiać po zakończeniu obrzędu 
otwarcia zlotowego dlaczego mnie to wszystko 
nie cieszy: czyżby coś ze mną było? Czy wywodzę 
się, aż tak dalece z przedpotopowych  czasów, że 
zapomniałam na czym polega młodość, uciecha, 
koleżeńskość  i zabawa? Odłożyłam sobie temat na 
bok, a dziś zasiadam, po upływie czasu, do tematu 
z nadzieją, że jakoś mi się poukładało bardziej w tej 
mojej łepetynie.

 Nie będę tutaj i akurat dziś przeprowadzać 
analizy naszych bratnich organizacji harcerskich w 
kraju. Niemniej ZHPpl typuje rozrywka, zabawa, 
podejście, że młodzież ma przeżyć fajną przygodę 
i się dobrze bawić. Niewątpliwie pojęcie zabawy 
powinno pociągać za sobą wychowanie młodzieży. 
Myślę, że instruktorzy tejże organizacji na pewno 
myślą tymi kryteriami. Nie odbieram im tego. 
I często chętnie bym od ZHPpl sama pożyczyła 
ich wizerunek skierowany na sprawy codzienne, 
ich zaangażowanie się w społeczeństwo i życie 
społeczne  swojego otoczenia. Od biedy jest 
im łatwiej, bo działają u siebie. Łatwiej jest w 
kraju budować nacodzień Ojczyznę niż poza jej 
granicami. Szukałam tego skupienia i świętej 
powagi podczas otwarcia i choć punkty programu 
miłe, wesołe i obmyślane, nie mogłam się wczuć w 
powagę uczczenia tego dla nas tak ważnego kilku 
poziomowego stulecia.

 Gdy już „dojechaliśmy” po kilku godzinach, 
do koncertu popowego na otwarciu zlotowym  (w 
dodatku z tego co pamiętam po angielsku), głowa mi 
pękała i zadałam sobie pytanie: gdzie w programie  

znalazły się nasze rocznice 100 lecia? Gdzie zalety 
wychowawcze przekazane na całość zlotu? A za tym 
pociągnęły się dalej sięgające pytania jak np. Jakie 
są elementy tej pracy twórczej o której pisał generał 
Haller w ostatnim stuleciu? Na czym winno polegać 
w ogóle upamiętnienie? Na zabawie, na powadze, 
na samym fakcie, że się ludzie zbierają, na scalaniu 
się w duchu wzajemnej przyjaźni i tolerancji? Bo 
zewnętrznemu wizerunkowi musi towarzyszyć 
odpowiedni wewnętrzny  wizerunek czy natchnienie 
duszy.

 Jestem pierwszą, która jest zwolennikiem 
nowych sił napływających do nas. Uznaję i wspieram 
w pełni wysiłek, czyny i często szalone poświęcenie 
wielu z naszych druhen, które do nas dobijają i tworzą 
lub stają się i nawet jedyną podporą nowych terenów. 
Te nasze nowe mrówki, borykające się w dodatku z 
oddaleniem od rodziny i z losem emigranta, którym 
tyle zawdzięczamy, nie należą do tego małego, ale 
zarazem głośnego ugrupowania, które za wszelką 
cenę chce lub podąża do stawiania na swoim. Zamiast 
ewolucji, bogatego rozwoju naszej organizacji i 
scalania się z prądami w Kraju w zdrowy sposób, 
nagle spotykamy się z subtelnym wymazywaniem 
tego co jest podłożem naszego etosu jako organizacji. 
Jest to czasem podświadome, czasem widoczne np. 
„takie berety noszą nasze zuchy w kraju więc i my 
wprowadzimy taką zmianę do munduru”,  do tego 
najbardziej niebezpiecznego nastawienia a la ”robimy 
co chcemy, a gdy trzeba na pokaz to postąpimy 
tak, aby chwilowo zadowolić!” I proszę nie udawajmy, 
że takiego nastawienia nie ma w naszych szeregach. 

 Ostatnio zauważyłam, że trochę za dużo się 
nam wkrada  z tej gamy, podkreślam mniej liczebnych 
ustosunkowań. Tolerujemy, popuszczamy na jak 
długo? Czyśmy to przemyśleli, czyśmy zdecydowali, że 
to nam może odpowiadać?

 Przyznam, że zaczyna mnie nudzić częsta 
krytyka, którą wnoszą co pewien czas pewne 
-podkreślam pewne- osoby dobijające do naszej 
organizacji, krytyka  co do naszego ustosunkowania 
się do historii i tak naprawdę historii naszej 
organizacji. Argument, że ciągle żyjemy w przeszłości 
jest naprawdę dowodem wielkiej ignorancji, 
ignorancji na wielu szczeblach: ignorancji co do swojej 
historii, ignorancji co do zagadnienia i problematyki 

SŁOWO WSTĘPNESŁOWO WSTĘPNE
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wychowywania młodzieży poza Polską, w świecie 
globalnym, gdy asymilacja powiększa swe kły z dnia 
na dzień, ignorancji co do zastanowienia się komu 
zawdzięczamy swoją obecną wolność, a zarazem 
ignorancji co do wyczucia, że za tę wolność należy 
dziękować, aby ją potrafi ć ochronić dalej na korzyść 
przyszłych pokoleń. 

 Nudzi mnie -TAK NUDZI- także, gdy słyszę 
śpiew przed obiadowy na temat nadziei smacznego 
jedzenia, a nie jako śpiew dziękczynienia wedle 
naszej tradycji, nudzi mnie brak kapliczki na biwaku, 
„bo w naszym państwie jest podział pomiędzy 
religią, a zajęciami i rodzicom by kapliczka  się 
nie podobała”. Nie pamiętam kiedy słyszałam przy 
pobudce ostatni raz „Kiedy ranne wstają zorze” 
lub kiedy wyjeżdżające harcerki całym autokarem 
pomodliły się o dobrą pogodę i bezpiecznie i mile 
spędzony czas. Nudzi mnie Święty Mikołaj bez asysty 
aniołków i zuchów i „zwierzątek”, nudzą mnie śpiewy, 
które zastępują nasze kolędy, bo „takie się w kraju 
śpiewa”, gdy czekamy na Świętego Mikołaja. Od biedy 
jest to postać Świętego przebranego za biskupa, 
a nie jakaś wedetka świata sensacji czy śpiewak 
popisowy.  Jego przybycie nie jest całkowicie w celu 
materialnym darowania prezentów, tylko pociąga za 
sobą przypomnienie godności ludzkiej. Nudzą mnie 
piosenki bez melodyjne, o treści raczej dziwnej, a na 
pewno nie harcerskiej, o samotności, o braku nadziei, 
o wyjściu z więzienia rozumiem, że „pudła”? Za to 
piosenka Refrena dla nas tak święta  pod tytułem 
„Czerwone Maki na Monte Cassino” jest zupełnie 
nieznana na niektórych nowych terenach? Dlaczego? 
Koi? Nudzą mnie osoby, które mają uraz do munduru 
i będą działać w naszych szeregach na swoich 
warunkach i w swoim wymyślonym stroju. I bardzo 
proszę, aby żaden korektor mi nie zmieniał określenia  
„nudzi mnie”. Bo wiem co piszę  i jak określam.  
Mam tego dosyć i zanudza mnie taki pogląd, taka 
wąskotorowość. Nasz etos jest inny. Posiada w sobie 
wiele godnych wartości i należy go najpierw poznać 
i nawet nauczyć się wiele nieznanych tym osobom 
faktów, zanim zaczniemy burzyć nasze fundamenty. 

 Piszę z perspektywy osoby ze świata. Żyłam w 
innych kulturach przez wiele lat.  Trochę tego świata 
zasmakowałam w swym życiu. Gdziekolwiek się nie 
znalazłam nie popisywałam się tym, że postawię po 
swojemu. Wręcz odwrotnie. Słuchałam, przyglądałam 
się i zadawałam pytania. Dopiero potem po głębszym 
rozważeniu spraw, starałam się ewentualnie coś 
ze siebie dodać, ale też w taki sposób aby nie 
godzić w moich gospodarzy. A jeżeli moje pomysły 
odpowiadały, zostawały bardzo chętnie i miło 
przyjmowane.

 Kij ma zawsze dwa końce. Tak my powinnyśmy 
być bardziej rozeznane i otwarte na  sprawy krajowe, 
szczególnie w przypadku  instruktorek. Tak nasz 
program powinien ogarniać tematy ze świata, w 
którym wychowują się nasze dzieci. Możemy śmiało 
poruszać tematy globalne nawiązujac do Polski  i 
posługując się językiem polskim. Powinniśmy być 
bardziej „tematowe na gorąco”. Za mało korzystamy 
i wymagamy od  kadry instruktorskiej o szalonych 
zdolnościach lub doświadczeniu zawodowym w 
pewnych istotnych tematach: ochrona środowiska, 
praca z dziećmi np. cierpiącymi na autyzm, 
zaangażowanie się np. dla biednych w naszych 
krajach zamieszkania, specjalizacje co do opieki osób 
starszych upośledzonych, akcje dla weteranów. Niby 
unowocześniamy sprawności swoje ale... A przy okazji 
zaprzepaszczamy w imieniu nowelizacji coraz bardziej 
nam potrzebne sprawności. Usunięcie wymagania 
sprawności opiekunki dzieci do stopnia ochotniczki 
bardzo zaszkodziło, bo tak jak w przypadku upadający 
klocek domino napływ druhen do pracy z zuchami czy 
skrzatami zmarniał. 

 Lecz powracam do tematu. Samo 
”upamiętnienie” może doprowadzić do kontrowersji. 
Pojmuje go każdy w inny sposób. Niewątpliwie 
pociąga ono jednak za sobą powagę i wykazanie 
pewnej służby. Zaczyna się  ono najskromniej na 
zwykłej zbiórce skrzatowej, zuchowej czy harcerskiej. 
Przechodzi na szersze szczeble i zgromadzenia, 
kończy się na społeczeństwie. i na naszym wkładzie 
postawy harcerskiej do społeczeństwa. Często właśnie 
harcerstwo jest strażnicą naszej wytrwałości w 
polskości poza granicami kraju.  

 Każda instruktorka ma święty obowiązek 
szperać w historii. Niczego nie da rady przekazać 
jeżeli nie odkryje, nie przeczyta, nie przemyśli 
sama pierwotnie. Potem winna jest ten materiał 
dostosować w sposób jak najbardziej znaczący dla 
swojej jednostki. Ile z naszych instruktorek się tak 
przygotowało  do sprawności 100 lecia odzyskania 
niepodległości?  

 Mądra i otrzaskana w temacie instruktorka 
będzie naturalnie i spontanicznie umiała z każdego 
historycznego faktu wyciągnąć konsekwencje i 
rozumowanie co do przyszłości swej młodzieży. 
Będzie wiedziała kiedy wprowadzać i pouczać powagi, 
a kiedy zabawić się. 

 Warto się nam zastanowić nad tym co nas 
cechuje? Wytrwałość, miłość do Tej co nigdy nie 
zginęła, do swojego języka ? W obecnych czasach 
istotne pytanie dla młodzieży: „Czy ty byś potrafi ła? 
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Czy ty byś coś zrobiła lub zadziałała, a jeżeli tak 
to jak? A tak dokładnie co robisz ty dzisiaj? Na 
czym dla Ciebie polega sprawa polska?” 

 W tych pytaniach jak i ich odpowiedziach 
odkryjemy  te ogniska uczuć szlachetnych o których 
wspominał Generał. A nasze narzędzia to właśnie 
ta realna praca twórcza. I wtedy odkrywamy my 

jak i nasze podwładne, że tak naprawdę nic się nie 
zmieniło. Nie musimy my oddawać swojego życia w 
ofi erze, ale rozumiemy, że mamy i my dalej święty 
obowiązek pamiętać, pojąć, szanować i naśladować, 
bo cel suwerennej i niepodległej Ojczyzny jak i miłości 
do swojego rodaka trwa dalej w nas. Pytanie: czy 
popkoncert nam to da? Co myślicie? 

Zygmunt

ZDJĘCIE: Londyn Richmond Park - FOTOGRAF: Anna Kalinowska

NAJNOWSZE WIADOMOŚCINAJNOWSZE WIADOMOŚCI
WW ZEZE EK ZAWSZE POINFORMOWANY!EK ZAWSZE POINFORMOWANY!
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100LECIE  RP100LECIE  RP
20182018

MARIA PAWLIKOWKA-JASNORZEWSKA

Wnuczka Juliusza Kossaka, córka Wojciecha, pisarka 
szczególnie dramatów i poetka 

Kraków 1891- Manchester 9 lipiec 1945
(Southern Cemetery)

Barwy narodowe 

Biało-krwawy,
Krwawo-biały, lniany

Opatrunku, który zwiesz się: sztandar,
Coś się z wielkim krwotokiem uporał!

Wiatr rozwija ten dokument rany,
Wznosi w górę bohaterski bandaż,

Tę pamiątkę,
Ten dług

I ten morał.
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PODBESKIDZIE DZISIAJ

PODBESKIDZIE WÓWCZAS
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BOLESŁAW WIENIAWA DŁUGOSZOWSKI

 75 lat temu, 1 lipca 1942 r., w Nowym 
Jorku popełnia samobójstwo Bolesław Wieniawa-
Długoszowski, adiutant Józefa Piłsudskiego, pierwszy 
ułan II Rzeczpospolitej, generał WP, dyplomata. We 
wrześniu 1939 r. wskazany jako następca prezydenta 
Ignacego Mościckiego po jego internowaniu w 
Rumunii na wypadek opróżnienia się urzędu przed 
zawarciem pokoju;

 Lata szkolne ma burzliwe ze względu na 
nieokiełznany od kołyski temperament i niechęć do 
misteriów greckiej gramatyki.

 Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1900 r. 
na żądanie ojca  rozpoczyna studia medyczne na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Zawiera 
wówczas znajomości m.in. z Leopoldem Staff em, 
Janem Kasprowiczem i Stanisławem Przybyszewskim. 
Studia kończy w 1906 r. z tytułem doktora 
wszechnauk lekarskich.

 W 1907 r. wyjeżdża do Berlina, gdzie przez 
rok kształci się na Akademii Sztuk Pięknych. Następnie 
- Paryż! Tam rozwija swoje zamiłowanie do sztuki. Był 
jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Artystów 
Polskich, które powstało w stolicy Francji w 1911 r. W 
jego skład weszli m.in. Władysław Reymont i Stefan 
Żeromski.

 Działalność artystyczna Wieniawy-
Długoszowskiego koncentrowała się na pisaniu 
wierszy, tłumaczeniu dzieł francuskich pisarzy na język 
polski, rysowaniu oraz malowaniu obrazów.
W 1913 r. wstępuje do Związku Strzeleckiego. 
W lutym 1914 r. poznaje Józefa Piłsudskiego, który 
przybył do stolicy Francji   z zamiarem wygłoszenia 
odczytu na temat ruchu strzeleckiego. O tym, że 
już wówczas Wieniawa-Długoszowski zafascynował 
się postacią przyszłego Marszałka, świadczy jego 
list do brata, w którym pisał: “Czuję się żołnierzem, 
znalazłem Wodza”.

 Na swej drodze spotyka Sienkiewicza. Wielki 
pisarz nie wywiera na nim zbyt dobrego wrażenia.. 
Pisarzowi tworzącemu „ku pokrzepieniu serc” nie 
podoba się, że żołnierze walczą ramię w ramię z 
Niemcami. – “Choćby z diabłem, byle do wolnej 
Polski! “– rzuca zdenerwowany Wieniawa.
6 sierpnia 1914 r. w składzie I Kompanii Kadrowej 
wymaszerowuje (jako piechur) z krakowskich 
Oleandrów do Królestwa Polskiego. Następnie 
wstępuje do I Pułku Ułanów Legionów Polskich, 
którym dowodzi rotmistrz Władysław Belina-

Prażmowski. Za udział w walkach zbrojnych, m.in. w 
bitwie pod Kos  uchnówką 4-6 lipca 1916 r., zostaje 
odznaczony orderem Virtu   Militari.

 W sierpniu 1915 r. wszedł w skład misji 
specjalnej, która udała się do Warszawy. Potem został 
osobistym adiutantem Józefa Piłsudskiego
Po klęsce II Korpusu Polskiego pod Kaniowem, 
do której doszło 11 maja 1918 r., Wieniawa-
Długoszowski próbuje przedostać się do Murmańska. 
Po drodze zostaje aresztowany przez bolszewicką 
WCzK i osadzony w więzieniu na Łubiance. Wolność 
odzyskuje dzięki wstawiennictwu adwokata Leona 
Berensona, który w przeszłości był m.in. obrońcą 
Feliksa Dzierżyńskiego! Żona adwokata Bronisława 
Berenson po rozstaniu z mężem zostaje żoną 
Wieniawy.

 Jako adiutant Piłsudskiego bierze udział w 
przygotowaniu wyprawy wileńskiej w 1919 roku 
i kampanii kijowskiej w 1920 roku. Uczestniczy 
w Bitwie Warszawskiej. W trakcie wojny polsko-
bolszewickiej dowodzi  jednostkami kawalerii, 
Odznaczony Krzyżem Walecznych. 11 czerwca 1920 
roku zostaje zatwierdzony w stopniu podpułkownika 
z dniem 1 kwietnia 1920 roku, w kawalerii, w grupie 
ofi cerów byłych Legionów Polskich.

 W listopadzie 1921 roku Wieniawa-
Długoszowski zostaje mianowany a  aché wojskowym 
w Bukareszcie, gdzie bierze udział w pracach nad 
konwencją polsko-rumuńską podpisaną w kwietniu 
1922 roku.

 W okresie Polski międzywojennej  służy 
na różnych funkcjach wojskowych, awansując do 
generała dywizji ze starszeństwem. W 1938 r jest, w 
stanie spoczynku, skierowany do polskiej dyplomacji. 
Jest mianowany polskim ambasadorem w Rzymie. 
Obowiązki pełni do czasu zerwania stosunków 
dyplomatycznych z Włochami w czerwcu 1940 r. Za 
jego kadencji powstaje pomnik Marszałka w Rzymie.

 Równolegle do sprawowanych funkcji 
w Wojsku Polskim, jak i w dyplomacji, Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski realizował się jako literat, 
pisząc oraz tłumacząc utwory literackie.
Przy tym jest bardzo kolorową postacią w życiu, 
szczególnie Warszawy. Oto opowiadanie: Adiutant 
Piłsudskiego przebywa w dworku u swoich znajomych, 
państwa Libiszowskich, również herbu Wieniawa. 
Trwa wieczorny raut nad stawem. 

 10–letni syn gospodarzy pyta 
Długoszowskiego, czy spełnia prośby dzieci. 
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„Oczywiście” – pada odpowiedź. „To niech wujek 
wejdzie dla nas do stawu!”. Wieniawa, w stroju 
wieczorowym, bez namysłu wykonuje polecenie. Po 
chwili prosi o możliwość wyjścia na brzeg, bo – jak 
mówi – garnitur nasiąkł wodą i robi się coraz cięższy. 
Zgodę uzyskuje. 

 „Dlaczego wujek to zrobił, ja przecież 
żartowałem” – pyta zdziwiony maluch. „Dałem 
ci słowo, że spełnię twoje życzenie. Nie mogłem 
postąpić inaczej. Zapamiętaj na całe życie, 
jeżeli dasz komuś słowo, że coś zrobisz, zrób to 
honorowo, choćby bardzo bolało” 
Innym razem zakłada się, że wjedzie na koniu na 
pierwsze piętro hotelu Bristol. „Skończyły się 
żarty, zaczęły się schody” – mówi i wjeżdża z 
ułańską fantazją. Innym razem wjeżdża konno do 
restauracji Adria. Konie kocha ponad wszystko. 
W jednym z wierszy zapisuje zgrabnie: „Bo w 
sercu ułana, gdy je położysz na dłoń, na pierwszym 
miejscu panna, przed nią tylko koń”.

 Mianowany następcą Prezydenta RP, 
opuszcza Włochy i udaje się pociągiem przez 
Szwajcarię do Paryża, by objąć urząd. Ze względu 
na sprzeciw rządów Francji i Wielkiej Brytanii, oraz 
antypiłsudczykowsko nastawionego Władysława 
Sikorskiego wobec jego nominacji, zrzeka się 
następstwa na urzędzie Prezydenta RP. Decyzja o 
wyznaczeniu następcy zostaje odwołana 29 września 
1939 roku. Po klęsce Francji w 1940 roku udaje się 
do Portugalii, następnie wypływa do USA.
W czasie pobytu w USA pełni m.in. obowiązki 
Redaktora Naczelnego “Dziennika Polskiego” w 
Detroit.

 W 1942 r. uzyskuje nominację na 
stanowisko ambasadora Polski na Kubie. Wieniawa-
Długoszowski propozycji nie przyjmuje, gdyż uznał, 
że oferowana funkcja nie umożliwi mu wywierania 
realnego wpływu na sytuację okupowanej Polski.
Uważa to jako jeszcze jeden policzek ze strony Rządu 
w Londynie. Nie wytrzymuje klęski polskiej, nie 
wytrzymuje faktu, że nie może jej służyć należycie.
Popełnia samobójstwo 1 lipca 1942 r. wyskakując z 
tarasu 5 piętra domu przy ulicy Riverside Drive 3 w 
Nowym Jorku. 

 Pochowany  na cmentarzu w Nowym Jorku. 
( w jego pogrzebie uczestniczy Generał Pa  on-
USA)  W 1990 r. urnę z jego prochami przewieziono 
do Krakowa   i uroczyście złożono na Cmentarzu 
Rakowickim.

BUDAPESZTBUDAPESZT
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 Papież Franciszek pobłogosławił kielich 
mszalny, który zostanie przekazany Kościołowi 
Polskiemu w Budapeszcie, podczas uroczystej Mszy 
św. 11 listopada.

 7 listopada urodziny Paderewskiego

 Na zdjęciu jako niemowlę z matką.

ARCHIWUM AKT NOWYCH

7 listopada 1918

 Sto lat temu, 7 listopada 1918 roku powstał 
w Lublinie Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej, 
kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. W Archiwum 
Akt Nowych znajdują się materiały archiwalne 
związane z działalnością Ignacego Daszyńskiego oraz 
jego gabinetu politycznego.

AAN, Instytucje Tymczasowego Rządu Ludowego w 
Lublinie 1918 – 1919, sygn. 129/3.

LOUIS PAWELSKI

 Louis Pawelski i niedawno odkryte jego 
notatki z Pierwszej Wojny Światowej. Pozostajemy 
wierne  oryginalnej treści  pisanej w języku 
angielskim:

Ataki gazowe:
 Pawelski and other troops laboured for 
breath for hours a  er the Germans had shelled them 
with canisters of deadly mustard gas. He said they felt 
as though heavy weights had been pressed against 

OBCHODY 100 LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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their chests, with waves of nausea making it only 
worse.

 “Tried to kill it with a drink of water but 
it did not help,” he wrote. “By and by the heavy 
breathing was getting more lighter and easier and 
by morning, the vomiting sensation disappeared, 
but headaches were felt by almost everyone ...” 
śmierć za rogiem” przejście gońców
In another entry, Pawelski sheds light on the high 
mortality rate he and other runners faced when 
they delivered messages.

“Pvt. Teator was made a runner which he dreaded. 

He kind of knew this will fi nish him up. I tried to 
encourage him saying all runners don‛t get killed, 
but he argued that nine out of ten are. He was 
right, he was killed later on. It was a great shock 
to me as he was a good friend of mine and I sure 
did missed him.”

11 listopad 1918r

 “Finally, one more minute. That one minute 
seemed like an hour now. Eleven o‛clock everybody 
speechless and quiet. Airplanes overhead and 
artillery going on as usual and heavier. Nothing 
seen ahead, great disappointment, a moment 
or two pass. Suddenly, as great as the artillery 
barrage kept on going, it suddenly stopped.”

 But there was apprehension.

 “We kept low in our position but not far 
ahead of us a German head comes up, some nervy 
guy. Gosh, to shoot or not to shoot, which? But 
orders are orders. Another head bobs up, then 
some more. Plenty of heads over there. Suddenly 
one fellow takes a chance crawling out. Other 
fellows his friends help him.”

ZDJĘCIE: ROSSA WILNO Pani Piłsudska z córkami i harcerkami 1939 r.

 “Oh, what a joy, what a shouting, hand shaking between ourselves, congratulating ourselves to 
be lucky, whole and safe at the end. Some of the boys were overjoyed. They staged what I would call an 
Armistice Dance between themselves.”

DO HYMNU!
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 11 listopada 2018 roku w całej Polsce i 
w wielu miejscach na świecie w samo południe 
będziemy śpiewać hymn państwowy. Dołącz do nas! 
Pokażmy, że w stulecie odzyskania niepodległości 
jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. 
Zademonstrujmy to w najbliższy sercom Polaków 
sposób – śpiewając wspólnie hymn.

PANI WANDA PIŁSUDSKA-ROWVILLE AUSTRALIA

NA FRONCIE WE FRANCJI

 W lipcu 1918 roku poległ śmiercią żołnierza, 
podporucznik Lucjan Chwałkowski, pierwszy ofi cer z 
Armii Polskiej, tzw. Błękitnej Armii. 
W literaturze przedmiotu podawane są dwie daty jego 
śmierci: 10 lipca i 11 lipca. Natomiast na jego grobie, 
na cmentarzu wojskowym w Auberive, widnieje data 
8 lipca 1918  r.

 Był jednym z ponad 20 tysięcy ochotników ze 
Stanów Zjednoczonych do Armii Polskiej we Francji z 
lat 1917-1919. 
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Wywodził się ze Związku Sokolstwa Polskiego w 
Ameryce, a konkretnie z Gniazda Nr 7 w Nowym 
Jorku.

 Absolwent pierwszego polskiego kursu 
ofi cerskiego w Toronto, zorganizowanego 
(styczeń – maj 1917) przez kanadyjskie władze 
wojskowe. Od października 1917 r. szkolił 
polskich ochotników w kanadyjskim obozie 
treningowym w Niagara on the Lake, skąd 15 
grudnia wyjechał z pierwszym transportem 
przeszkolonych rekrutów do Armii Polskiej we 
Francji, tzw. Błękitnej Armii.

 Po skończeniu francuskiej szkoły 
ofi cerskiej w Quin  n, skierowany do 1 Pułku 
Strzelców Pieszych, z którym w czerwcu 1918 
roku wyruszył na front.

 Na pododcinku Fabert w dniach 2-26 
czerwca dowodził plutonem w 5 kompanii. 
Na początku lipca 1918 roku w rejonie rowu 
Persan (pododcinek Odeon) zgłosił się na 
ochotnika do wykonania nocnego wypadu na 
pozycje niemieckie, celem było zdobycie jeńca. 
Podczas tej akcji dowodzona przez ppor. Lucjana 
Chwałkowskiego 10-osobowa grupa ochotników 
dostała się pod ogień niemieckiej artylerii. 

 Ciężko ranny (stracił rękę) umiera na 
skutek wykrwawienia. 

 Jego ostatnie słowa brzmiały: 

„To dla Polski.” 

 Odznaczony pośmiertnie francuskim 
Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej  i polskim 
orderem Virtu   Militari kl. 5. 

 Do października 1918 roku w szeregach 
Armii Polskiej we Francji poległo na froncie 80 
polskich ochotników z Ameryki. W owym czasie 
dowódcą Błękitnej Armii wciąż pozostawał 
francuski generał Louis Archinard.

 W weterańskim muzeum mieszczącym 
się w Domu Weterana Polskiego w Nowym 
Jorku, przechowywana jest pamiątkowa urna 
z 1935 roku ąca ziemię z grobu ppor. Lucjana 
Chwałkowskiego.

 Obecnie imię Lucjana Chwałkowskiego 
nosi Placówka Nr 12 SWAP w Filadelfi i, PA.

KRAKÓW

ZDJĘCIE: Facebook - FOTOGRAF: Pan Teofi l Lachowicz
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BISKUP AUGUSTYN ŁOSIŃSKI
ORDYNARIUSZ DIECEZJI KIELECKIEJ

W LATACH 1910-1937

 Augustyn Łosiński to postać nieszablonowa o 
niezwykle silnym charakterze. 

 Biskup Łosiński, pełniąc funkcję ordynariusza 
diecezji kieleckiej, mocno rozczarowywał władze 
carskie – chciały go one przenieść za to do 
Żytomierza, pomijały przy odznaczeniach i awansach.

 W latach Pierwszej Wojny Światowej  
Austriacy podejmowali próby usunięcia go z Kielc w 
ramach represji za paraliżowanie akcji werbunkowej 
do formacji wojskowych wspierających państwa 
centralne, krytykę rabunkowej polityki okupantów 
oraz otwarte potępienie rozbiorów Polski podczas 
obchodów kościuszkowskich w 1917 roku.

 Chwalony był za ocalenie miasta w 1914 
roku, kiedy to ruble z jego kasy uchroniły Kielce przed 
zbombardowaniem ogniem artylerii rosyjskiej. 
Ordynariusz diecezji żywił najuboższych kielczan w 
trudnych latach I wojny światowej (jego kuchnie 
wydawały najbardziej potrzebującym po 700 posiłków 
dziennie).

 Po wojnie, podczas walk o granice, święcił 
sztandary pułkowe armii polskiej, wspierał moralnie i 
materialnie powstania śląskie oraz budżet wojskowy 
w dobie kampanii bolszewickiej.
 Zwołał synod diecezjalny. Zorganizował i rozwinął 
szkolnictwo katolickie w mieście, z gimnazjum św. 
Stanisława Kostki na czele.

 Założył kielecki oddział Akcji Katolickiej i 
„Caritas”. U kresu życia, patronował   w 1936 roku 
zakupowi samolotu sanitarnego dla armii polskiej. 
Dla siebie nie żądał niczego.

 Przysięga Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej. 
Znakomity obraz Walerego Stratowicza.
4 lutego 1919 roku w Kopciówce pod Grodnem 
oddziały polskiej Samoobrony złożyły przysięgę na 
wierność Rzeczpospolitej.

 Był to dramatyczny moment. Trzy tygodnie 
temu Niemcy otoczyli Kopciówkę i rozbroili polskie 
oddziały. W Grodnie aresztowano dowódcę 
Samoobrony gen. Mikołaja Sulewskiego. W tych 
warunkach tylko twarda postawa majora Bronisława 
Bohatyrewicza, który przejął dowodzenie pozwoliła 
uniknąć paniki i załamania się żołnierzy. Przysięga 
złożona w Kopciówce scementowała Samoobronę, 
która już wkrótce stała się Pułkiem Strzelców 
Grodzieńskich - przypomniał Andrzej Poczobut.
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ZDJĘCIE: Szarkowszczyzna. (obwód witebski), Facebook - FOTOGRAF: Pan Andrzej Poczobut 

 Za II RP gmina Szarkowszczyzna, powiat 
dziśnieński, województwo wileńskie.

 Fragmenty obelisku otwartego i 
poświęconego 11 listopada 1936r. ku Czci Poległych 
Bohaterów. Złożono tam prochy pięciu nieznanych 
żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko – 
bolszewickiej.

 Tak dziś wygląda pomnik ku czci Józefa 
Piłsudskiego postawiony w 1930 roku przez 
miejscową ludność.

 Widać, że to była kolumna z kulą u góry. Dziś 
wszystko leży na ziemi.

 W 1908 r. wybrano go posłem do Rady 
Powiatowej w Tarnowie i Sejmu Krajowego we 
Lwowie, a w roku 1911 zostaje posłem do parlamentu 
Austro-Węgier w Wiedniu.

 W. Witos to również organizator i jeden 
z przywódców ruchu ludowego, w tym przede 
wszystkim Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”. 
Jako ludowiec stał się działaczem państwowym 
szczebla centralnego. 28 października 1918 r. zostaje 
powołany na przewodniczącego Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej w Krakowie, która objęła władzę 
administracyjną w porozbiorowej Galicji. 

 W latach 1920-1926, aż trzykrotnie i to 
w trudnych dla kraju momentach, stawał na czele 
polskiego rządu. Urząd premiera sprawował łącznie 
przez 624 dni. W tym okresie m.in. rozpoczęto 
budowę portu i miasta Gdyni, zakończono traktatami 
wojnę, zanotowano spore osiągnięcia w
rolnictwie.

 Po wkroczeniu Niemców do Czechosłowacji 
W. Witos powrócił do kraju.

 We wrześniu 1939 r. został ranny. 
Aresztowany przez Niemców był więziony w 
Jarosławiu, Rzeszowie i Berlinie. W tym czasie 
proponowano mu utworzenie rządu kolaboracyjnego, 
co kategorycznie odrzucił. Zwolniony z więzienia 
przebywał (pod nadzorem
Gestapo) w rodzinnych Wierzchosławicach.

 Zmarł w Krakowie złożony chorobą 
obustronnego zapalenia płuc 31 października 1945 
r., a pochowany jest na cmentarzu parafi alnym w 
Wierzchosławicach.

 Spuścizna piśmiennicza tego polityka 
obejmuje łącznie „około pięciu do siedmiu tysięcy 
stron maszynopisu” i jest to, w odróżnieniu
od dorobku piśmienniczego innych polityków, 
pisarstwo bardzo samodzielne (z wyjątkiem 
niektórych tekstów ofi cjalnych).

 Kariera pisarska W. Witosa rozpoczęła się od 
korespondencji wysłanej w 1893 r. do „Przyjaciela 
Ludu”. O okolicznościach powstania tego listu tak 
pisze autor w swoich wspomnieniach: 

 „Zacząłem pisać. Za dwa wieczory pracy 
udało mi się skleić korespondencję na czterech 
dużych kartkach papieru. Nie miałem jednak odwagi 
położyć pod nią swojego podpisu, gdyż nie chciałem, 
ażeby ktokolwiek mógł wiedzieć, że ona ode 
mnie pochodzi. Po dwóch tygodniach rozmyślania 

WINCENTY WITOS
1874 1945

DZIAŁACZ I PISARZ LUDOWY

 Wójt z Wierzchosławic - jak powszechnie 
określa się Wincentego Witosa - urodził się 22 
stycznia 1874 roku w przysiółku Dwudniaki, będącym 
częścią wsi Wierzchosławice. Wychował się w 
drobnorolnej rodzinie chłopskiej. Był samoukiem, 
jako że tylko przez cztery zimy pobierał naukę 
szkolną.

 Jednakże systematyczne samokształcenie 
i czytelnictwo, dało podstawę do przyszłej wielkiej 
kariery politycznej, którą rozpoczął od działalności 
na szczeblu lokalnym i w rodzinnej wsi. W latach 
1908-1931 sprawował w swojej gminie obowiązki 
wójta. W tym czasie przyczynił się do założenia 
kółka rolniczego, budował placówki spółdzielcze, 
gospodarcze i kulturalne, jak młyn, dom ludowy czy 
szkołę. 
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wysłałem ją do redakcji z podpisem: „Maciej
Rydz” z Wierzchosławic, po czym znowu przez całe 
dwa tygodnie oczekiwałem z niecierpliwością, ale 
też ze strachem, na umieszczenie jej w gazecie.

 Gdy nadeszła, zrobił się we wsi zrozumiały 
rumor.Najwięcej jej treścią poczuł się dotknięty 
nadleśniczy Sanguszków i to słusznie [...]. Szukając 
winowajcy,wezwał też zaraz do siebie 70-letniego 
chłopa Bartnika, którego we wsi akuratnie 
przezywano„Rydzem”. [...] Dalsze artykuły poszły 
mi już znacznie gładziej, aż z czasem stałem się 
jednym z najpilniejszych korespondentów.”

WSPOMNIENIA
FRAGMENTY 

O SOBIE, RODZINIE I WSI

 Urodziłem się w miesiącu styczniu 1874 roku, 
z ojca Wojciecha i matki Katarzyny ze Sroków, jako 
najstarszy z rodzeństwa. Młodszy o cztery lata ode 
mnie brat Andrzej, były posłem do sejmu polskiego, 
mieszka obecnie w Krasnem, miejscowości powiatu 
złoczowskiego, gospodarując na zakupionym tam 
gruncie. Najmłodszy, Jan, zmarł w Wierzchosławicach 
w latach dziecięcych. Natomiast ojciec posiadał 
bardzo liczne rodzeństwo, bo trzech braci i pięć sióstr. 
Ja znałem dwóch z jego braci, a to: Marcina i Macieja, 
siostrę zamężną - Pochroniową i dwie niezamężne 
- Marię i Katarzynę. Najstarszy brat jego, Stanisław, 
zamożny gospodarz w Rudce i dziedzic rodowego 
majątku, został otruty w jakichś tajemniczych 
okolicznościach. Siostra Maria zmarła w sile wieku, 
a Katarzyna wyjechała do Ameryki, nie dając o sobie 
zupełnie znaku życia.

 Starzy ludzie opowiadają sobie, że 
Wierzchosławice nazwę swoją wzięły od świętego 
Wojciecha, który w czasie olbrzymiej powodzi, 
niesiony falami „wody morskiej”, zatrzymał się na 
wierzchołkach drzew olbrzymiego lasu, jaki wówczas 
pokrywał grunta dzisiejszej gminy, i dał tę nazwę 
powstać mającej w przyszłości osadzie. 

O CHŁOPACH

 Kimże dla mnie byli chłopi i jak mi się w mojej 
młodości przedstawiali? Niejednokrotnie słyszałem, 
jak ksiądz z przekonaniem prawił na ambonie, że 
ludzie wobec Boga są wszyscy równi, bo mają jedną 
taką samą duszę i takie samo ciało, a wyróżnić ich 
tylko może praca, cnota i zasługi. 

 Miałem grube co do tego wątpliwości, 
patrząc i widząc kim był w życiu codziennym np. 

ksiądz proboszcz, pan nauczyciel, nadleśniczy, rządca 
dworski, a nawet organista, a czym byli chłopi, nie 
wyłączając prawie żadnego. Jak oni żyli, mieszkali, jak 
się ubierali, a jak ich sąsiedzi nie chłopi. Trudno mi 
było uwierzyć najwięcej solennym, a tak mile dla ucha 
brzmiącym zapewnieniom o równości, gdy nazajutrz 
po tym kazaniu leśniczy wysmarował chłopów po 
gębie bez żadnej przyczyny, ekonom zdzielił lagą kilka 
dziewcząt, bo bez rozkazu przyszły do
pracy, a ks. proboszcz kazał pozajmować krowy i gęsi 
biedaków, którzy je paśli na rowie przylegającym do 
plebańskich gruntów, nadleśniczy, dobry przyjaciel 
księdza, orzekł wyrzucenie na zawsze z lasu jednego 
z gospodarzy, który się nie pozwolił policzkować i 
spokojnie odtrącił bijącą go rękę.

 A przecież takie i podobne rzeczy działy 
się codziennie i uchodziły zupełnie bezkarnie. [...] 
Chłopów znoszono, bo się ich nie można było pozbyć, 
tolerowano, gdyż byli potrzebni, ale im dawano 
na każdym kroku odczuć ich niższość, darzono 
lekceważeniem i pogardą i przypominano przy każdej 
sposobności, że te „ślepe i śmierdzące chamy przecież 
zupełnie są z innej gliny”. I byli też naprawdę takimi.

 To odbierało mu wszelką inicjatywę, możność 
poruszania się i obrony, to stwarzało beznadziejność 
wszelkich jego zamierzeń i posunięć. 

ZRÓŻNICOWANIE WSI

 Pomimo nędzy i upośledzenia, w jakich 
tonęła cała wieś, jeśli się jej przyjrzeć trochę uważniej 
i głębiej,można było ujrzeć wielkie różnice panujące 
pomiędzy chłopami. Wartość człowieka mierzono 
wciąż ilością morgów, koni, bydła, jakością gruntu, łąki 
i gospodarskim pochodzeniem. Dużą rolę odgrywały 
też powodzenie, honory i umiejętności.

CHŁOPI, A SZLACHTA

 A jeżeli chodzi o różne maniery i przywary, 
to nie da się zaprzeczyć, że wielu chłopów swoim 
postępowaniem wykazuje duże ze szlachtą 
pokrewieństwo. Owo „zastaw się, a postaw się” - 
obowiązuje tak u jednych, jak i u drugich.
Szukając dalszych porównań przychodzi mi z 
przyjemnością stwierdzić, że chłopi wykazują znacznie 
więcej od szlachty tak odporności, jak i wytrwałości, a 
nawet honoru i godności. 
Szkoła i czytelnictwo wsi

 Przez długi czas wierzchosławianie obchodzili 
się bez szkoły i byli z tego zupełnie zadowoleni. Naukę 
czerpali od organisty, albo też w zimie  wieczorami 
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uczyli jedni drugich. Szkołę uważali za wielki 
niepotrzebny ciężar i bronili się przed nią długo 
i żarliwie. W końcu jednak nie dali rady. Szkołę 
zbudowano, i to na miejscu dawnej karczmy, aż 
szóstej czy siódmej z rzędu w tej gminie. Szkoła więc 
była, z nauką jednak było dużo gorzej. Trochę dzieci 
sprowadzono do niej, lecz chodziły one tylko w 
miesiącach zimowych. Na wiosnę i jesienią zostawały 
w domu, bo nie miał kto pasać gęsi i bydła.W tych 
warunkach nie mogła też nauka dawać wielkich 
rezultatów, 

 Duża część tej ludności nawet wtenczas 
umiała czytać, ale tylko „drukowane” i to na tej 
samej książce i w tym samym miejscu. Gdy się 
zmieniło książkę, albo miejsce, kończyła się nabyta 
umiejętność.

 Na nią się zaś składały: modlitwy do mszy, 
godzinki, modlitwy za umarłych, nieszpory, modlitwy 
o deszcz lub pogodę, gorzkie żale i niektóre pieśni i 
kolędy.
 

LEKTURY WITOSA

 Czytając wszystko, co tylko dano, 
przypominam sobie, że między innymi czytałem 
różne dzieła Ignacego Kraszewskiego, T. T. Jeża, 
Mikołaja Reja, Frycza Modrzewskiego, Zygmunta 
Krasińskiego, Ignacego Krasickiego, Pismo Święte 
ks. Wujka, Żywoty świętych i Kazania Sejmowe ks. 
Piotra Skargi, Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, 
Wieczory pod lipą, wszystkie wówczas istniejące 
dzieła Henryka Sienkiewicza, Żeromskiego, 
Przybyszewskigo,  encyklopedię Orgelbranda, 
dzieje rewolucji francuskiej,włoskiej, powstań 
węgierskich, kilka książek o Napoleonie, powieści 
Tołstoja, Zoli, Jokaja i wielu innych pisarzy krajowych 
i zagranicznych. Ponad to - wszystkie utwory 
Mickiewicza, Konopnickiej, Słowackiego, Pola, 
Brodzińskiego, Kochanowskiego, Goszczyńskiego i 
innych polskich poetów; szereg książek dotyczących 
wojen rzymskich i greckich, historii papiestwa, 
fi lozofów i mędrców świata chrześcijańskiego, 
dzieje Słowiańszczyzny, zmaganie się jej z nawałą 
germańską itd. Poza tym całe stosy książek treści 
politycznej, społecznej i gospodarczej, jak również 
broszur aktualnych, w tym czasie wydawanych. Nie 
omieszkał też pan Głowacki dać mi kilka książek 
zakazanych, przez francuskich przeważnie autorów 
napisanych, upominając, ażebym o tym nic nie 
mówił proboszczowi.

 Ja rzeczywiście pary z ust nie puściłem, ale 
za to Głowacki nie wytrzymał i chcąc proboszczowi 

dokuczyć, o tym mu powiedział. Naturalnie, że znowu 
miałem nową awanturę. Czytanie książek, rozważanie 
różnych zdarzeń i wypadków, przykłady w nich 
podawane, działały niesłychanie silnie na moją młodą 
wyobraźnię. Z jednej strony czułem się powołanym 
do spełnienia jakichś nieokreślonych jeszcze zadań, 
z drugiej widziałem się małym, upokorzonym 
nędzarzem, który tylko z łaski innych może korzystać 
ze skarbów wiedzy, a swoje młode życie musi 
poświęcać ciągłej gonitwie za chlebem.

 Myśli owe były często wielką, nie dającą 
się ugasić podnietą, ale też nierzadko zatruwały 
życie, niosąc beznadziejność wszystkich moich, tak 
gorących, a równocześnie tak odległych pragnień.

KWESTIA EMIGRACJI

 Władze idące na rękę wielkiej własności, 
obawiającej się braku robotnika i podrożenia pracy, 
przez dłuższy czas nie wydawały zupełnie zezwolenia 
na wyjazd.

 Ogólny brak gotówki stanowił także bardzo 
poważną przeszkodę, toteż wielu zawziętych 
śmiałków maszerowało piechotą nie tylko do pruskiej 
granicy, ale nawet nieraz do samego Hamburga. 
Nie mając dokumentów podróży, przemycani byli 
przez różnych przewodników, którym się musieli 
bardzo suto opłacać. Przewodnicy ci brali też od nich 
gotówkę, jaką posiadali i niby to dla bezpieczeństwa 
i odwrócenia uwagi władz od nich, przy czym ich 
niejednokrotnie sami do ostatniego grosza okradali. 
Nauczeni doświadczeniem emigranci idąc powtórnie, 
zaszywali sobie pieniądze w ubraniu, w cholewach od 
butów, chowali pod zelówki i obcasy.

 Bardzo często zostali złapani przez władzę 
na granicy i odstawieni policyjnie do miejsca 
zamieszkania, jeżeli o nim władze te poinformowali. 
Tym się jednak nie zrażali, szli na nowo raz drugi i 
trzeci, aż nareszcie granicę przechodzili i wszystkie 
trudności pokonali.

 Ci szczęśliwcy nie tylko, że opisywali w listach, 
co to za raj ta Ameryka, ale w krótkim czasie przysyłali 
zarobione dolary, jako wymowne świadectwo 
panującego tam dobrobytu. Zazdrośni bliżsi i dalsi 
sąsiedzi obliczali skwapliwie czas zarobku i pieniądze 
przysłane i dochodzili do wniosku, że posyłający, albo 
te pieniądze znalazł, albo je też ukradł, bo przecież 
nie mógł ich tak szybko zarobić. Ameryka stała się też 
przedmiotem bezustannych gorączkowych rozmów, 
rozważań i pragnień, a wyjazd do niej szczęściem po 
prostu pojąć się nie dającym Na Zamku Kólewskim w 
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Warszawie wystawa o Niepodległej  - w 
tym postać Witosa przypomniana.

FOTOGRAF: Zygmunt

NOWA ZELANDIA

 Z okazji obchodów Stulecia 
Odzyskania Niepodległości w najbliższą 
sobotę 10 listopada wieczorem (od 
godz. 20.00 do północy) budynek 
Michael Fowler Centre w Wellingtonie 
podświetlony będzie na biało-czerwono.

 Także dzięki staraniom Polonii 
w Christchurch w barwach narodowych 
będą świecić most Gateway Arches i molo 
w New Brighton! 

 Zapraszamy do radosnego 
świętowania, dzielenia się tą informacją i 
wspólnych selfi e!

Niepodległa
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Wizualizacja Nowego “Muzeum Pamięci Sybiru”.

BELGIA

 W ceremonii odsłonięcia 
pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego uczestniczyła delegacja 
Czarnej Dywizji z jej dowódcą gen.
dyw. St. Czosnkiem na czele .

 W Brukseli na terenie 
ambasady RP w Królestwie Belgii 
odsłonięto we wtorek popiersie 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Uroczystości to element obchodów 
100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

 W uroczystościach wzięli 
udział m.in. przedstawiciele 
rządu, ambasady, Instytutu 
Pamięci Narodowej, Stałego 
Przedstawicielstwa Polski przy UE, 
polscy europosłowie, członkowie 
Związku Piłsudczyków i Polacy 
mieszkający w Belgii.

 Mało osób wie, że Polacy 
mieli swój udział w tym, że Belgia 
uzyskała niepodległość w XIX wieku. 
Jedno z naszych powstań, insurekcja 
listopadowa, spowodowała, że Rosja 
zajęta polską sprawą musiała uznać 
niepodległość Belgii”. 

 Wiceprezes IPN podkreślił, że 
Piłsudski bywał w Brukseli. „W 1914 
roku wizytował tutaj konspiracyjny 
Związek Strzelecki, który był 
organizowany w Belgii i Francji.
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WILNO
Program:

MSZA ŚWIĘTA W KATEDRZE

12.00 – uroczyste podniesienie fl ag Polski i Litwy 
na placu Łukiskim z udziałem Przewodniczącego 
Sejmu RL Viktorasa Pranckie  sa i Ambasador RP 
na Litwie Urszuli Doroszewskiej.
13.00 – złożenie wieńców oraz modlitwa przy 
Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. 
Dołączenie do ogólnoświatowej akcji wspólnego 
śpiewania hymnu – „Niepodległa do hymnu!”.
14.30 – „Sto par w polonezie” na Placu 
Ratuszowym na stulecie Niepodległości Litwy i 
Polski.
Więcej szczegółów: h  ps://www.facebook.com/
events/303022190534650/
17.00 – Koncert „CHOPIN GENIUS LOCI” w 
wykonaniu Włodzimierz Nahorny Sextet. Dom 
Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). 
Wstęp za zaproszeniem.

Więcej szczegółów: h  ps://www.facebook.com/
events/546228289157943

W katedrze wileńskiej zostanie odprawiona Msza 
święta za Polskę.

LIPUSZ POLSKA -POMORZE
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Reżyseria: Robert N. Wachowiak
W skrócie: Anthony Adamsky, 28-letni 
Amerykanin polskiego pochodzenia, 
poznaje przeszłość pradziadka, Johna 
Adamskiego. Dowiaduje się, że jako 
żołnierz Błękitnej Armii walczył o 
wolność ojczyzny.

Opis
 Anthony Adamsky, 28-letni 
Amerykanin polskiego pochodzenia, 
w rodzinnym albumie znajduje zdjęcia 
pradziadka, Johna Adamskiego, w 
mundurze wojskowym z czasów I 
wojny światowej. Zauważa jednak, 
że ubiór ten nie przynależy do 
amerykańskiej armii. Zaciekawiony 
tym faktem postanawia odkryć sekret 
przodka. Podczas podróży po USA 
i Kanadzie dowiaduje się, że John 
przeszedł wojskowe szkolenie, by będąc 
żołnierzem Błękitnej Armii, walczyć o 
wolność ukochanej ojczyzny - Polski. 
Bohaterski czyn krewnego sprawia, 
że wiedziony ciekawością Anthony 
decyduje się na sentymentalną podróż 
śladami pradziadka. Inspiracją do 
powstania dokumentu był odnaleziony 
po stu latach materiał fi lmowy, należący 
do prywatnego archiwum Związku 
Sokolstwa Polskiego w Ameryce.

h  p://wsokole.pl/sokoly-wolnosci-
nowy-fi lm-tvp-o-sokole/

USA/KANADA
FILM DOKUMENTALNY

NA ZAKONCZENIE - RYSUNEK  5 LETNIEJ HANI
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LONDYN-WB
CHOPIN SOCIETY

GUILDHALL

FOTOGRAF: MAŁGORZATA SKIBINSKA

WEEKEND POLSKI W ROKU STULECIAWEEKEND POLSKI W ROKU STULECIA
EDYNBURG 3-4 LISTOPADA 2018 R.EDYNBURG 3-4 LISTOPADA 2018 R.

 Niepodległość. To słowo, które wypełniło 
swoim znaczeniem cały Edynburg. Wszystkich 
tych, którzy w swoim sercu, w swojej duszy, swoich 
wspomnieniach i wyobrażeniach mieli i mają Polskę.

 Początkiem listopada zebraliśmy się w 
wyjątkowej sprawie – 100 lat odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Okrągłe sto lat. To tyle, że każdy 
z nas urodził się obywatelem już niepodległego – 
przynajmniej w teorii – kraju. To tyle, że kolejna 
setna rocznica nie będzie już naszym udziałem. Tak, 
to wyjątkowy czas. – miejsce szczególne. To tutaj 11 

grudnia 1994 roku zmarł Wielki Polak – generał broni 
Wojska Polskiego, Edynburg Stanisław Maczek. To 
jego postać i dzieje szczególnie zwracają w tym czasie 
uwagę, wskazując bohaterstwo oraz wielkie oddanie 
i poświęcenie polskich żołnierzy, walczących nie tylko 
za Polskę, ale oddających życie także za inne narody. 
Za ich niepodległość.



strona 25
WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

 W setnym roku odzyskania przez Polskę 
niepodległości, w szkockich Edynburgu i Glasgow, 
w dniach 3 i 4 listopada 2018 roku, zebraliśmy się 
licznie, by razem upamiętnić nie tylko tych, którym 
tak wiele zawdzięczamy, bez których nasza narodowa 
tożsamość nigdy nie byłaby taką, jaką jest – ale 
spotkaliśmy się także po to, by w zjednoczeniu 
upamiętniając wielką historię Polski, patrzeć z 
nadzieją na wspólną przyszłość.

 Obchody tego Polskiego Weekendu 
zgromadziły wyjątkowych gości. Licznie obecna 
Polonia z całej Wielkiej Brytanii, harcerze i harcerki 
z Anglii oraz największych szkockich miast (Perth, 
Aberdeen, Glasgow, Edynburg), edynburskie 
gromady zuchowe i skrzatowa – to najmłodsi 
uczestnicy pochłonięci harcerską atmosferą 
spotkań i przyswajający w najpiękniejszy sposób 
wiedzę oraz klimat tej ważnej lekcji historii. 

Młodzież zgromadzona wokół swoich opiekunów 
i przewodników, wśród których nie zabrakło 
także Władz Związku Harcerstwa Polskiego w 
Wielkiej Brytanii: Komendantki Chorągwi druhny 
hm. Maryś Bnińskiej oraz Komendanta Chorągwi 
druha hm. Jana Minora, a także członków 
Naczelnictwa ZHP działającego poza granicami 
Kraju, m.in. przewodniczącego ZHP hm. Roberta 
Rospędzihowskiego.
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 Znakomici goście, w tym Ambasador RP 
w Londynie Arkady Rzegocki, konsul generalny w 
Edynburgu Ireneusz Truszkowski, burmistrz Edynburga 
Frank Ross, senator Anna Maria Anders, córka lorda 
Frasera Ka  e Boyce (Inicjatora kampanii na rzecz 
budowy pomnika Generała Maczka), brytyjscy i polscy 
żołnierze, m.in. Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych, gen. broni Jarosław Mika, przedstawiciele 
organizacji polonijnych oraz ośrodków edukacyjnych w 
Szkocji.

 Pierwszym i bardzo znamiennym 
wydarzeniem było złożenie kwiatów na polskich 
grobach na Cmentarzu Mount Vernon w Edynburgu, 
dżdżystym sobotnim rankiem. Spoczywają tam polscy 
żołnierze oraz wielcy Polacy – to bez ich ofi ary życia, 

wierności i miłości do Ojczyzny – bez nich nie byłoby 
tego spotkania. Nie można było inaczej rozpocząć 
tych wyjątkowych obchodów. Pamięć i cześć poległym 
dla nas, dla Polski. Niemi świadkowie historii – 
milczący obserwatorzy współczesności.
 
 By podkreślić naszą harcerską jedność, być 
wszyscy razem od samego początku – jednym sercem 
w tym wyjątkowym czasie, stanęliśmy w Kręgu wokół 
innego niesamowitego żołnierza, wokół pomnika 
Niedźwiedzia Wojtka – kaprala Wojska Polskiego, 
niedźwiedzia, który przywędrował do Szkocji razem 
z wojskiem dowodzonym przez Generała Andersa. 
Niedźwiedź Wojtek po skończonej służbie osiadł w 
edynburskim Zoo.

 Kolejnym etapem było odsłonięcie 
pomnika ławeczki generała Stanisława Maczka. 
3 listopada o godz. 14:00 w jednym z najbardziej 
pres  żowych miejsc stolicy Szkocji – na dziedzińcu 
przed budynkiem władz miasta przy Royal Mile, 
czyli głównej ulicy Edynburga. Ulica biegnie od 
Zamku Edynburskiego do Parlamentu Szkockiego. 
Pomnik Generała stanął w sąsiedztwie Stone of 
Remembrance, przy którym odbywają się wszystkie 
uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy. 
Inicjatorem kampanii na rzecz budowy pomnika 
był Lord Fraser of Carmyllie, który uczestniczył w 
pochówku generała Maczka, jako reprezentant rządu 
brytyjskiego. Ceremoniał pogrzebowy oraz honory, z 
jakimi gen. Maczek został pochowany, zainspirowały 
Lorda do zainteresowania się postacią polskiego 
dowódcy i podjęcia decyzji o upamiętnieniu jego 
osoby.
 Sobotni wieczór to Msza święta w kościele 
Św. Szymona w Glasgow – jest to kościół, w którym 

żołnierze, którzy pozostali po wojnie w Szkocji, 
gromadzili się, by pielęgnować w sercach tę Polskę, 
jaką chcieli zapamiętać. Kościół ten od kilkudziesięciu 
lat rozbrzmiewa polskimi pieśniami religijnymi i 
patriotycznymi. To mała dolinka polskości, wśród 
wysokich szkockich wieżowców. Inna przestrzeń. Tę 
wieczorną Eucharys  ę sprawował biskup Wiesław 
Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji 
Polskiej.

 Po Mszy Świętej, w położonym nieopodal 
St. Peter’s Hall w Glasgow, odbył się uroczysty 
Kominek z udziałem zaproszonych gości. Druhny i 
druhowie mieli okazję porozmawiać ze świadkami 
wydarzeń, wsłuchać się w opowieści i wspomnienia 
ich uczestników. 4 listopada w Edynburgu o godz. 
12:00 w katolickiej katedrze św. Marii nastąpił fi nał 
obchodów Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
W jednej z naw bocznych odsłonięta została tablica 
ku czci przedstawicieli polskich władz państwowych, 
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polskich dowódców, żołnierzy oraz osób cywilnych, 
którzy przez dziesięciolecia kultywowali ideę wolnej 
Polski na Wyspach Brytyjskich. To znamienne 
wydarzenie miało miejsce po niedzielnej Mszy 
świętej koncelebrowanej przez arcybiskupa 
Edynburga i St. Andrews Leo Williama Cushley oraz 

biskupa Wiesława Lechowicza. Obecni na nim liczni 
goście, harcerze, a także wierni, wypełnili katolicką 
katedrę po brzegi – tak, jak nasze serca po brzegi 
zostały napełnione wdzięcznością za tak piękny 
wspólny czas. 

Czuwaj!
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100LECIE100LECIE
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ZDJĘCIE: Odznaka pamiątkowa – Krzyż Obrony Lwowa - FOTOGRAF: Andrzej Niedźwiecki 
[własność: Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich]

ZDJĘCIE: Witraż w kościele Sw. Andrzeja Boboli w Londynie, ku czci Obrońcom Lwowa.
Fotograf: Ciecierska.

ZDJĘCIE: Witraż w kościele Miłosierdzia Bożego w Manchester.  Fotograf: Zygmunt

ZDJĘCIE: Tablica ku czci pamięci Prezydenta RP, i ostatniego Prezydenta miasta Lwowa, Stanisława 
Ostrowskiego w kościele Sw. Andrzeja Boboli w Londynie

ŹRÓDŁO: szkolneblogi.pl
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NASZE HARCERSKIE OBCHODY 100LECIA NASZE HARCERSKIE OBCHODY 100LECIA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCIODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„gdy na szale losów miecze rzucono, nie mogło 
zabraknąć szabli polskiej”

 Cytat  z Rozkazu Specjalnego Naczelnictwa 
ZHP w setną rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę 11 listopada 1918r. 

 „Jestem Polakiem - .... nie dlatego tylko, 
że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym 
językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie 
zrozumiali (...), ale także dlatego, że obok sfery 
życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe 
życie narodu którego jestem cząstką, że obok 
swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy 
narodowe, interesy Polski, dla których należy 
poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać 
nie wolno.

 Jestem Polakiem – to znaczy, że należę do 
narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały 
czas jego istnienia, zarówno dziś, jak i w wiekach 
ubiegłych i w przyszłości; to znaczy, że czuję swą 
ścisłą łączność z całą Polską. (..) Wszystko co polskie 
jest moje: niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi 
być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale 
muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród 
za to, co jest marne.

 Jestem Polakiem – więc całą rozległą stroną 
swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i 
myślami, jej potrzebami i aspiracjami. Im więcej 
nim jestem, tym mniej z jej życia jest mi obce i tem 
silniej chcę, żeby to co w mem przekonaniu uważam 
za najwyższy wyraz życia stało się własnością całego 
narodu.”

 „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na 
zawsze.
Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta 
niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople 
krwi. 
 Ale niepodległość jest dobrem nie tylko 
cennym, ale i kosztownym.” 

Józef Piłsudski

NEW YORK

POLSKA

AFGANISTAN

OBCHODZMY, CZĆMY ALE I PAMI ĘTAMY 
PRZELEWANĄ AŻ PO OBECNE CZASY

ZA WOLNOŚĆ POLSKĄ KREW!
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Olga Drahonowska-Małkowska, współtwórczyni i 
jedna z najbardziej zasłużonych działaczek polskiej 
gałęzi ruchu skautowego.

 Nasza sztafeta pokoleń. Odzanczenia 
odbrała wnuczka naszych założycieli Druhna phm 
Krystyna Małkowska Żaba....wraz z  prawnukiem 
Druhem Pawłem Żabą....

Warszawa 11 Listopad 2018r.

Andrzej Małkowski, działacz niepoodległościowy, 
jeden z głównych twórców i teoretyków harcerstwa.

POŚMIERTNE NADANIE ORDERU ORŁA BIAŁEGO

WARSZAWA
OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODELGŁOŚCI

 Na Zdjęciu Druh Przewodniczący,  hm Robert 
Rospędzichowski, Druhna Sekretarz Generalny ZHP, 
hm Haneczka  Świdlicka w towarzystwie Druhny 
Naczelnik (ZHPpl) hm Anna Nowosad.
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NASZE KORZENIE
DRUHNA HM GABRIELA BACKIEL

pisze o swoim Stryju

 Dziękujemy Stryjku i pamiętamy.
Stryjek Bolesław Backiel walczył w Błękitnej Armii o Niepodległość Polski.

CLARK
NEW JERSEY, USA
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MISSISSAUGA



strona 34
WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

ZDJĘCIE: Druhny phm Anna Piotrowksa i  Karolina Galant.

 Niesamowity dzień, niepowtarzalne 
przezycia. 
 Obchodzy 100lecia odzystania niepodleglosci
 Przemarsz najdluzsza ulicą świata, i piękna 
Msza w Katedrze Św Michala.

„Jeszcze Polska nie zgineła kiedy MY żyjemy”



strona 35
WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

KANADA
SZCZEP KASZUBY

Skrzaty kolorują i maki kleją 
Zuchy malują pierścień Hallera

Harcerki przygotowują wstążki na Niedzielę, 11ego Listopada.
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WEXFORD
IRLANDIA

 ZHP Wexford zaprasza wszystkich Polaków 
- 11 listopada 2018 o godz. 12:15 - na mszę świętą 
za Ojczyznę do Polskiego kościoła (Friary)na School 
Street. 
 Zuchy oraz Harcerki i Harcerze wezmą 
aktywny udział w mszy świętej. 
 Pragniemy abyśmy w ten wyjątkowy dzień 
dla narodu polskiego byli po prostu razem! 
 
 Przyłączcie się do nas w tym ważnym dniu.  
 Przypnijmy barwy narodowe i bądźmy razem. 

Czuwaj! 

HUDDERSFIELD
WIELKA BRYTANIA

SYDNEY
AUSTRALIA

CHISWICK
LONDYN, WB
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LWÓW

ZRÓDŁO: Kurier Galicyjski FOTOGRAF: Anna Gordyjewska

WILLESDEN
LONDYN, WB
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BROOKLYN,
NOWY JORK, USA
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PUTNEY
LONDYN, WB

KRAKÓW

BRISBANE,
AUSTRALIA

Występ Skrzatów i Zuchów podczas Akademii
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RÓWNE
(DZIŚ UKRAINA)

DETROIT
USA

CHICAGO
USA

COUTERON
POŁUDNIOWA FRANCJA

Bieg Niepodległości
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CORK
IRLANDIA

WEXFORD
IRLANDIA

AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA
USA

WILNO
NA ROSSIE PRZY MATCE I SERCU SYNA

DUBLIN
IRLANDIA 

Gromada Zuchów Przyjaciele Lasu
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MISSISSAUGA
KANADA

PHOENIX
ARIZONA, USA
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ALBERT HALL
LONDYN

MIDLANDY
ANGLIA

WINDSOR
KANADA
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CAMBRIDGE
WB

Gromada Jaskółki

SEATTLE
USA
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ARGENTYNA
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MELBOURNE
AUSTRALIA
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GREENPOINT
BROOKLYN NY

CHISWICK
LONDYN, WB

Gromada Szarotki 

 Nie ma silnego państwa bez dobrej 
Armii. Dziś odwiedził nas Marszałek Józef 
Piłsudski, który nadzorował trening zuchowo-
wojskowy i opowiadał o swoich działaniach 
i planach. Był bardzo zadowolony z naszego 
wojska. Pod koniec inspekcji zaszczycił nas 
Marszałek wspólnym zdjęciem do naszej 
kroniki.

Dziękujemy!
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BALHAM 
LONDYN

SHEFFIELD
WB

NOWY JORK
WŁADZA Z WŁADZĄ!

ZDJĘCIE:Druhna Hufcowa Podhala, hm Jola Nowacka w towarzystwie Ignacego Paderewskiego

ZDJĘCIE: Hm Anna Kucewicz i hm Marek Szablewski.

 Hołd żołnierzom polskim przy tablicy 
pamiątkowej w katedrze St Marie’s. Obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej namalowany przez 
Stanisława Frenkla oraz tablica wstawiona w 1984r 
przez Koło SPK i Polaków w Sheffi  eld.
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30 LISTOPAD 2018r.
SENAT RP WARSZAWA

 Nasza sztafeta pokoleń ponownie w 
Warszawie. Druhna phm Krsytyna Małkowska 
Żaba i Druh Naczelnik, hm Marek Szablewski 
wygłosili referatu na temat naszej organizacji jak 
i naszych założycieli. Do zdjęcia dołączył również 
Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na 
Litwien (albo ZHPnL), Paweł Giliauskas.



strona 50
WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

CHICAGO
MUZEUM POLSKIE 

Wędrowniczki i instruktorki w 100lecie odzyskania Niepodległości przy zbiorach Paderewskiego!

MONTREAL
KANADA

OTTAWA
KANADA

ZHP
WINDSOR

 10 listopada w katedrze Marie-Reine-du-
Monde w Montrealu odbyła się Msza Święta z okazji 
stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 
której druhny i druhowie z Hufców Ogniwo i Orlęta 
wzięli liczny udział. Po mszy został złożony wieniec 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 

 13 listopada w  Ambasadzie RP w O  awie 
odbył się kominek zuchowy. Zuchy o  awskie zdobyły 
sprawność „100-lecie odzyskania niepodległości”. JE 
Ambasador Andrzej Kurnicki opowiedział zuchom 
o powiązaniach polsko-kanadyjskich, zaś Konsul RP, 
Pani Aleksandra Kucy wręczyła nowe sprawności. 
Gra „ Zuchowa wiedza o niepodległości” i wspólne 
stworzenie polskiego godła utrwaliły wiedzę zuchów 
o wydarzeniach sprzed stu lat.

Czuj!

 I tak miłe czytelniczki minął ten historyczny 
Listopad po całym naszym świecie. Sądzimy, że 
odbyły się nasze uroczystości godnie ale że i dobrze 
nam wszystkim było ze sobą. Czekamy na Wasze 
dalsze zdjęcia i opowiadania. Powinnyśmy wydać 
pamiątkową ulotkę na pamiątkę dla każdego 
skrzata, zucha, harcerki, harcerza, wędrowniczki, 
wędrownika i wszystkich instruktorów. Musicie 
jednak pomóc w tym przedsięwzięciu.

Dziś nastepne 100 lat zależy od nas! Pamiętajmy!
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I PÓKI KROPLA JEST W I PÓKI KROPLA JEST W 
BAŁTYKU......BAŁTYKU......

OTÓŻ NASZE DZIEDZICTWOOTÓŻ NASZE DZIEDZICTWO

związanych z tymi jednostkami 
lub pomijać osoby, które swoją 
dalszą  drogą harcerską przyniosły 
hufcowi tyle pres  żu, bo są jego 
wychowankami! 

 Kochając swój hufi ec, my 
stare bałtyczanki,  życzymy mu 
dalszych spokojnych zdrowych 
i wesołych wód i znakomitych 
twórczych przodujących prądów. 
Cieszymy się, że to z naszych wód 
wypłynęła nasza Przewodnicząca 
Emeritus, druhna hm Teresa 
Ciecierska, cieszymy się z 

75 LAT!  LONDYN-WIELKA BRYTANIA

 Żeński hufi ec „Bałtyk” 
w Londynie  obchodził swoje 75 
lecie  w lipcu 2018r. Podajemy 
to co mogłyśmy wyłonić ze stron 
Facebookowych. Czekałyśmy na jakiś 
artykuł, do dziś nic nie nadeszło. 
Przykro nam, ale trudno!  

 Jubileusze są zawsze trudne 
do ujęcia. W tym przypadku 75 lat 
twórczej pracy harcerskiej, idące w 
sednie naszego oporu, ręka w rękę z 
losem naszych rodaków podczas tylu 
lat zniewolenia naszej Ojczyzny, to 
niełatwe do ujęcia jak i pojęcia przez 
młode pokolenia, dla których te 
wydarzenia tworzą obcy im świat.

 Bałtyk był potężnym i 
istotnie bardzo ważnym hufcem 
w naszej historii na Obczyźnie, 
szczególnie, że działał w Londynie  
skąd wywodziła się i przodowała 
walka o wolność i suwerenność 
Polski. Są jubileusze tak poważne, 
że bardzo trudne  do ujęcia, gdyż np. 
postacie pełniące funkcję hufcowej 
z łatwością przechodzą do historii. 
Lecz każdy wódz niczego nie wskóra 
bez swojej ekipy, czyli wkładu swojej  
komendy jak i swoich instruktorek. A 
ile ich było! Wybór o kim mówić, na 
kim się opierać, do kogo się zwrócić 
jest bardzo trudny. Na pewno nie 
należy kierować się gustem jednej 
czy dwóch osób i dostosowywać 
się do ich wizji, opierając się 
wyłącznie na ich wiedzy, bo  tym 
sposobem pomija się  tyle osób bez 
których dzisiejszy Bałtyk nie byłby 
tym czym dzisiaj jest. Oj smutne 
słowa,wiemy. Dziwne jest pominięcie 
tylu osób, pisanie o jednostkach  
które dziś nie istnieją, nie radząc 
się  instruktorek które są dalej na 
tak zwanym chodzie, ówcześnie 

Węgiełków, które mogłyśmy 
w komendach, każda z nas, 
dołożyć do tego, co dziś 
jest uważane jako norma 
w naszym hufcu. Wątpię, 
że wiele z nas dożyje setnej 
rocznicy hufca. Nieważne! 
Ważne, aby nasz kochany 
hufi ec tkwił, wychowywał w 
naszym bardzo specyfi cznym 
duchu i aby nad naszymi 
falami powiewał wolny 
polski sztandar.
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Z TECZKI DRU YNYZ TECZKI DRU YNY
MURY-RAVENSBRUCKMURY-RAVENSBRUCK

LOS NASZYCH RODACZEKLOS NASZYCH RODACZEK
W Roku Kobiet PAMIĘTAMY!

 Została między nami jeszcze tylko jedna 
druhna, Druhna „Kama”  czyli Kamilla Janowicz, 
dziś w wieku 98 lat. 

 Harcerka, aresztowana podczas wojny przez 
Gestapo, torturowana, przetrzymana w Zamku 
Lubelskim i zesłana do obozu koncentracyjnego 
Ravensbruck. Pracując przymusowo w kuchni 
dostarczała w ramach akcji tajnej drużyny 
harcerek”Mury” jedzenie i lekarstwa chorym, 
a szczególnie kobietom zwanymi królikami 
doświadczalnymi. Przy „uwolnieniu „ obozu przez 
wojska alianckie  została do ostatka z chorymi, 
wywożąc ostatni transport sama na dworzec ku 
„repatriacji”. 

Słowa gnębiciela jej i nam dalej obijają się o uszy:

 „- Słuchaj, wyświadczasz im w ten sposób 
przysługę - stwierdził. - Myśl o nich jako o chorych 
psach, które trzeba uśpić. Zrób to, a oszczędzisz im 
cierpień.”

Podajemy poniżej  urywki z artykułu Focus.pl za 
które bardzo dziękujemy bo wiemy jak dalece się 
przydadzą naszym czytelniczkom. 

 12 kwietnia 1942 r. w obozie wezwano 
dwadzieścia dwie polskie więźniarki polityczne 
na „badania”. Dotyczyły przede wszystkim te 
badania nóg. Kobiety były przekonane, że badania 
są tylko zasłoną dymną dla tzw. rozwałki (w 
gwarze obozowej: egzekucji). Zapanował strach. 
„Przeglądy” odbywały się jeszcze kilkakrotnie, aż 
ostatecznie w rewirze pozostało sześć więźniarek: 
Wanda Wojtasik, Wanda Kulczyk, Aniela 
Okoniewska, Rozalia Gutek, Marysia Gnaś i Maria 
Zielonka.

 Przyszłe „pacjentki”, dalej nieświadome 
celu „badań”, zostały wykąpane i położone w 
łóżkach. Hitlerowcy ogolili im nogi i dali zastrzyk 
oszałamiający.

 1 sierpnia przeprowadzono pierwszych 
sześć „operacji”, które miały mieć cel naukowy: 
sprawdzanie działania sulfonamidów na 
rany zakażone bakteriami beztlenowymi i 
ropotwórczymi. Z kolei cel praktyczny miał polegać 
na ratowaniu żołnierzy niemieckich, rannych na 
froncie, przed śmiercią w wyniku zakażenia. 
Z czasem eksperymenty rozszerzono o „operacje 
kostne i mięśniowe”. Podobnie jak doświadczenia 
z sulfonamidami były one niezwykle bolesne i 
oznaczały kalectwo pacjentki. Kobiety wybierała 
lekarka obozowa | Hertha Oberheuser, a jej wybór 
potwierdzali główni lekarze: Franz Fischer i Karl 
Gebhardt.  Wyselekcjonowane Polki pochodziły z 
dwóch transportów: lubelskiego (więzienie Zamek) 
oraz warszawskiego (Pawiak) z września 1941 i maja 
1942 r. Zoperowano także Niemkę, badaczkę Pisma 
Świętego, Marię Konwitską oraz Ukrainkę Marię 
Hreczaną.

 W sumie przeprowadzono eksperymenty 
„medyczne” na 74 Polkach. Spośród tych kobiet 6 
rozstrzelano jeszcze w obozie, a 5 zmarło na skutek 
eksperymentów, przeprowadzanych przymusowo, 
bez zgody pacjentek, wbrew konwencji 
międzynarodowej. „Badania nóg”, które rozpoczęły 
się w 1942 r., trwały z przerwami do marca 1943 r., 
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kiedy Polki z „Piraten/Banditenblock” (jak mówili 
Niemcy) zbuntowały się.
.....
6 marca 1943 r., wbrew wcześniejszym 
zapewnieniom komendantury o zaniechaniu 
eksperymentów na Polkach, wezwano na operację 
kolejnych 5 kobiet. W tej sytuacji 7 marca 
„króliki” ruszyły w pochodzie do komendantury, 
aby porozmawiać z główną dozorczynią (SS- 
-Oberaufseherin) Johanną Langefeld. Na czele 
marszu szły ich przedstawicielki, które odtąd 
pertraktowały z władzami obozowymi: Zofi a 
Baj i Jadwiga Kamińska. Pochód kobiet, w tym 
wielu kalek lub niesionych przez koleżanki, był 
makabrycznym widokiem.

 Przyczynił się ten widok do stworzenia 
bohaterskiej legendy „króli” i wpłynął na ich status 
w obozie. Następnego dnia powstał słynny list 
do komendanta obozu Fritza Suhrena, w którym 
więźniarki zwracały się z prośbą o wyjaśnienie, 
dlaczego 71 „politycznych” Polek jest operowanych 
wbrew ich woli. Nikt im nie odpowiedział, ale i nie 
zostały ukarane za swoje zachowanie.

 8 marca wezwano 5 kolejnych więźniarek. 
Zofi a Sokulska i Zofi a Stefaniak odmówiły operacji. 
Jak wspominała Wanda Półtawska „Pierwsza głośno 
powiedziała to Dziubka Sokulska. (...) Powiedziała, 
że nie pójdzie. Postawiono ją przed komendantem. 
Powtórzyła to samo, dodając, że wie, co to znaczy, 
bo była dwukrotnie operowana i ma dość operacji”. 
Zaś Stefaniak po prostu uciekła przez okno”.

 27 kwietnia 1943 r. Niemcy wprowadzili 
zarządzenie władz, że od tej pory „królikami” 
będą tylko i wyłącznie więźniowie umysłowo 
chorzy, w ramach akcji 14f13. W terminologii 
nazistowskiej były to „ludzkie skorupy”. Dziś należą 
do zapomnianych ofi ar nazizmu.

 W sierpniu 1943 r. doskonale zorganizowany 
wywiad „więźniarski” doniósł, że w rewirze 
przygotowano kolejne dziesięć łóżek. To był znak, 
że naziści zamierzają wznowić „operacje” na 
„politycznych”. Jednocześnie blokowa otrzymała 
listę dziesięciu kobiet, którym nie wolno opuszczać 
bloku nr 15 skoro miały trafi ć do pracy w fabryce.
15 sierpnia blok stał gotowy na apelu, na którym 
pojawiła się zastępczyni głównej nadzorczym 
Dorothea Binz. Zażądała, aby wyselekcjonowane 
kobiety wystąpiły z szeregu. Tłumaczyła, że nowy 
rozkaz nie ma nic wspólnego z „operacjami”.
„Króle” wyszły zatem z szeregu i udały się pod 
komendanturę. Jednak Biuro Pracy okazało się 

zamknięte, więc kobiety przybiegły z powrotem 
przed blok i wmieszały w tłum towarzyszek. 
Policjantki obozowe (Lagerpolizei) i Binz, 
które pojawiły się natychmiast po ucieczce, 
rozpoznały jedną z „wyczytanych” więźniarek 
(prawdopodobnie Zofi ę Kormańską) i wyciągnęły 
ją z tłumu. W konsekwencji zabrały wszystkie 
wyczytane „króliki” do bunkra.

 Tam kobiety podzielono na dwie 
pięcioosobowe grupy i umieszczono w osobnych 
celach. Pierwszą grupę stanowiły: Bogna Bąbińska, 
Urszula Karwacka, Zofi a Kormańska, Pelagia 
Michalik i Zofi a Sokulska. Drugą: Władysława 
Korolewska, Helena Piasecka, Halina Piotrowska, 
Stefania Sieklucka i Joanna Szydłowska. Cyfra 
1 okazała się w tym przypadku szczęśliwa. Pięć 
pierwszych kobiet po 10 dniach „odsiadki” wróciło 
na blok. Pięć pozostałych zostało „zoperowanych” 
w dramatycznych warunkach. Karą za bunt i opór 
było m.in. kneblowanie ust, przytrzymywanie i 
wiązanie nóg. „Operacje” zostały przeprowadzone 
w ubraniach, w jednej z cel bunkra. Pacjentek 
nie umyto - nogi były brudne i zakurzone. Tymi 
ostatnimi pięcioma ofi arami eksperymentów 
opiekowała się Urszula Karwacka, jedna ze 
„szczęśliwej” piątki...

 Jednocześnie cały blok 15 za 
nieposłuszeństwo został skazany na czterodniowe 
zamknięcie. Zgodnie z relacją Wandy Kiedrzyńskiej 
kobiety wysłuchały jeszcze gróźb, że powinny zostać 
rozstrzelane, a zamknięcie w bloku jest wyrazem 
niemieckiego humanitaryzmu. W ten sposób około 
500 więźniarek przebywało w jednym obozowym 
baraku. Mdlały od upałów, padały ze zmęczenia, ale 
nawet w trakcie odbywania kary solidarnie dzieliły 
się jedzeniem.

 Kara została skrócona do trzech dni, ale 
zachowanie całego bloku 15 stało się znakiem dla 
wszystkich więźniarek Ravensbruck, że bunt jest 
możliwy.......

 Pod koniec września 1943 r.,  rozstrzelano 
kolejne cztery „operowane” wcześniej kobiety. 
Od tego momentu więźniarki żyły w strachu przed 
„rozwałką”.

 4 lutego 1945 roku, kiedy już wszyscy w 
Ravensbrück zdawali sobie sprawę, że wyzwolenie 
jest za rogiem po rannym apelu ogłoszono zakaz 
opuszczania bloku 24, w którym mieszkały 
„Beinoperierte” (niem. „te z operowanymi 
nogami”; jedno z określeń „królików”). Rozkaz był 
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jednoznacznym sygnałem, że dojdzie do egzekucji. 
Niemcy najwyraźniej chcieli „zatrzeć ślady” po 
doświadczeniach „medycznych”.

 Wacława Andrzejak-Gnatowska 
wspominała:

„późnym wieczorem, już po apelu, z Wydziału 
Politycznego przyszła do blokowej poufna lista 
ąca sto nazwisk. Obejmowała wszystkie »króle« 
oraz osoby z son- dertransportu [transport 
więźniów z wyrokami śmierci]. Blokowa 
Cetkowska poinformowała nas poufnie, że będzie 
to transport zupełnie nieoczekiwany, bowiem 
wymienionym na liście nie wolno oddalać 
się z bloku. (...) Wszystkie więźniarki w bloku 
nie spały tej nocy. (...) Oczekiwanie na śmierć 
skracałyśmy pisaniem listów pożegnalnych do 
najbliższych, przekazywaniem koleżankom poleceń 
dla naszych rodzin. (...) O godzinie 4 nad ranem 
zawyła syrena”.Apel poranny, na którym pojawił 
się komendant obozu wraz z nadzorczyniami i 
esesmanami..... W czasie przedłużającego się 
apelu kobiety z bloku „królików” zostały otoczone 
przez policję obozową. Po oddzieleniu Francuzek 
i Rosjanek, które tam zamieszkiwały, na placu 
pozostały jedynie polskie więźniarki. Wtedy 
grupa innych osadzonych rzuciła się w stronę 
Polek, doprowadzając do chaosu podczas apelu. 
Doszło do bójki z dozorczyniami. W tym chaosie 
wszystkim „królikom” udało się zbiec do innych 
części obozu.

 Wanda Półtawska wspominała z kolei: 
„Kormańska (Zofi a), Marciniak (Janina), Pietrzak 
(Basia), Janka Marczewska całe noce spędziły w 
kamerze bieliźnianej, poukładane na półkach za 
stosami sukienek i bielizny. Leżały marznąc, bo 
przecież był luty i zimno dobrze dawało się we 
znaki. Te z najgorszymi nogami: Stenia (Łotocka), 
Bogna (Bąbińska), Wojtka (Buraczyńska), Jadzia 
(Kamińska), Dzido (Jadwiga), Piasecka Helena, 
Marczewska (Władysława) - wzięły ze sobą 
kołdry ukradzione z kamery, jedzenie, łopatę i... 
zakopały się pod blok..... Było zimno i smrodliwie, 
kanalizacja od dawna wysiadła. - kobiety 
załatwiały się pod blok. Biegały tam spłoszone 
szczury, wielkie czarne, o gołych, śliskich ogonach. 
Łomot rzucanej ziemi...- Siedem dni i siedem nocy 
przeżyły tam, w tej zimnej i mokrej dziurze”.

 Przedstawiciele SS próbowali przekonać 
więźniarki, by wszystkie „króliki” stawiły 
się dobrowolnie. Namawiali do podpisania 
oświadczeń, że „blizny na nogach powstały na 

skutek wypadku w warsztacie”. Kobiety odmawiały, 
chociaż im grożono. Blokowa Cetkowska dzień w 
dzień meldowała nieobecność ponad sześćdziesięciu 
więźniarek.

 Główny lekarz odpowiedzialny za 
eksperymenty medyczne w obozie dr Karl 
Gebhardt został skazany na karę śmierci przez 
powieszenie. Współpracująca z nim asystentka 
Hertha Oberheuser otrzymała wyrok dwudziestu lat 
pozbawienia wolności. „Uważam się za niewinną. 
Jako kobieta, w moim ciężkim położeniu, czyniłam 
wszystko, co mogłam tylko zrobić, zgodnie z 
zasadami medycyny” - broniła się.

 Już w 1951 r. kara więzienia dla 
Oberheuser została złagodzona do 10 lat. Rok 
później lekarkę zwolniono, dzięki czemu mogła 
wrócić do rodzinnego Stocksee koło Kolonii. 
Następnie powróciła do zawodu - pracowała 
w sanatorium Joannitów w Plön, skąd została 
zwolniona w 1958 r. Dopiero w 1961 r. - po licznych 
protestach i procesach sądowych - otrzymała zakaz 
wykonywania zawodu
 
 Historia królików się na tym nie kończy.
22 września 1958 r. na badania do Warszawy 
przyjechały pięćdziesiąt trzy byłe więźniarki -króliki 
doświadczalne z Ravensbruck 
 Powołano komisję lekarską, w skład której 
wchodzili nie tylko lekarze polscy, ale również 
profesor William M. Hitzing z USA, E. H. Benenson, 
dyrektor Komitetu Hiroshima, oraz fotograf 
Anderson.

 Pochodząca z Lublina Joanna Szydłowska 
w swoim liście do dr. Jana Sehna, który był ich 
opiekunem, tak opisała przebieg badań: 
„Każdy z profesorów referował swoje chore, 
fotografowano delikwentkę, zadawano parę pytań, 
czy pracuje, jakie ma warunki (wszystko było 
nagrywane na stole). Odbyło się to wszystko w 
błyskawicznym tempie. Potem była narada. 
Doktor Hitzing uważał, że dobrze nam zrobi 
wyjazd do Stanów. Profesorowie woleliby pomóc 
i leczenie na miejscu. Po południu spotkanie w 
świetlicy (nakryte stoły, winogrona). Profesor 
Hitzing badał każdej ciśnienie i tarczycę, i zadawał 
pytania: Czy chce jechać do Stanów? Czy ma kogoś 
z rodziny w Ameryce? Czy chce być w polskiej, czy 
amerykańskiej rodzinie? Czy może urządzić tak, by 
jej rodzina nie poniosła szkody, kiedy ona wyjedzie”.

 W ostatnim zdaniu listu J. Szydłowskiej 
czytamy: „Piszę chaotycznie, bo jestem ciągle pod 
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wrażeniem. Raptem stałyśmy się ważne i godne 
opieki. Boję się, że jak goście zagraniczni wyjadą, 
wszystko wróci do dawnych form”.

 Pierwszych dwadzieścia siedem Polek 
przybyło do Nowego Jorku w czwartek, 18 grudnia 
1958 r. 
 Był to pierwszy wypadek od czasu 
zakończenia wojny bezpośredniego lotu Warszawa–
Nowy Jork cywilnym samolotem amerykańskim. 

 W przylot Polek zaangażowani byli 
kongresmeni pochodzenia polskiego: Jan Kluczyński, 
Jan Lesiński, A.Okoński, Roman Puciński, Klemens 
Zabłocki. Przedsięwzięciem kierował kongresmen 
Tadeusz Machrowicz – uzyskał zgodę departamentu 
stanu oraz Civil Aeronau  ca Board na sprowadzenie 
byłych więźniarek Ravensbrück wprost z Warszawy. 
Kongresmen T. Machrowicz zaznaczył, że akcja ta 
to „nie tylko wielka przysługa ludzkości, ale i dobra 
rzecz dla Stanów Zjednoczonych, których dobre imię 
rozniesie się po świecie”. Pamiętajmy, że panowała 
wówczas Zimna Wojna.

 Jak zauważono, był to czyn, który wzmacniał 
więzi przyjaźni z polskim społeczeństwem. W 

Nowym Jorku zawiązał się specjalny komitet 
składający się z Polek w celu powitania rodaczek. 
Zebrał się 20 grudnia 1958 r. w auli Carnegie 
Endowment for Interna  onal Peace, naprzeciw 
siedziby ONZ.

 Druga grupa Polek przyleciała do USA 
w marcu 1959 r. Przelot sfi nansowała kompania 
lotnicza Pan American World Airways.

 Po świętach Bożego Narodzenia Polki 
zostały podzielone na mniejsze grupy i skierowane 
do dziesięciu miast na leczenie. Część pozostała 
w Nowym Jorku, inne wyjechały do: Bostonu, Los 
Angeles, Chicago, Detroit, Cleveland, Phoenix, 
Birmingham, Columbus i Fall River. 

 Organizacja „Catholic Relief Service” dała 
fundusze na  wydatki podczas pobytu w Stanach 
Zjednoczonych. Komitet nie tylko zapewnił 
opiekę lekarską i szpitalną, ale wyszukał rodziny 
amerykańskie, które przyjęły byłe więźniarki do 
swoich domów.

 Pobyt Polek wzbudził wśród Amerykanów 
duże zainteresowanie, także wśród Polonii. 
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Prasa polonijna i amerykańska rozpisywała się o 
byłych więźniarkach i ich przeżyciach obozowych. 
Chicagowski „Dziennik Związkowy” 11 lutego 
1959 r. pisał: „K. Wilgat »królik z Ravensbrücku« 
bawi w Chicago w przejeździe. Opowiedziała ona 
wczoraj na konferencji prasowej o sadystycznych 
eksperymentach pseudomedycznych, jakie 
hitlerowscy lekarze dokonywali na 74 Polkach w 
obozie koncentracyjnym w Ravensbrücku”. Dalej 
autor artykułu pisze: „Jest nią pani Krystyna Czyż-
Wilgat, asystentka geografi i na Uniwersytecie 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Liczy ona obecnie 
35 lat i jest matką dwojga dzieci. W roku 1941, gdy 
miała 17 lat, została aresztowana przez gestapo w 
Lublinie”.

 Natomiast w „Dzienniku Chicagowskim” 
K. Czyż-Wilgat w wywiadzie oświadczyła, że 
„pobyt polskich »króliczek« w Ameryce wywołał 
dookoła ich sprawy wielkie zainteresowanie, 
choć z wywiadów prasowych oraz rozmów 
z Amerykanami odniosła ona wrażenie, że 
wielu Amerykanów nie ma jeszcze pojęcia o 
okropnościach obozów koncentracyjnych, a 
szczególnie kobiecego obozu w Ravensbrück”.

 Dzięki staraniom N. Cousinsa o pobycie 
Polek w USA i ich tragicznych losach obozowych 
dowiedziała się cała Ameryka. Zapraszane były 
przez różne miasta i organizacje i zawsze wizytom 
tym towarzyszyła prasa.

 Byłe więźniarki zostały przyjęte w siedzibie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych przez dr. 
Egona Schwelba i dr. Johna Humphreya, sekretarzy 
praw człowieka przy ONZ.

 Najważniejszym wydarzeniem była 
wizyta 19 maja 1959 r. w Senacie USA. Zebrani 
przywitali je na stojąco. Z tej okazji przemawiało 
sześciu senatorów, wśród nich emocjonalną 
mowę wygłosił senator polskiego pochodzenia 
Edmund Muskie (przyszły kandydat na prezydenta 
USA). Powołując się na polskie korzenie, wyraził 
głęboki podziw dla bohaterstwa swych rodaczek. 
Domagał się, by Ameryka podjęła stanowcze kroki 
wobec RFN w celu przyznania odszkodowań. 
Amerykanie oburzeni postępowaniem 
rządu Republiki Federalnej Niemiec wobec” 
operowanych” Polek domagali się od władz 
amerykańskich zdecydowanych działań wobec 
rządu niemieckiego, które w późniejszym czasie 
przyniosły pozytywne skutki.

 Polki ze Stanów Zjednoczonych powróciły 

do kraju w drugiej połowie 1959 r.

 N. Cousins po latach napisał we 
wspomnieniach:

 „Nic nie dawało większej satysfakcji niż 
widzenie, jak zmieniają się duchowo i fi zycznie. 
[Pochodząc] z grupy, która została odrzucona przez 
historię, kobiety te doświadczyły miłości i znów 
połączyły się z rodzajem ludzkim. Nie można było 
cofnąć urazów, jakich doświadczyły, ale otrzymały 
najlepszą opiekę medyczną, jaką ten kraj mógł 
zaoferować. „

A Pani Chelsea Hudson opisuje wydarzenia i 
obchody które mają miejsce co rok 22 go kwietnia 
[tekst podajemy w oryginalnej wersji angielskiej] 

 „Every year the survivors and/or their 
descendants return to remember and pay tribute 
to those lost at Ravensbrück. We feel very honored 
to be here helping record some of these memories 
and stories for genera  ons to come. There are 
special processions, memorials, hugging, speaking 
their stories, spending  me with each other. It is a 
very moving experience even just from watching 
from the outside. Today we will witness the rose 
ceremony... the women and their families walk 
to the edge of the lake and throw roses in the 
water. The lake, with Ravensbrück behind and the 
beau  ful city of Fürstenburg across in front, holds 
the ashes of thousands of their fellow friends, 
family members and inmates”.

#neverforget #rememberravensbruck 
#savingtherabbitaofravensbruck #ravensbrück 
#documentaryfi lm #documentaryphotography

ZDJĘCIE:Wymowne zdjęcie Pani Chelsea Hudson  
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KURS ZASTĘPOWYCHKURS ZASTĘPOWYCH
„TATRY”„TATRY”
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„A JA PRZECIEŻ WAM „A JA PRZECIEŻ WAM 
POWIADAM KRASNOLUDKI SĄ POWIADAM KRASNOLUDKI SĄ 

NA ŚWIECIE!”NA ŚWIECIE!”
pracy harcerskiej używamy słowa „wychowawczo”; 
„wyrobił/a się”; „służba”; „oddziaływanie”. Takie 
słowa nie należą do używanych codziennie w 
przedszkolu.  Chociaż mamy nasze skrzatowe 
poziomy tzn. grzybki, w gromadce skrzatów dziecko 
nie jest przygotowywane do żadnego egzaminu 
i nie oblewa roku.  Jeżeli czasami skrzat zostanie 
w gromadce rok dłużej, bo trudności przeżywa w 
szkole, rozwojowo lub w rodzinie, indywidualne 
potrzeby są uwzględnione i zajęcia są przygotowane 
z tym na myśli.  Oczekiwania drużynowej od 
gromadki nie zmieniły się, ale oprawa jest inna 
(tzn. wybór guziczków jest inny od poprzedniego 
roku). Pewność siebie się wyrabia u skrzata i z 
radością widać pozytywny rozwój dziecka.  Staramy 
się, aby każda zbiórka była niepowtarzalna.  
Rozpoczęcie, obrzędy, zakończenia zawsze są 
częścią zbiórki i po krótkim czasie mamy rytm do 
którego wprowadzamy dodatki typu „ale dziś do 
bajki musimy się przebrać”.  Dużo czasu spędzamy 
planując zajęcia, aby nie były za proste, ale 
odpowiednie z małym wysiłkiem czy pomocą. 

 Trzecie pytanie: Jak rozwijamy skrzaty?
Wiemy, że skrzatem może zostać już czteroletnie 
dziecko. Skrzaty są najmłodszymi członkami 
harcerstwa i mają taki sam entuzjazm do swoich 
zajęć jak członkowie starszych gałęzi w naszej 
Organizacji.  Rozwijamy ich działalność śpiewem, 
grami i opowiadaniami z bajki „O Krasnoludkach 
i o Sierotce Marysi”.  Opieramy się w naszych 
zbiórkach ciągle na harcerskich walorach  i  w 
bajce widzimy je u krasnoludków. Krasnoludki 
mają dodatnie i ujemne cechy, stwarzają sobie 
nieoczekiwane przygody, radzą sobie, pomagają 
sobie wzajemnie, pomagają innym.  Pamiętamy też 
o tym, że dążymy do tego, aby dzieci starały się coś 
zrobić własnym wysiłkiem, przy grach, dłubkarstwie 
i wyrobieniu początkowych „life skills”. Może z 
zewnątrz niektóre zajęcia mogą być podobne, ale w 
gromadce skrzatowej dotykamy innej płaszczyzny 
tym samym zajęciem.  Na przykład, z racji 100 
lecia odzyskania niepodległości dzieci w polskim 
przedszkolu robiły polskie fl agi i uczyły się o zmianie 
granic Polski.  Na zbiórce skrzatowej również 
zrobiliśmy fl agi; postawiliśmy je na honorowym 
miejscu, ale nie tylko, musieliśmy ułożyć ogromną 

 Z bajką Marii Konopnickiej każda 
drużynowa skrzatów tak chyba rozpoczyna 
przygodę z najmłodszymi członkami naszej 
Organizacji, wprowadzając metodą harcerską 
przyjazną dyscyplinę na zajęciach i osiągnięcia 
osobiste dla każdego dziecka. Pomaga jej w tym 
podręcznik „Jak Prowadzić Skrzaty”.  Podręcznik 
nie jest wszechobejmujący, ale daje wystarczająco 
wskazówek, aby założyć i rozkręcić gromadkę 
nawet od zera. Tempo i zasięg zajęć zawsze zależy 
od możliwości i sił dzieci i należy zawsze to trzymać 
na uwadze.  Po sześcioletniej pracy przy gromadce 
skrzatowej, stwierdzam z pełnym przekonaniem, że 
małymi krokami osiągamy nieoczekiwane szczyty.  
Z tego co widziałam w pracy przy gromadce z którą 
jestem związana, są różnice pomiędzy pracą ze 
skrzatami a przedszkolem.

 Każda druhna, która pragnie rozpocząć 
pracę ze skrzatami sięga po wszelkie dostępne 
materiały. Chce wiedzieć na czym polega praca ze 
skrzatami, jakie są jej zasady i cele.  Przychodzą na 
myśl takie pytania.

 Pierwsze pytanie: Dlaczego „Myszka”; 
dlaczego „Kotek”; „pani Wiosna”; „Koszałek 
Opałek”? Website naszego Referatu Skrzatowego 
na stronie GK przedstawia nam rzędy obrazków 
przyjętych guziczków. Nie tu znajdziemy odpowiedź 
co może jest i dziwne. Skrzatowy podręcznik radzi 
wracać przynajmniej jednym guziczkiem co pewien 
czas do bajki „O Krasnoludkach i o Sierotce Marysi”.  
Wtedy kotek, myszka, pani Wiosna, Król Błystek 
stają się wyraźnie ważnymi guziczkami w przygodzie 
każdego skrzata.  Aha!  Zrozumiałam ich znaczenie.

 Drugie pytanie: Chociaż wiek 
przedszkolny i skrzatów ten sam, dlaczego inny 
cel?  Cel skrzatowych zajęć jest zupełnie inny od 
przedszkolnych. Tak ogólnie, szkoły przekazują 
wiadomości do tematów potrzebnych do 
przygotowania do egzaminów. Jeżeli dochodzą 
pozytywne przeżycia pracy zespołowej, możliwość 
wykrycia u siebie talentu, nauczenia się więcej niż 
program wytyczony przez Ministerstwo Edukacji, 
to już jest dobra szkoła i rodzice wiele poświęcają, 
aby ich dzieci zapisać do takiej szkoły.  W naszej 
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układankę godła Polski, symbolicznie zbierając 
kraj z powrotem w całość.   W tym zajęciu nowe 
słówka określające orła i cechy lidera, który broni 
kraju dołączyły do tej gry, symbolicznie gromadząc 
wszystko ważne do odnowy kraju.  Akurat na 
tej zbiórce uwieńczeniem gier były odwiedziny 
Piłsudskiego, który szukał prawdomównych, 
dzielnych, skrzatów, które chcą być wybrane do 
jego szeregów. „Będą dalsze gry, będziemy jeszcze 
bronili fl agi.  My, my! Nie inni! Nie dorośli tylko 
my skrzaty z pomocą druhny!” A  może już nie 
jako skrzat, ale już jako zuch czy harcerka?  W 
przedszkolu kończą się zajęcia na koniec roku i 
dziecko przechodzi do szkoły.  Praca wychowawcza 
w gromadce skrzatów potwierdza się na zbiórkach 
zuchowych i harcerskich – w dalszym życiu 
harcerskim.

 Przy tym rozwijaniu, uczymy i wymagamy 
harmonijnego, koleżeńskiego sposobu współpracy 
w grupie.  U nas w gromadce mamy zwyczaj 
podzielenia się podwieczorkiem mniej więcej 
w połowie zbiórki.  Myjemy ręce, wycieramy je 
na sucho, dajemy papier do kosza na śmieci i po 
kolei - ładnie dziękując - częstujemy wszystkich 
kawałeczkiem pokrojonego owocu.  Taka mała 
rzecz, a jednak tyle poucza i na swój sposób krzewi 
nasze walory harcerskie. Skrzaty już nie rzucają 
się na talerz podwieczorkowy.  Mamusie nam 
mówią, że zauważyły lepsze zachowanie w domu. 
Nieraz skrzaty sprzeczają się, że nie mama im to 
powiedziała tylko druhna na zbiórce! 

 Różnice w celach przedszkola, a zajęciami 
w harcerstwie na tym etapie rozwoju dziecka. 
Nie wszystkie dzieci chodzą do przedszkola (a na 
pewno nie do polskiego), ale wszystkie potem 
chodzą do szkoły, czy są uczone po domach 

na skutek przymusu i wymagania prawnego.  
Natomiast udział w zbiórkach skrzatowych i 
następnych gałęziach harcerstwa jest całkiem 
dobrowolny.  Dzieci same chcą dołączyć, a rodzice 
mówią nam, że ich dzieci czekają na zbiórki. Trzeba 
pamiętać, że nie każdy skrzat, który przechodzi do 
gromady zuchów zostaje w tej gromadzie zuchowej, 
już nie mówiąc o dalszej drodze harcerskiej (z 
różnych powodów). W takich przypadkach nie 
możemy liczyć na to, że coś zostanie mu przekazane 
z jego polskości na innym szczeblu harcerskim. 
Możemy żyć tylko w nadziei, że coś z tych walorów 
i elementu polskości, które zdobył na zajęciach 
skrzatowych jednak zostanie mu w życiu. 

 Chociaż na razie w Australii ogólnie 
skrzatowe grupy są mniejsze od przedszkola 
(rozumiem, że w innych Chorągwiach są super-
gromady po 30 skrzatów), co pozwala nam 
reagować systematycznie, podsunąć drobne 
zajęcia, które pozwalają skrzatowi poczuć się 
samodzielniejszym, lub przełamać w sobie lęk 
przed czymś.  W gromadach skrzatowych nie 
wykonujemy narzuconego programu jak w szkołach, 
które przekazują materiał szkolny dziecku w jednej 
formie dla wszystkich. Dostosowujemy przebieg 
zbiórki wedle potrzeb dziecka, gromadki i sił w 
danym momencie. Wkładamy jako drużynowe 
masę wyobraźni i fantazji i tym rozbudowujemy 
wyobraźnię, a za tym walory, które z czasem 
zamienią się w wiedzę lub w dorobek dobrego i 
mądrego człowieka. 

 Zauważyłyśmy, że razem, gromadką, skrzaty 
są nadzwyczajnie dzielne, np. pójdą na scenę z 
druhną śmiało, choć nie byłoby mowy wyjścia 
pojedynczo. „Razem, nie sami” jest jedno z naszych 
haseł.  Uczymy skrzaty, aby spokojnie prosiły o 
pomoc, gdy nie potrafi ą czegoś zrobić, a nie płakać 
głośno. 

 Obrzędami łączymy się z tradycjami 
harcerskimi; tak się nie dzieje w przedszkolu. 
Borowikowy skrzat jest dobrze przygotowany być 
zuchem.  Guziczki (skrzatowe cykle wychowawcze) 
podczas należenia do skrzatów potwierdzają się w 
gromadzie zuchowej, a zadania, obowiązki i zajęcia 
dostosowane do możliwości starszego dziecka, 
kontynuują wychowywanie metodą harcerską.  
         
 Ten temat jest ogromny, sama nigdy nie 
chodziłam do przedszkola, więc zwróciłam się do 
rodziców moich skrzatów, aby mi pomogli lepiej 
zrozumieć na czym to wszystko polega.  Pragnę 
podzielić się z naszymi czytelniczkami kilkoma 
przykładami wypowiedzi naszych rodziców z 2018r.
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 Od Mamy skrzata: „Na szkolnym 
Interna  onal Day, co roku mój syn ubierał strój 
piłkarza polskiego i dodawał szalik z napisem 
„Polska”.  Rok po zapisaniu się do skrzatów, założył 
ku mojemu zdziwieniu, mundurek skrzatowy na 
szkolny Interna  onal Day, bo w mundurku ze 
wszystkimi guziczkami naszytymi powiedział, że 
czuje się bardziej Polakiem.”  

 Od Mamy Karolinki: „Trafi liśmy do Skrzatów 
kiedy Karolinka rozpoczęła szkołę podstawową w 
Australii. Szczerze mówiąc, jest nam trudno znaleźć 
wspólny punkt pomiędzy organizacją Skrzatów, a 
przedszkolem.
 Po pierwsze, motywacja posyłania dziecka 
do Skrzatów jest zupełnie inna niż ta, dzięki 
której posyłaliśmy Karolinkę do przedszkola. 
Przedszkole jest systemem opieki nad dzieckiem 
w ciągu dni roboczych, często trwającym po 8-10 
godzin dziennie. Skrzaty, to regularne godzinne 
spotkania w soboty, to dodatkowe zajęcia, na 
które decydujemy się posyłać dziecko, z uwagi 
na unikalne wartości, które Skrzaty promują w  
środowisku polonijnym.

 Jest to wyjątkowa możliwość dla naszego 
dziecka do przebywania w grupie rówieśniczej o 
podobn
ym pochodzeniu demografi cznym, co wzmacnia 
jej poczucie bezpieczeństwa i kultywowania jej 
pochodzenia.

 Przedszkole to system opieki i edukacji 
nad dziećmi w wieku przedszkolnym, które ma na 
celu przygotować dziecko do rozpoczęcia szkoły, 
tworzy podwaliny do edukacji zarówno w zakresie 
akademickim, jak i życiu społecznym. Natomiast 
Skrzaty rozwijają dodatkowe wartości, unikalną 
świadomość dziecka o jego polskich korzeniach, 
pomagają wspierać dwujęzyczność dziecka i 
koncepcje bycia przynależnym do społeczeństwa 
zarówno w Australii, jak i w Polsce. 

 W przedszkolu opiekunowie to osoby, 
których opieka nad dziećmi jest pracą, źródłem 
utrzymania. Natomiast gospodarze Skrzatów 
to osoby, których pasją jest prowadzenie 
Skrzatów, a na co dzień wykonują zupełnie różne 
zawody. Jesteśmy pod nieustannym wrażeniem 
zaangażowania druhostwa prowadzących Skrzaty. 
Ich oddanie, dedykacja i przyjazne nastawienie 
do dzieci, jako ich opiekunów jest wyjątkowe i 
zasługujące na podziw i uznanie. Doceniamy ich 
konsekwentną pracę nad samodoskonaleniem 
małych Skrzatów, pomaganie im w pokonywaniu 

ich własnych nieśmiałości i osiąganiu nowych 
umiejętności. Każde zajęcia rozwijają dziecko 
intelektualnie, wprowadzają nowe tematy np. 
Kopernik, geografi a i historia Polski, nowe piosenki, 
jak i sprawnościowe i manualne np. tworzenie 
mapy Polski, budowa kalejdoskopu itd. 

 Jesteśmy dumni i bardzo szczęśliwi, że nasze 
dziecko jest aktywnym Skrzatem, że ma możliwość 
uczestniczenia w cotygodniowych zajęciach, które 
pomagają nam w przekazywaniu wartości, które są 
dla nas ważne.”  
 Od Mamy Estery: „Dlaczego Skrzaty są 
lepsze niż przedszkole?

 Od ponad 4 lat moje dzieci należą do 
Skrzatów i mam wielkie uznanie dla osób, które 
je prowadzą. Ich profesjonalizm, zaangażowanie 
i pasja do nauki dzieci przerastają oczekiwania 
dzieci i ich rodziców. Druhny i druhowie przekazują 
Skrzatom wartości na całe życie.  Historia, kultura 
i język polski oraz dobre maniery i poczucie 
religijne są wprowadzane w sposób zabawowy.  
Dzieci bardzo lubią chodzić na te zajęcia. 
Wartości przekazywane Skrzatom pokrywają się 
z wartościami pielęgnowanymi w domu, co jest 
bardzo istotną rzeczą w wychowaniu dzieci. Poza 
tym, druhny i druhowie dostępni są po zbiórkach 
Skrzatów dla rodziców w celu omówienia różnych 
zagadnień wychowawczych.  Również telefonicznie 
można z nimi porozmawiać na temat ważnych 
spraw wychowawczych.” 

 Od Mamy Hani: „Jestem mamą dwóch 
polskich dziewczynek urodzonych i mieszkających 
na stałe w Australii.  W przeszłości, zanim 
jeszcze założyłam rodzinę, miałam wiele planów 
dotyczących wychowywania dzieci.  Niestety nigdy 
nie planowałam robić tego na emigracji. Sam fakt, 
że i mnie samej przyszło żyć z dala od Ojczyzny 
nie pomagał mi w ułożeniu sobie wizerunku 
dorastania moich dzieci.  Jak wychować dzieci tu, 
gdzie nigdy nie rozpoczną roku szkolnego 1-szego 
września, gdzie chleb będzie smakował inaczej, a 
bociany trzeba będzie pokazywać w encyklopedii. 
Nie miałam pojęcia jak wychować dzieci tak, aby 
wiedziały skąd są i były z tego dumne.  Na szczęście 
życie samo przyniosło wiele rozwiązań.  

 Jednym z nich było odkrycie istnienia ZHP 
w Australii.  Zanim dziewczynki zostały członkami 
„Podhala” należały do grupy Wiktoriańskich 
Skautów.  Bardzo mnie to cieszyło, gdyż sama 
wzrastałam jako harcerka i pragnęłam, aby moje 
córki też przesiąkły wartościami tej organizacji.  
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Z czasem natknęłam się jednak na Harcerki i 
Harcerzy z polskiego ZHP.  Pierwsze co mnie 
uderzyło to ich śpiew i zabawy.  Odżyły moje 
wspomnienia z dzieciństwa i młodości.   Te same 
piosenki, ten sam duch.  Zapragnęłam, aby 
moje dzieci to poczuły i zaczęły tym żyć (nawet 
postarałam się o gitarę, której nie używałam już 
od lat) i postanowiłam rozpocząć naszą przygodę z 
polskim harcerstwem. 

 Czym to dla mnie jest i co to oznacza dla 
mojej rodziny? Bóg, Honor, Ojczyzna. Na każdym 
spotkaniu, zbiórce, czy nawet w korespondencji 
czujemy się bliżej Polski.  Cieszy nas jak dzieci 
angażują się w życie gromady, uczą się tak wielu 
rzeczy, spotykają wspaniałych ludzi.  
Jest to dla nich jakiegoś rodzaju 
przygoda życia, a także 
lekcja życia pod wieloma 
względami: począwszy 
od nauki szacunku 
do drugiego 
człowieka i 
współpracy w 
grupie, poprzez 
rozwijanie 
odpowie-
dzialności, 
szczerości, 
uczciwości 
i wartości 
przyjaźni, a 
skończywszy na 
pokonywaniu 
własnych słabości 
i strachu.  Każda 
zbiórka jest starannie 
przygotowywana przez 
prowadzących tak, że 
dzieci (Skrzaty) korzystają 
z niej maksymalnie. Każde 
spotkanie skrzatowej gromadki jest 
okazją do rozwijania wyobraźni i kreatywności 
w dziecku, gdyż zajęcia są przygotowywane z 
niezwykłą starannością zwłaszcza w kierunku 
zaangażowania dziecka w pracę grupy.  

 Niejednokrotnie zachwyca nas jak córka 
cały tydzień żyje zbiórką, cytuje wierszyki, śpiewa 
piosenki, bawi się przedmiotami wykonanymi 
na zbiórce lub zadaje mnóstwo pytań.  
Niezaprzeczalnie przynależność do gromadki 
Skrzatów buduje w naszej córce jej świadomość 
patriotyczną, ale równocześnie kształtuje w niej 
poprawną sylwetkę młodego człowieka.”

 Każde dziecko ma inne talenty i umie 
inne rzeczy, np. może jedno bardzo zdolnie gra 
w piłkę, ale pisze raczej wolniej, a może drugie 
ślicznie gra na instrumencie, ale potrzebuje 
pomocy z cyferkami. W skrzatach, staramy się jak 
najbardziej planować zajęcia, które będą skrzatów 
interesować i pomagać im nauczyć się  czegoś  
nowego i przydatnego podkreślając co to znaczy być 
polskiego pochodzenia. 

 Skrzaty dumnie mogą rodzicom 
opowiedzieć co robiły na zbiórce.  Tak jak jest 
napisane w podręczniku „Jak Prowadzić Skrzaty”, 
każdy skrzat chce być samodzielny i zrobić sam. 
Dla naszych skrzatów mamy marzenie, że będą 

umieli dobrze stosować i pamiętać to 
czego się nauczyły, ale zarazem nie 

będą bały się tego co jest im 
nieznane i nowe. 

 Wiem, że czasami 
nasze plany i 

zamiary są 
ambitne, 
ale zawsze 
myślimy co 
mogą skrzaty 
z tego się 
nauczyć (na 
ich poziomie 
wiekowym). 

Niektóre 
skrzaty są 

sprytniejsze i 
zręczniejsze przy 

majsterkowaniu, 
niektóre muszą 

sobie to wyrobić. Lecz 
nie możemy się tylko 

skupiać na przedszkolnym 
majsterkowaniu, bo zaniedbamy 

potencjał intelektualny dziecka jeżeli 
zadowolimy się tylko i wyłącznie ograniczonym 
dziecinnym i niezbyt wymagającym poziomem 
zbiórki. Zbiórki skrzatowe nie polegają na 
niańczeniu dziecka, nie są tak zwanym ‘baby si   ng’ 
aby ulżyć rodzicom; dziecko jest jak gąbka, połyka 
wszystko i gdy widzimy, że pragnie więcej, od nas 
zależy, aby mu ten świat otworzyć. Może większe 
doświadczenie da mi inną perspektywę, ale tak 
obecnie widzę różnicę pomiędzy skrzatami, a 
przedszkolem.

Julia Buras pwd.



strona 73
WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

spotkań w większych i mniejszych grupach na 
referaty, prezentacje i dyskusje. Instruktorki 
Hufca „Podhale” zakasały rękawy pomagając 
w transporcie gości i zadbanie o porządek oraz 
urozmaicenie całego przedsięwzięcia. Druhna hm. 
Ilona Zakrzewska podjęła się zorganizowania dwóch 
ciekawych wycieczek w teren, w czwartek i piątek 
przed Adastrą. Jedna z nich to piesze zwiedzanie 
miasta Filadelfi i, a druga, autokarowa, do osiedli 
Amiszów. 

 Inne niezwykłe dla Adastry zajęcie 
przeprowadzone przez Hufi ec „Podhale” to Gra 
Częstochowska, czyli opracowane zwiedzanie 
Sanktuarium, Cmentarza i Pamiątek Narodowych 
Amerykańskiej Częstochowy. Także wielkim 
wydarzeniem była wspólna Msza Św. z gromadami 
zuchów Hufca „Podhale”, które zjechały się w 
niedzielę na coroczny Dzień Zucha. „Zuchowa” 
msza, potem kominek, a na zakończenie dnia, 
wzniesienie się prawdziwego balonu nagrzanego 
powietrzem, dostarczyło wielu dodatkowych 
wrażeń uczestnikom Adastry. 

 Była to najliczniejsza Adastra. 
Ponownie otwarta dla Instruktorów, liczyła 
182 zarejestrowanych uczestników, nie licząc 
niedzielnych gości – tak grona instruktorskiego 
jak i rodziców.  Zakwaterowani w Domu 
Pielgrzyma na terenach Sanktuarium, oraz na 
salach konferencyjnych, z posiłkami w kafeterii 
ośrodka, druhny i druhowie brali udział w 
konferencjach na bardzo różnorodne tematy: Z.H. 
P. – Nasze Dziedzictwo, Konferencja IPN w Polsce, 
Psychologia Dziecka, Szacunek do Stopnia, Rola 
Harcerstwa w „Polonii”, Ogniska – co wypada, 
a co nie wypada, Potrzeby Umundurowania, 
Technologia, Cel Węzełka i Potrzeby w Terenach, 
Kształcenie Instruktorek, Skrzaty, Zuchy, Harcerki i 
Wędrowniczki, oraz Kwes  a Starszych Samarytanek. 

 Chorągiew Harcerzy w USA pod 
przewodnictwem Komendanta, Hm. Marcina 
Czabańskiego, oprócz udziału we wspólnych 
zajęciach, równolegle prowadziła swoje warsztaty 
i dyskusje. Delegacja z ZHR z Polski przedstawiła 
fi lm o swoim działaniu, a także był czas na 
przedstawienie uczestników Adastry z różnych 

XXIV ADASTRAXXIV ADASTRA
KIEROWNICZKA HM KRYSIA KAJKOWSKA-MERRICKKIEROWNICZKA HM KRYSIA KAJKOWSKA-MERRICK

OBO NA HM JOLANTA NOWACKAOBO NA HM JOLANTA NOWACKA

 Jestem takiej starej daty, że pamiętam 
dyskusje instruktorek Naczelnictwa lata temu na 
temat samej koncepcji międzynarodowego zjazdu 
instruktorek i wyboru pięknej nazwy “Adastra” – 
czyli “do gwiazd”. Tegoroczna Adastra, już XXIV, 
która odbyła się w dniach 20-22 kwietnia, br. 
w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, 
Pennsylvania, USA, całym swym założeniem, 
wykonaniem i pozostawionym wrażeniem, w pełni 
zasłużyła sobie na to miano. Każde spotkanie, 
każdy obrzęd, każda dyskusja, każdy kominek, 
nawet kawiarenki, wiodły uczestników na wyżyny 
harcerskości, właśnie w kierunku gwiazd.

 Za symbol tej Adastry został wybrany 
bratek, którego trzy płatki służyły jako 
przypomnienie historii harcerstwa: „Wczoraj”, 
„Dzisiaj” i „Jutro.” 

 Kominek na temat „Wczoraj – nasza 
przeszłość” prowadziła hm. Basia Chałko, a Kominek 
o dzisiejszym harcerstwie opracowała hm. Maria 
Bielska. Kominek zuchowy w niedzielę, dla tych, 
którzy mieli okazję go zobaczyć, mógł służyć jako 
ilustracja naszego  „Jutra”.  

 Powitanie, pożegnanie, wspólna modlitwa 
przysporzyły sporo wrażeń, może najbardziej 
wzruszający z nich był Apel Poległych na cmentarzu 
pod słynnym pomnikiem Huzara – Mściciela 
autorstwa mistrza- rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego. 

 Druhna Naczelniczka, hm. Oleńka 
Mańkowska, która odwiedziła teren dwa lata temu, 
między innymi w celu ocenienia jego możliwości na 
urządzenie Adastry, wybrała hm. Krysię Kajkowską-
Merrick na funkcję Kierowniczki.   Dhna Krysia, 
z  pomocą Komendy Chorągwi Harcerek w USA, 
ulokowanej w Chicago, wytyczyła podstawowy 
program, ale terenowe przygotowania musiała 
zawierzyć Hufcowi „Podhale” ze wschodniego 
wybrzeża. Hufcowa „Podhala”  hm. Jola Nowacka, 
oboźna Adastry, zajęła się załatwieniem całej 
oprawy gospodarczej, polegając na pomocy hm. 
Marty Biesagi, Sekretarki Adastry. Dhna Marta, 
zadbała o każdy szczegół, przede wszystkim 
podejmując ogromne wyzwanie samej rejestracji 
tylu uczestników, jak i logistykę rozpracowania 
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krajów – Wielka Brytania, Francja, Kanada, Polska 
i Australia. Nad podziw, z dalekich antypodów 
przybyło aż 13 osób. 

 Roiło się od ważnych osobistości 
harcerskiego świata: Przewodniczący Związku 
Harcerstwa Polskiego, hm. Robert Rospędzihowski, 
Naczelniczka Harcerek, hm. Oleńka Mańkowska, 
a wraz nimi kilku przedstawicieli Głównej 
Kwatery, Przewodniczący Okręgu USA, hm. Adam 
Janczuk, Komedantki Chorągwi: USA- hm. Beata 
Pawlikowska, Australia- hm. Urszula Daniels, 
Francja – hm. Magdalena Borucka Guilhou, Wielka 
Brytania – hm. Marysia Binińska; Komendanci 
Chorągwi: USA -hm. Marcin Czabański, Kanada- 
hm. Michał Sokolski, Wielka Brytania – hm. Jan 
Minor. 

 Z Polski przyjechała delegacja z ZHR: hm. 
Dominika Romanowicz, Naczelniczka Harcerek,  
hm. Justyna Kanczugowska, Wice Naczelniczka 
Harcerek, hm. Agata Nowacka, Członkini Głównej 

Kwatery Harcerek, hm. Laura Rabiej, Kierowniczka 
Wydziału Kształcenia Harcerek, hm. Wiesław 
Turzański, sekretarz ZHRu. Byli także obecni 
Kapelani m.in. na miejscu hm. Ojciec Paulin 
Bartłomiej Marciniak, który przewodził podczas 
wszystkich nabożeństw i modlitw.
 
 Trudno przekazać na piśmie uczucia 
wspólnoty, przyjaźni, serdeczności i zadowolenia 
z przynależności do organizacji, która tak 
pieczołowicie pielęgnuje swoją historię i swoje 
tradycje. Obecność wielu młodych, entuzjastycznych 
uczestników Adastry podkreśliła, że warto 
organizować takie spotkania, że warto przekazywać 
to wszystko dobro przyszłym pokoleniom. Trudy, 
niewygody i koszty podróży stały się nieważne w 
obliczu tych wzniosłych osiągnięć, jak i tych cennych 
wskazówek na doskonalenie ruchu, które uczestnicy 
wynieśli z warsztatów i dyskusji.  “Ad astra” - 
pniemy się, nawzajem się wspierając, coraz wyżej – 
do gwiazd!

Maria Bielska, hm. Hufi ec “Podhale”

Czuwaj!
Drogie Druhny - Czytelniczki  „Węzełka”,

 Bardzo mi miło będzie się z Wami 
podzielić wspomnieniami z obozu, w którym 
uczestniczyłyśmy wraz z harcerzami i harcerkami z 
Próbnego Hufca z Irlandii. 

 …ale może od początku, kim jesteśmy i 
skąd. 

 Nazywam się Barbara Byrtus (33l.), 
harcerką byłam w Polsce, wywodzę się z Hufca 
Jastrzębie – Zdrój, Chorągiew Śląska, gdzie 
pod czujnym okiem mojego Drużynowego, a 
teraz serdecznego przyjaciela, zdobywałam 
doświadczenie harcerskie, a w późniejszym czasie 
prowadziłam również drużynę harcerską. Wiele za 
mną biwaków, rajdów,  jak i obozów harcerskich. 
Był to najpiękniejszy czas w moim życiu! 

 Niestety z przyczyn rodzinnych- urodzenie 
syna, skrajnego wcześniaka, podjęłam decyzję 
odłożenia harcerstwa „na bok”. Minęło kilka 
lat,nadal jeździłam na rocznice drużyny, różne 
zaproszenia itp. W międzyczasie z mężem 
przyjechaliśmy i ułożyliśmy sobie życie w Wiedniu, 

WIEDEŃWIEDEŃ
tu urodził się nasz drugi syn. Nie planujemy tutaj 
pozostać na stałe, ale czas pokaże…

 Harcerstwo na terenie Austrii, a dokładnie 
w jej stolicy, zainicjował Konsul Generalny, który 
poszukiwał kadry do odtworzenia środowiska 
harcerskiego.  BYŁA TO WIADOMOŚĆ JAK GROM 
Z JASNEGO NIEBA. Nowe pole działania, nowe 
wyzwania, a przede wszystkim tęsknota za tym 
harcerskim stylem życia. Powróciły wspomnienia 
tych cudownych czasów.  Już w głowie rodziły się 
nowe pomysły. 

 Wcześniej zgłosił się dh Krzysztof 
Weronowski-Ptaszyński. Mieliśmy około pół 
roku  na przygotowanie się do tego ”wielkiego” 
przedsięwzięcia. Skontaktowaliśmy się z 
Druhostwem Czyżak, którzy w poprzednich latach 
tworzyli Szczep „Polanie”. Dowiedzieliśmy się od 
nich o ich działaniu, pracy itp. Nie wiedzieliśmy co 
nas czeka, czy będzie „popyt” na harcerstwo… Plan 
był taki, że stwarzamy jedną drużynę koedukacyjną, 
a w późniejszym czasie robimy kolejne nabory i 
rozłączamy się. 

 Nadszedł wrzesień (2017), z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy na rodziców wraz z przyszłymi, 
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potencjalnymi członkami naszej drużyny. Co się 
okazało… na spotkanie przyszło 50-60 dzieci, udało 
nam się stworzyć 2 drużyny i wejść w strukturę 
Organizacji Harcerek oraz Harcerzy, tak jak powinno 
być.

 Obecnie prowadzę Próbną Drużynę 
Harcerek „Orlice” w Wiedniu. Jest w niej ok. 30 
harcerek. Dołączyła do nas również  phm  Anna 
Kulesza z Mazowieckiej Chorągwi Harcerek  ZHR, 
która włączyła się w pomoc i organizację zbiórek 
obejmując funkcję przybocznej. 

 Za nami już mnóstwo przygód harcerskich, 
druhny chętnie przyswajają wiedzę, jak i różne 
techniki harcerskie. Chętnie uczestniczą w zbiórkach 
oraz w różnych imprezach harcerskich. Za nami 
wspólna akcja zarobkowa z drużyną harcerzy, 
gdzie zarobione pieniądze przeznaczyliśmy na 
dofi nansowanie do zimowiska oraz kubki dla 
drużyn. Odbyła się także wspólna Wigilijka, gdzie 
w organizację włączyli się Rodzice i przygotowali 
jedzenie (polski barszcz i pierogi).  Zaproszeni goście 
(Konsul, zaprzyjaźnieni Księża, Rodzice) chętnie 
zawitali do nas- łącznie było ok. 120-130 osób. 
Później Zimowisko, zorganizowane w Polsce - w 
Szczyrku,a następnie  wspólne  nocowania, gdzie 
mogliśmy spędzić trochę czasu razem i lepiej się 
poznać.  

 Nasz pierwszy rok harcerski zakończył się 
obozem.  Niestety ze względów czasowych nie 
udało nam się zorganizować  go wspólnie z  drużyną 
harcerzy. 

 Czas, który mogłam przeznaczyć na obóz 
był sztywno ustalony, ale na szczęście idealnie zgrał 
się z terminem obozu z Irlandii. Udało nam się 
nawiązać kontakt. Nie wiedziałam co czeka mnie 
i moje harcerki, ale zaufałam im. Po rozmowach 
telefonicznych  jak i na skype, omówieniu programu 
itp. byłyśmy gotowe na obóz. Pojechało 15 
harcerek. 

 Rzuciłam moje Druhny na głęboką wodę - 
nowe środowisko, nowa rzeczywistość.  Nie były to 
wczasy „all inclusive”, do których większość z nich 
była przyzwyczajona. Warunki polowe,  pająki i 
inne robale, które nie na co dzień można zobaczyć 
w domu. Harcerki zwalczały swoje słabości i fobie. 
Rozłąka z rodzicami też nie ułatwiała, dla niektórych 
to pierwszy tak długi wyjazd. Był płacz i tęsknota za 
domem, ale dały radę. Były dzielne, jestem z nich 
bardzo dumna! Potrzebowały czasu, by przywyknąć 
i nauczyć się żyć w takich warunkach, za jakimi my 

harcerki tęsknimy w ciągu całego roku harcerskiego. 
W końcu zżyły się z innymi druhnami, był płacz i 
pytania: „dlaczego czas tak szybko minął?”

 Program był bardzo ciekawy: wycieczka do 
Gdańska, wycieczka do Skansenu we Wdzydzach 
Kiszewskich, spływ kajakowy, kąpiele w jeziorze, 
ogniska, biegi harcerskie, gry terenowe, zdobywanie 
sprawności. 

 Uszyłyśmy własnoręcznie fl agę Austrii, bo 
nie wzięłyśmy ze sobą. 

 Dodatkowo druhny z pionu wędrowniczego  
wzięły udział w dwudniowym spływie kajakowym. 
Ich pierwsze warty w nocy, zdobywanie 
sprawności - w końcu mogły zobaczyć  „o co w 
tym wszystkim chodzi”.  Obserwowałam moje 
druhny z zaciekawieniem, dzielnie sobie radziły, nie 
poddawały się. Bo o to w harcerstwie chodzi, by 
stawiać sobie cele, dążyć do nich.  I one dążyły!

 Dwie druhny Amelia i Julianna zamknęły 
stopień i otrzymały z rąk druhny hm. Magdy Pawlak  
Przyrzeczenie Harcerskie-  byłam taka dumna!!! 
Moje dwie pierwsze harcerki!!  Łzy szczęścia nas nie 
opuszczały. 
„Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas,
Nie pozwolimy, by ją starł nieubłagany czas.”

 Kadrze z Próbnego Hufca w Irlandii: d-hnie 
Magdzie, dh Arturowi, 2x d-hnom Juliom, d-hnie 
Martynie, dh Michałowi, dh Krys  anowi, dh Dimie, 
d-hnie Nikoli, dh Adrianowi, d-hnie Malwinie, 
dh Bartkowi, d- hnie Klaudii    chciałabym jeszcze 
raz podziękować za ich serdeczne przyjęcie nas 
na swój obóz, włączenie w program i danie 
możliwości wykazania się moim druhnom. Za 
opiekę i poświęcony im czas!! Kadra bardzo zgrana, 
co nieczęsto się  zdarza!!  Był to piękny, wspólnie 
spędzony czas, aż żal się było rozstawać! Myślę, że 
znajomości raz zawarte tam, zostaną utrzymane, a 
nasza współpraca między środowiskami zaowocuje 
na kolejne lata!  

 „Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie 
trwonił słów.

 Przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia 
znów.”

 A oto relacje z obozu kilku moich harcerek, 
bo kto jak kto, ale to one mogą najwięcej 
opowiedzieć/ napisać o nim:
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• „Najbardziej na obozie podobała mi 
się możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Z 
racji tego, że byłam w zastępie wędrowniczym, 
wykonywałam dużo pracy pionierskiej, co mnie 
bardzo cieszyło, ponieważ mogłam się trochę 
poduczyć. Miałam również możliwość robienia 
rzeczy, z którymi nie miałam do tej pory styczności 
jak np. pływanie na kajakach, albo spanie pod 
gołym niebem - co było dla mnie strasznie 
fajnym przeżyciem. Nasze wycieczki były bardzo 
interesujące. Mieliśmy możliwość dowiedzenia się 
różnych rzeczy na temat historii Polski oraz okazję 
zwiedzić piękny Gdańsk. Miłym wspomnieniem 
były nocne warty i cudownie spędzony czas przy 
ogniskach z innymi harcerzami. Niezapomnianym 
dla mnie przeżyciem było otrzymanie Krzyża 
Harcerskiego, dzięki czemu pobyt na obozie był dla 
mnie bardzo wyjątkowy. „ ( Amelia Z.15l.)

• „Na początku nie sądziłam, że przeżyję 
w lesie przez 2 tygodnie, ale przeżyłam. Komary 
strasznie denerwowały. Było bardzo dużo pająków, 
na ognisku skakały żaby- to było straszne! I do tego 
na służbie czyściłam toi toia, tak śmierdziało, że 
szok. Ale dałam radę! Poznałam nowe koleżanki z 
którymi utrzymuję kontakt. Było bardzo śmiesznie. 
Nauczyłam się nowych rzeczy. Na następny rok też 
pojadę!” (Vanessa W.13l.)

• „Na obozie było super, czasami ciężko, 
ale cieszę się, że mogłam walczyć ze swoimi 
słabościami. Nauczyłam się wielu nowych rzeczy. 
Poznałam wielu fajnych ludzi. Szanuję bardziej 
rzeczy, które mam. Podczas wart czasami byłam 
śpiąca, ale pokonałam zmęczenie. Bardzo mi się 
podobała wycieczka do Gdańska i polskie morze. 
Super było na kajakach. I nasza druhna Basia jest 
najlepsza!! ” ( Emilia P.12l.)

• „Mój pierwszy obóz harcerski na pewno 
nie zapomnę! To tam pierwszy raz spałam pod 
namiotem, jadłam z menażki, uczestniczyłam w 
spływie kajakowym oraz odbyłam nocną wartę. 
Miło wspominam wieczorne ogniska i śpiewy. 
Wycieczka do Gdańska i na Westerpla  e nauczyła 
mnie historii II wojny światowej. Niezapomniany 
czas spędziliśmy nad jeziorem, gdzie mogliśmy 
się ochłodzić w upalne dni. Niestety pożegnanie 
było smutne, ponieważ musiałam się rozstać z 
przyjaciółmi. W następnym roku pojadę znowu! 
(Olivia R.10l.)  

• „Nie podobało mi się, że załatwialiśmy 
się w toi toiach i było zimno. Ale to co mi się 
podobało, było, że poznałam innych ludzi, z innego 

kraju i że się nauczyłam być samodzielna. Obóz był 
ogólnie fajny. ( Nina D. 11l.)

• Moja przygoda z harcerstwem zaczęła się 
rok temu i to trochę przypadkiem, bo na zbiórki 
mieli chodzić moi bracia. Jednak te spotkania 
spodobały mi się  tak bardzo, że postanowiłam 
także zostać harcerką. Obóz w Kopernicy był 
moim pierwszym obozem i byłam bardzo 
podekscytowana. Okazał się świetnym przeżyciem. 
Coś czego nigdy nie zapomnę. Była to niezła szkoła 
przetrwania. Nauczyłam się wiele praktycznych 
rzeczy, które na pewno mi się jeszcze wiele razy 
przydadzą. Spływ kajakowy, wycieczka do Gdańska, 
gry terenowe- to wszystko sprawiło, że czas upłynął 
bardzo szybko. W trakcie obozu mieliśmy okazję 
zdobywać nowe sprawności, co nie zawsze było 
takie proste i dlatego bardzo się cieszę, że udało 
mi się przełamać moje słabości. Podchody to była 
całkiem nowa przygoda i coś co mi się szczególnie 
podobało. Wisienką na torcie było otrzymanie 
krzyża harcerskiego. Nie wszystko było idealne 
– rozgotowane posiłki czy też toi toie, to coś do 
czego trzeba się przyzwyczaić. Już się cieszę na 
wrześniowe zbiórki. ( Julianna K. 14l.)

• Podsumować obóz harcerski w Kopernicy, 
który był moim pierwszym obozem skautowym 
w życiu nie jest łatwo. Obóz obfi tował w wiele 
atrakcji, wymiarów i nie jest prosto w paru 
zdaniach dostatecznie je opisać. Żeby wiedzieć 
jaka była atmosfera na obozie i jakie doznania są 
z tym związane to trzeba tam było po prostu być. 
Lakonicznie mogę napisać, że najbardziej lubiłam 
pływanie w jeziorze i harcerskie gry terenowe. 
Wycieczka do Gdańska, spływ kajakowy, zwiedzanie 
skansenu wsi w rejonie Borów Tucholskich i 
Kaszub przybliżyły mi kontakt z przyrodą, historią 
i kulturą Polski. Czy obóz harcerski był w moim 
dotychczasowym młodym życiu szczególnym 
przeżyciem? – Uważam, że na pewno! Po pierwsze, 
nie spałam w domowych pieleszach, a w namiocie, 
w lesie. Po drugie, musiałam dać sobie radę bez 
opieki rodziców, co zmusiło mnie do większej 
samodzielności i odpowiedzialności zarówno za 
siebie jak i za współobozowiczów. Tu mam na 
myśli służbę wartowniczą w nocy i czuwanie nad 
bezpieczeństwem całego obozu. Początkowe dni 
były ciężkie, nowe twarze, nieznane osoby, obcy 
teren, okolice, daleko od domu i nie odpuszczające 
komary!! Więc tu nasuwa się pytanie. Od czego 
jest obóz harcerski?  Z nowymi koleżankami- 
druhnami zintegrowałyśmy się znakomicie, teren 
po paru dniach- był moim „domem leśnym „ 
i sztuka przetrwania w lesie w towarzystwie 
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komarów zahartowała mój charakter na przyszłość 
i wzmocniła tak, że napotkane trudności w życiu 
będą przechodzić łatwo – z przymrużeniem oka! Z 
harcerskim pozdrowieniem Karolina A. 12l.

 Trzymajcie za nas kciuki, byśmy rozwijali 
się i tworzyli nową, młodą kadrę, a w przyszłości 
kolejne drużyny, taki nasz cel! 

 Aby przybliżyć młodzieży chlubną 
działalność Szarych Szeregów można zorganizować 
krótki wykład o aktywności harcerzy w okresie 
okupacji niemieckiej oraz analizować harcerską 
prozę i poezję. 

 Dobrym sposobem na utrwalenie 
wiadomości jest zorganizowanie quizu. Członkowie 
Szarych Szeregów w ramach Małego Sabotażu 
malowali na chodnikach, murach, pomnikach znak 
kotwicy, który był symbolem Polskiego Państwa 
Podziemnego. Zwracano przy tym uwagę na jak 
najbardziej staranne wykonanie rysunków.  
 Wykonywano je w najbardziej ruchliwych 
częściach miasta, co wiązało się z wielkim 
zagrożeniem ze strony okupanta niemieckiego. Inną 
formą urozmaicenia zbiórki byłoby zorganizowanie 
konkursu polegającego na namalowaniu znaku 
Polski Walczącej na murze, bądź drzewie  w ten 
sposób, by nie złapał ich maszerujący w tę i z 
powrotem SS –man.

 Harcerze wzięli również czynny udział 
w Powstaniu Warszawskim. Najmłodsi z nich 
„Zawiszacy” stanowili większość obsady personalnej 
Harcerskiej Poczty Polowej, która działała na terenie 
całej oblężonej Warszawy. Harcerze z narażeniem 
życia przenosili listy powstańców i ludności cywilnej 
do ich bliskich. W ramach zbiórki można nawiązać 
do działalności Harcerskiej Poczty Polowej pisząc, a 
następnie opieczętowując powstańczy list. 

 Harcerze i harcerki w czasie powstania 
zbrojnego brały również czynny udział w ramach 
aktywności sanitarnej. Nawiązując do tej 
działalności można spróbować zrekonstruować 
działanie harcerskiej służby sanitarnej poprzez 
pomoc „rannym” kolegom/koleżankom, bądź 

 Harcerstwo jest ruchem społeczno-
wychowawczym, który posiada niezwykle bogatą 
historię oraz tradycje. W Polsce międzywojennej 
intensywnie rozwijał się ruch harcerski, który łączył 
wychowanie patriotyczne i fi zyczne z religijną 
moralnością. W swej działalności odwoływał się do 
tradycji niepodległościowych. 

 Harcerstwo odegrało ogromną rolę w 
procesie kształtowania osobowości młodzieży. 
Chlubną kartę w historii Polskiego Państwa 
Podziemnego zapisały Szare Szeregi. Harcerze 
w okresie okupacji niemieckiej prowadzili 
działalność na wielu polach: w zakresie aktywności 
sabotażowej, dywersyjnej, łącznościowej oraz 
kolportażu prasy podziemnej. Odegrali kluczową 
rolę w podtrzymywaniu morale społeczeństwa 
polskiego w okresie wojennym. Zwieńczeniem 
ich niezwykle aktywnej działalności był udział w 
Powstaniu Warszawskim. 

 Harcerze Szarych Szeregów za wzór 
do naśladowania stawiali sobie uczestników 
wcześniejszych powstań zbrojnych: listopadowego, 
styczniowego, wielkopolskiego i śląskich oraz 
członków walczących o odzyskanie niepodległości. 
Historia zatoczyła koło. Członkowie Szarych 
Szeregów, wśród których znaleźli się Jan Bytnar 
ps. „Rudy”, Aleksy Dawidowski ps. „Alek”, Tadeusz 
Zawadzki ps. „Zośka”, czy też Andrzej Romocki 
ps. „Morro” stali się wzorem do naśladowania 
kolejnych pokoleń. 

 Jako historyk zajmujący się historią 
najnowszą, a w szczególności historią Polskiego 
Państwa Podziemnego chciałabym skupić się na 
pokrótkim omówieniu form urozmaicenia zbiórek. 

 Serdecznie zapraszamy do kontaktu, 
jesteśmy otwarte na nowe znajomości, jak i pomoc, 
być może, któraś z Was, bądź Waszych harcerek 
jest/ będzie na wymianie studenckiej w Wiedniu, 
serdecznie zapraszamy!! Każda para rąk się przyda!  
Z harcerskim pozdrowieniem,

Czuwaj!
Basia

„JAK UATRAKCYJNIĆ ZBIÓRKI „JAK UATRAKCYJNIĆ ZBIÓRKI 
HARCERSKIE ODWOŁUJĄC SIĘ HARCERSKIE ODWOŁUJĄC SIĘ 

DO HISTORII XX WIEKU?”DO HISTORII XX WIEKU?”
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zorganizowanie krótkiego kursu pomocy.  

 W jaki sposób uczyć młodą generację 
historii w sposób przystępny i ciekawy? 
Niewątpliwie wielkim przeżyciem dla młodych 
harcerzy byłoby uczestnictwo w spotkaniu z 
uczestnikiem walki zbrojnej, czy też z osobą, która 
żyła w Polsce w okresie Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej (jeśli istnieje taka możliwość). 
Opowieści opowiadane przez świadka historii 
trafi ają do młodego człowieka bardziej, aniżeli 
poznawanie historii z kart podręczników szkolnych. 
Wygłoszenie prelekcji przez osobę, która żyła w 
okresie przełomu skłoniłoby młodzież do dyskusji, 
elastycznego myślenia, pobudziłoby również ich 
wyobraźnię oraz kreatywność w zadawaniu pytań. 

 Co zrobić w przypadku, gdy w naszej 
okolicy nie mieszka żaden świadek historii? 
Warto skorzystać z Archiwum Historii Mówionej, 
które zawiera około 4000 rozmów z bohaterami 
i świadkami Powstania Warszawskiego. 
Projektodawcą tego projektu jest Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Cieszy się on wielką 
popularnością wśród uczniów i młodzieży. 
Poprzez analizę poszczególnego wywiadu/
wywiadów harcerze mogą poznać życie codzienne 
w okupowanej Warszawie, dowiedzieć się jak 
funkcjonowało konspiracyjne szkolnictwo oraz  
jak wyglądały stosunki wewnątrz społeczeństwa 
polskiego. 

 W Polsce wielką popularnością cieszy 
się akcja „BohaterON – włącz historię”. Jej celem 
jest podtrzymywanie pamięci o powstańcach 
warszawskich. Akcja polega na przesyłaniu kartek 
pocztowych uczestnikom powstania zbrojnego. 
Za pomocą elektronicznej pocztówki można 
użyć 25 słów. Jest to limit, który obowiązywał 
podczas działania poczty polowej w okresie 
Powstania Warszawskiego. Za pomocą pocztówek 
można zarazem wykazać się kreatywnością oraz 

równocześnie uhonorować powstańców. Powyższa 
akcja usuwa bariery międzypokoleniowe. Udział 
w niej jest bezpłatny oraz nie wymaga dużych 
nakładów czasowych. 

 Kolejną popularną akcją zarówno w 
Kraju, jak i poza jego granicami jest „Paczka dla 
Bohatera”. Jej celem jest organizowanie zbiórki 
żywności dla kombatantów, którzy znaleźli się w 
szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Akcja 
może być przeprowadzona w polskich szkołach 
sobotnich, drużynach harcerskich, środowiskach 
emigracyjnych. Analogicznie stworzono akcję 
„Bazarek Paczka dla Bohatera”, która daje 
możliwość wystawienia przedmiotów. Zysk ze 
sprzedaży przeznaczony jest dla kombatantów. 
Poszczególne drużyny harcerskie mogą przekazać 
własnoręcznie wykonane przedmioty artystyczne, 
prace plastyczne organizatorom akcji, tym samym 
biorąc czynny udział w akcji pomocy byłym 
uczestnikom walki zbrojnej. 

 Możliwości urozmaicenia zbiórek 
harcerskich jest mnóstwo. To tylko wybrane 
przykłady odwołujące się głównie do historii II 
wojny światowej. Oczywiście każde miasto, czy 
nawet inny kraj stwarza nam inne możliwości 
uatrakcyjnienia zbiórek harcerskich. 

Karolina Trzeskowska

Pani Karolina przeprowadza badania w Studium 
Polski Podziemnej w Londynie, uczy również 

historii w jednej z londyńskich polskich szkół. O jej 
pracy badawczej możemy się więcej dowiedzieć w 

Biuletynie Informacyjnym Studium  nr 12/2017

Przydatne linki:
h  ps://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html
h  p://bohateron.pl/wyslij-kartke/
h  ps://www.facebook.com/paczkadlabohatera/

BUDUJEMY! BUDUJEMY! BUDUJEMY! BUDUJEMY! 
PIONIERKA OBOZOWAPIONIERKA OBOZOWA

 Co roku wyjeżdżamy na biwaki, obozy, 
zloty i stajemy twarzą w twarz z wyzwaniami, które 
rzuca nam pionierka obozowa. Często spotykam się 
z nastawieniem: -“po co?”.

 Czy pionierka jest nam niezbędna? Czy 
raczej powinnyśmy ją ograniczyć do minimum, 

czyli bram i prycz, jak najszybciej przechodząc do 
zajęć i wycieczek? Być może w naszych programach 
obozowych nie przeznaczamy wystarczająco czasu 
na budowę, która potrafi  być skomplikowana i 
ciężka fi zycznie. Jednak teren obozowiska staje się 
naszym domem przez następne dwa tygodnie, co 
często dla najmłodszych lub mniej doświadczonych 
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harcerek jest ogromnym wyzwaniem. Warto jest 
bowiem zastanowić się, czy stworzenie warunków 
bardziej przyjemnych pod względem praktycznym 
i estetycznym nie jest warte wspólnego wysiłku i 
czasu.

 Wszelkiego rodzaju stojaki, wieszaki, kosze 
itd. są prostymi zadaniami dla chętnych zastępów, 
które mogą ułatwić nam obozowanie. Możemy 
uniknąć bólu pleców od mycia głowy w miednicy na 
ziemi prostym stojakiem. Na wygodnej wysokości, 
z miejscem na kosmetyczkę i ręcznik; mycie staje 
się wygodniejsze. Można zapobiec brudzeniu 
i gubieniu menażek, często pokrytych trawą i 
robaczkami, przez wieszanie ich na tzw. drzewie 
menażkowym (kołek w ziemi na około półtora 
metra z przywiązanymi gałęziami, na których 
wieszamy woreczki z talerzami). Mokre buty 
możemy stawiać na prostej półeczce, która chroni 
obuwie materiałowe i sznurówki od deszczu. 

 Potencjał pionierki ogranicza jedynie 
nasza wyobraźnia. Nie ma jednego prawidłowego 
sposobu na budowanie, wiec pionierka pozwala 
nam majsterkować i próbować różnych sposobów 
na stworzenie czegoś nowego. Większość naszych 
udogodnień obozowych możemy wymyślić na 
miejscu, potrzeba nam jedynie przemyślanego 
rysunku lub wizji.

 Pionierka wymaga przede wszystkim pracy 
zespołowej, jedni są bardziej uzdolnieni fi zycznie, a 
drudzy umysłowo. Poprzez łączenie sił i rozpoznanie 
zdolności w zespole, rozwijamy pewność siebie 
harcerek, które w przyszłości staną się bardziej 
zaradne.
 Trud postawienia pięknej bramy lub 
funkcjonalnego prysznica jednoczy zastęp bądź obóz 
i daje ogromną satysfakcję z wykonanego zadania. 

 Wierzę, że pionierka jest doskonałą okazją 
do zastosowania techniki harcerskiej. To również 
idealny sposób na zdobywanie sprawności i 
sprawdzenie tej wiedzy w praktyce. Z łatwością 
pokazujemy użyteczność węzłów młodszym 
harcerkom, które wreszcie mają szansę się ich 
nauczyć i wprowadzić w życie. 

 Nie zauważyłam wcześniej, jak bardzo taka 
praca cieszy młode harcerki, dopóki nie zaczęłam 
pracować nad łazienkowym stojakiem samodzielnie. 
Harcerki szybko zaczęły podchodzić i z ciekawością 
pytały się co robię, czy mogą pomóc, i jak to będzie 
działać. 

 Ósemka pionierska, której się nauczyły 

podczas pomagania, została w ich pamięci przez 
resztę obozu i dumnie ją stosowały, kiedy mogły.

 Choć pionierka ma wyraźne zalety, jest 
też zrozumiałe, że chcemy, aby program obozowy 
płynął dalej i skupił się na temacie. Być może obozy 
są za krótkie, aby poświęcać tyle uwagi budowie. 
Z drugiej strony może pionierka powinna być 
wprowadzona w codzienne życie obozowe, poprzez 
np. rywalizację między zastępami. 

 W chwilach wolnych, gdy harcerki się nudzą, 
można je zachęcać do realizowania mniejszych lub 
większych projektów, które poprawią nasz obóz. 
Biorąc pod uwagę skalę projektu, mogą zdobywać 
odpowiednie ilości punktów za dobrze wykonaną 
pracę.

 Obecnie w Chorągwi harcerek Wielkiej 
Brytanii jest konkurs na najlepszą bramę obozową, 
na Zlocie w Kanadzie, w 2017 był też konkurs 
pionierki, więc ewidentnie pionierka potrafi  łączyć 
całe chorągwie w zdrowej rywalizacji i duchu 
kreatywności.

 Ważne jest, zadać sobie pytanie, czy tak 
naprawdę nie mamy czasu włączyć więcej pionierki 
do życia, czy po prostu nam się nie chce, bo “da się 
bez niej przeżyć”. Moim zdaniem pionierka uczy 
nas w jakiś sposób przezwyciężać trudności, razem 
z grupą, co jest niezbędne w stworzeniu pogodnej i 
siostrzanej atmosfery obozowej.

Czuwaj!
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 Druhna sam.  Wiktoria Dziedzic Pisze: 
skończyłam 18 lat i mieszkam w Londynie. Przez 
ostatnie dwa lata byłam przyboczną 9 Drużyny 
harcerskiej „San” z hufca Bałtyk. Obecnie 
jestem na studiach księgowych, ale interesuję 
się też wszystkim co kreatywne. Uwielbiam 
ideę uwieczniania pięknych chwil w sztukach 
plastycznych.

AUSTRALIA PODAJE:

 Hasłem biwaku to „Wołają nas las, pola i 
jeziora”.

 Zaczęło się już w czwartek raniutko, bo 
zbiórka była już o 8 mej rano na stacji Glenfi eld, 
skąd pociągami dojechaliśmy do stacji Nowra, a 
stamtąd autobusem do miejsca biwakowania w 
Shoalhaven Heads.

 Dni były wypełnione od rannej pobudki 
o godzinie 7mej rano do wieczora, ciekawymi 
zajęciami i przeplatane smakowitymi posiłkami. 
Najlepiej oddajmy głos niektórym uczestniczkom, 
niech one same opowiedzą nam o swoich 
przygodach.

 Czwartek 4 październik 2018
 
Spotkaliśmy się wszyscy na Dworcu Głównym i 
padał silny deszcz. Dotarcie do Shoalhaven Heads 
zajęło 4 godziny. Wzięliśmy dwa pociągi i autobus.
Kiedy przyjechaliśmy, usiedliśmy i śpiewaliśmy 
piosenki. Potem poszliśmy na spacer nad ocean, 
aby zwiedzić okolice. Kiedy wróciliśmy, stawialiśmy 
namioty i rozpakowaliśmy nasze rzeczy. Zwołano 
zbiórkę, na której uroczyście dwa zuchy dołączyły do 
harcerek, Aurelia i Kaya.

 Na obiad mieliśmy spaghe    bolognaise. 
To było pyszne. Na zewnątrz padało ciężko, więc 
mieliśmy kominek w jadalni.  Potem poszliśmy spać.

Nadia Blad

2018 BIWAK WIOSENNY 2018 BIWAK WIOSENNY 
„TRZEBA GONIĆ MARZENIA”„TRZEBA GONIĆ MARZENIA” 

 Sydnejskie Hufce Harcerskie  żeńskie i 
męskie „Krakow” i „Polesie” korzystając z wakacji 
szkolnych, wybrały się na Biwak do przepięknej 
miejscowości Shoalhaven Heads.
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Piątek 5 październik 2018
 
Obudziliśmy się i zjedliśmy śniadanie. Wszyscy 
przygotowaliśmy się do zwiedzenia Ogrodu 
Botanicznego w Shoalhaven. Szliśmy wzdłuż plaży. 
Druhny Marysi znajomy -”wolontariusz Rob” 
oprowadzał nas po ogrodzie i opowiadał o tym 
ogrodzie, o pracach  wolontariuszy, o różnych 
ptakach i roślinach. 
 
Harcerki i harcerze skomponowali piosenkę o 
sosnach Wollemi, która następnie była śpiewana 
przy ognisku. 
 
Po spacerze w parku odbyły się na dużym terenie 
gry i zabawy i zatrzymaliśmy się w domu Druhny 
Marysi na lody. Po powrocie do obozu wybraliśmy 
się na spływ kajakowy i też pływaliśmy w basenie. 
Tej nocy mieliśmy ognisko, a harcerki stały na 
warcie.

Zara Borysiewicz

Sobota 6 październik 2018
 
Harcerki miały bardzo wczesny start. Obudziłyśmy 
się o 5 rano i po cichu poszłyśmy na plażę, aby 
obejrzeć wschód słońca. Chociaż chmury zasłaniały 
wschód słońca, udało nam się zobaczyć kilka 
delfi nów pływających w wodzie. Potem zjadłyśmy 
śniadanie i przygotowałyśmy się do  spaceru w 
buszu. 
 
 Poszliśmy na plażę, gdzie Druhna Marysia 
pokazała nam, które chwasty wyrywać,” Mother 

of Millions” bo one są trujące dla zwierząt i 
wyrywaliśmy je przez ponad dwie godziny. Zebrało 
się tego wiele dużych worów.
 
Wróciliśmy na lunch i podzieliliśmy się na grupy, by 
popłynąć kajakiem po rzece. Po spływach mieliśmy 
trochę wolnego czasu, zanim zjedliśmy klopsiki i 
tłuczone ziemniaki na kolację. Następnie udaliśmy 
się na ciekawe ogniska.

Maya Chawa. 

A teraz jeszcze dopis harcerza, Druha Gabriela:

 W zeszłym tygodniu od 4tego do 7mego 
października harcerze z Sydney byli na drugim w 
tym roku  swoim biwaku: tym razem w Shoalhaven 
Heads Parku Karawanowym. 

 Jak sami wiecie pogoda nie sprzyjała i nie 
mieliśmy za wiele słońca. Pomimo deszczu mieliśmy 
świetną zabawę. Nie ustawaliśmy od śpiewu i 
gwaru. Pełni harcerskiego ducha pracowaliśmy też 
społecznie porządkując plażę w Shoalhaven. 

 W piątek pogoda się poprawiła i udaliśmy 
się na leśną wyprawę do ogrodów botanicznych. 
Nauczyliśmy się tam wiele o różnych gatunkach 
roślin i krzewów naturalnych dla Australii. 
Po powrocie z ogrodów poszliśmy pływać na 
kajakach i było super. Każdego wieczoru mieliśmy 
świetną zabawę przy ognisku, śpiewając piosenki i 
tańcząc nasze ulubione tańce.
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 Ostatniego dnia w niedzielę 
uczestniczyliśmy we Mszy Św. w lokalnej parafi i. 
Podczas Mszy Św. mieliśmy zaszczyt śpiewać polską 
modlitwę harcerską.

 Nasz drugi biwak w tym roku był owocny 
i udany. Choć pogoda nie była fantastyczna to nie 
straciliśmy humoru i harcerskiego ducha. 

Gabriel Snoch

Biwak Wiosenny – Zuchy

 Dziesięcioro zuchów dołączyło do Biwaku 
Wiosennego w Shoalhaven Heads.
Większość zuchów spotkała się na peronie w 
Central, razem z harcerkami i harcerzami. A że 
podróż była długa, choć ciekawa, zuchy mogły się 
dobrze zapoznać  z harcerzami i harcerkami.
Ostatni odcinek podróży odbył się  autobusem. 
Pani kierowca zawiozła nas pod samą bramę 
miejsca biwaku, ale najpierw na ostatnim 
przystanku wszedł do autobusu Ks. Kamil, wraz 
z Druhem Krys  anem Davis, którzy czekali na 
młodzież harcerską.

 Przed rozbiciem obozu, pożegnaliśmy 
dwóch zuchów (Kaję i Aurelię), które przeszły do 
harcerek. Zostało nam ośmioro: sześciu chłopców 
i dwie dziewczynki. Zuchy spały pod namiotami ze 
swoimi druhnami. Druhną Irenką i Druhną Anią. 
Pogoda była mokra pierwszego dnia, ale zuchy  
były prawdziwie dzielne i ani jeden się nie poddał! 
Dla niektórych z nich była to jednak pierwsza noc 
pod namiotem!

 Miejsce biwakowania  było cudowne – 
położone zarazem przy oceanie i rzece.  Najbardziej 
jednak zuchom się podobał plac zabaw, z wielką 
dmuchaną poduszką, wieżą stworzoną ze sznurów 
no i basen! Nie było ciepło, ale zuchy uderzały do 
wody. Nie na długo!  Niestety niewielu wytrzymało 
w chłodnej wodzie! Po niedługim czasie, przebrali 
się ze strojów kąpielowych i zdecydowali poszaleć 
na wielkiej dmuchanej poduszce!

 W czasie biwaku, zuchy poznały nowe 
nazwy drzew i ptaków. Z chęcią pomagały przy 
wyrywaniu chwastu „Mother of millions”.  Poznały 
także nowe piosenki. Widziały marsz raków po 
plaży i nazbierały stos muszelek do plecaków.   

Przeżyli nowe i niezapomniane przygody!

Komendantka Zuchów Ania Chawa phm

były prawdziwie dzielne i ani jeden się nie poddał! 
Dla niektórych z nich była to jednak pierwsza noc 
pod namiotem!

 A teraz oddajemy głos naszej 
podharcmistrzyni, Druhnie Halinie
 

Niedziela 7 pażdziernika 2018
 
 Najtrudniejsza była niedziela, gdy przyszło 
nam do wstania: nie tylko  harcerkom, które w 
sobotę i tak wstały o 5tej rano, ale dla wszystkich 
uczestników biwaku. Nie tylko trzeba było nam 
zegarek przesunąć o jedną godzinę do przodu, to 
pobudka była o 6tej rano! Musieliśmy być wszyscy 
gotowi  na godzinę 7mą, by zdążyć nas wszystkich 
przewieźć do kościoła na Msze Święta do Berry na 
godzinę 8mą.  
 
 Tutaj Ksiądz i parafi anie serdecznie nas 
przywitali.  Zaraz po komunii Alina Brymora siadła 
do organów i zaśpiewaliśmy naszą modlitwę 
harcerska. Wszyscy z nami wstali!
 
 Po powrocie zjedliśmy smaczne śniadanie 
i potem pakowaliśmy plecaki, składaliśmy namioty 
(niestety mokre) i zlikwidowaliśmy biwak.  
Ponieważ prace te przebiegły szybko, sprawnie 
i z uśmiechem na buźkach naszych uczestników 
biwaku, to jeszcze przed ostatnim posiłkiem 
mieliśmy czas na śpiewanie naszych ulubionych 
harcerskich piosenek i tej biwakowej „Gonić 
marzenia”.
 
 Na ostatnim apelu nastąpiło  
podsumowanie biwaku, rozdanie symbolicznych 
nagród i podziękowań instruktorom i paniom z 
KPH za trud przygotowania biwaku i prace w czasie 
biwaku.  
  Nadszedł czas wyjazdu na stację kolejową 
w Berry.  Podróż powrotna była z przygodami, 
ponieważ był wypadek na torach, a więc bractwo 
musiało się przesiadać do innego pociągu w Kiamie, 
i w Albion Parku skąd autobusem wyruszyliśmy 
dalej  w podróż do Sydney. Komendantka biwaku, 
Druhna Danusia Douglas telefonicznie informowała 
rodziców przez cały czas  o zachodzących zmianach, 
więc wszyscy spokojnie czekali na swoich 
milusińskich.
 
 Do zobaczenia na następnej wycieczce, 
biwaku czy Zlocie.

Czuwaj
Halina Prociuk phm
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Gromada „Lechici” w latach 1950-tych

 Po raz pierwszy na tym stadionie  
powiewała polska fl aga. 

 Po raporcie zuchy udały się do pobliskiego 
parku na swoje  zajęcia sportowe m.in. gra w dwa 
ognie.

 Niestety, stan harcerek i harcerzy był nie za 
duży, ze względu na  egzaminy małej i dużej matury, 
które mają miejsce zazwyczaj w tym okresie. 

 Duże zainteresowanie wzbudziły historyczne 
kroniki, plansze wystawowe oraz i najnowsze 
wiadomości o renowacji i rozbudowie Stanicy 
Harcerskiej w St. Briavels.

 Po obiedzie odbyła się ciekawa gra, a raczej 
“wywiad”. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy. 
W każdej takiej grupie znajdował się  zuch, harcerz/
harcerka, młody instruktor/instruktorka i ktoś z 
gości, niby “starszy”.  Zuchy pytały się starszych 
o najciekawsze wycieczki, obozy  czy zloty. Tym 
sposobem mogliśmy skutecznie przekazywać 
wspomnienia i dorobek harcerski sprzed laty 
młodszemu pokoleniu.

 Aż za szybko nastąpił czas na kominek, 
na który dołączyło wiele dawniejszych harcerek/
harcerzy oraz  sympatyków harcerstwa .Popłynęły 
stare i nowe piosenki, które wywołały niejedną 

 W piękną, słoneczną niedzielę 3go czerwca 
2018r, społeczeństwo polskie w Bristolu obchodziło 
70-cio lecie powstania harcerstwa w tym mieście.

 W 1948r. powstał tutaj maleńki zastęp 
harcerzy i szybko zrodziła się mieszana gromada 
„Lechici”, a potem  drużyny harcerek i harcerzy. 
W styczniu 1963r. płeć żeńska odłączyła się od 
męskiego „Szczecina” i wnet powstał hufi ec 
„Pomorze”.

 Do dostojnych gości zaliczyliśmy 
prócz Komendantów Chorągwi, m.in. Druha 
Przewodniczącego, hm. Roberta Rospędzihowskiego  
który przybył wraz z Małżonką, nam dobrze znaną 
„Pomorzanką”  Druhną Alusią ( 35ta drużyna 
harcerek z Bristolu).

Dzień rozpoczął się uroczystą Mszą Św. dziękczynną 
w parafi alnym kościele p.w. Matki Bożej 
Ostrobramskiej. Po Mszy Świętej grono harcerskie 
jak i goście  udali się do „Memorial Stadium” 
(siedziby słynnej drużyny piłkarskiej „Bristol 
Rovers”). 

 Każdy uczestnik dnia otrzymał  pamiątkową 
odznakę z lilijką oraz napisem 1948-2018 i 
wizerunkiem słynnego mostu w Bristolu znanego 
jako „Cli  on Suspension Bridge”.

70-CIO LECIE HARCERSTWA70-CIO LECIE HARCERSTWA
W BRISTOLU-WBW BRISTOLU-WB
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Przemarsz przez Bristol podczas poświęcenia Sztandaru Hufca „Pomorze”

łezkę w oku. Komendant Chorągwi, Druh hm 
Jan Minor, bardzo żwawo poprowadził piosenkę 
„Satelita”. miałyśmy okazję  również zaśpiewać 
naszą  piosenkę pod tytułem :„Bo 35ta – to my!”. 
Grupy wywiadowcze przygotowały pokazy na 
kominek o obozach, koloniach i zlotach, zbiórkach, 
zdobytych sprawnościach oraz innych naszych 
tradycjach jak np. o kolędowaniu, świętach 
narodowych oraz wycieczkach i wędrówkach.

 Ten wspaniały i pełen wrażeń dzień 
zakończył się bardzo smacznym podwieczorkiem: 
czekał nas wspaniały tort, który został przekrojony 
przez najmłodszego zucha, Martę Zielosko 
oraz “ najstarszą” instruktorkę Druhnę hm Ewę 
Petrusewicz.

 Dziękujemy Druhnie phm Grażynie 
Kowalewskiej za jej trud i wysiłek w organizowaniu 
całych obchodów. Miło nam było spotkać ponownie 
dawnych członków czy Hufca męskiego „Szczecin” 
czy żeńskiego „Pomorze” mianowicie: 
 Grzegorza Kucharczyka, Romana 
Zadarnowskiego oraz  byłe drużynowe 35DH druhny 
Helę Pępek, Ewę Kucharczyk i harcerki Bożenę 
Wojciechowską, Tenię Pępek, Annę Pomirską, 
Teresę Grzybowską, Basię Zadarnowską

Czuwaj!

Hm. Ewa Petrusewicz
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WYRÓŻNIENIE NASZEGO WYRÓŻNIENIE NASZEGO 
KAPELANA NACZELNEGOKAPELANA NACZELNEGO

 Jak widzicie miłe czytelniczki Węzełek co 
raz rozkłada swe skrzydła i peregrynuje podążając 
w głąb naszych terenów. Wypełniamy swoją rolę  
korespondenta kiedy i gdzie się tylko da. Tym razem 
przywilej spadł na naszą Druhnę Teresę (naszą 
Emeritus Przewodniczącą) .

 Dowiedziawszy się o wyróżnieniu Księdza 
Kapelana Naczelnego, Druha hm. Stanisława 
Świerczyńskiego, Druhna Teresa zorganizowała 
wielką harcerską niespodziankę dla Księdza Kapelana 
w postaci delegacji harcerskiej składającej się z 
instruktorów, młodzieży i członków KPH w Niemczech. 
Zasugerowała, aby nadanie samego wyróżnienia 
odbyło się nie w zamkniętych salach konsularnych RP, 
ale podczas bardzo liczebnej pielgrzymki na oczach 
wielu pielgrzymów. Ksiądz Kapelan Naczelny byl nie 
tylko zaskoczony niespodzianką, ale bardzo wzruszony 
naszą pamięcią. 

 Wiemy, że Węzełek cieszy się wielkim 
szacunkiem i radością w oczach Księdza Kapelana 
i pragniemy swoim własnym hołdem, wiedząc, że 
możemy to zrobić nie tylko w imieniu Redakcji, ale 
i was wszystkich drogie Czytelniczki  wyrazić nasze 
głębokie gratulacje. Ksiądz Kapelan jest dla nas 
wszystkich prawdziwym wzorcem Dobra, rozsądku, 

mądrych myśli życiowych i wielkiej wizji co do naszej  
przyszłości, rozwoju młodego człowieka i dążenia ku 
dobru. Co to dużo mówić, jest przyjacielem wiernym 
każdej z nas jak i naszych podwładnych.

 Czytamy reakcje Druha hm Rafała Ryszki 
przekazane na żywo:

 „W niedzielę 19go sierpnia br. nasz 
Naczelny Kapelan ZHP ks. inf. hm. Stanisław 
Świerczyński za pracę na rzecz Polski i dla Polaków 
oraz swoją działalność wzmacniającą pozycję Polski 
na arenie międzynarodowej otrzymał Honorową 
Odznakę „Bene Merito”!

 Uroczyste nadanie odznaczenia przez 
Konsula RP w Hamburgu Piotra Golema nastąpiło 
podczas dorocznej pielgrzymki polskiej w 
Hannoverze. 

 W uroczystościach brała udział drużyna 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Lipska, nasza 
reprezentacja: 

 hm. Rafał Ryszka, Amelie Seidel, Antoni 
Ryszka, dwóch członków wspierającego KPH 
Grażyna i Stefan Jędrzejczak oraz specjalnie 
przybyła z Londynu była przewodnicząca ZHP hm 
Teresa Ciecierska. 
Głównym celebransem Mszy świętej był Biskup 
Andrzej Jeż, asystowali ks. prał. Stanisław Budyń, 
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i 
nasz Naczelny Kapelan ZHP ks. inf. hm. Stanisław 
Świerczyński. Wszystkim przewodził Proboszcz 
Parafi i w Hanowerze ks. Tadeusz Kluba.

 Drogi Naczelny Kapelanie, Druhu 
dziękujemy za tak piękną posługę kapłańską i pracę 
na rzecz Polaków, Polski! Czuwaj!”
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FRANCJA-ZHPFRANCJA-ZHP
AIX EN PROVENCE- AIX EN PROVENCE- 

COUTREMENT-LES MILLESCOUTREMENT-LES MILLES
KONFERENCJA-”ASCENSIO”-KONFERENCJA-”ASCENSIO”-

21-23 WRZESIEŃ 201821-23 WRZESIEŃ 2018

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM ŚWIEĆŚWIEĆ PRZYKŁADEM ŚWIEĆ

 Było nas wiele Zjechaliśmy się z Alzacji, 
z północnej Francji (Marles les Mines i Noyelles 
Mericourt), z samego Aix. Marsyli i okolic z danego 
rejonu  i nawet z Londynu. W trakcie konferencji 
instruktorskiej odbywal się też biwak harcerski, mini 
kolonia zuchowa jak i Zjazd Okręgu we Francji podczas 
którego Druhna hm Frania Aghamalian-Konieczna 
ponownie została wybrana Przewodnicząca Okręgu, a 
Druhna hm Magda Guilhou jak i Druh Marcel Płoszaj 
Komendantami Chorągwi Harcerek i Harcerzy we 
Francji. 

ZDJĘCIE: Hotel de Caumont-ogrody-Aix en Provence - FOTOGRAF: hm Anna Świdlicka

 Redaktor Naczelny serdecznie dziękuje za 
zaproszenie jak i za wspaniałą serdeczną gościnność. 
Było mi aż za dobrze szczególnie pod słońcem 
prowansalskim  i z ciężka duszą kierowałam swe kroki 
spowrotem do domu. Nie jest się w stanie zrozumieć 
obrazu Cezanne który by przedstawiał wzgórze Sainte 
Victoire jeżeli się  człowiek nie podda temu światłu, 
słońcu, wiatru i krajobrazowi, które napełniają dusze 
spokojem i wewnętrznym poczuciem radości. 

 Najmłodszy zuch to Bartek w wieku  6ciu  lat, 
najstarsza instruktorka Druhna Hania Wisniowska 
Lasek licząca tylko 91 wiosen, we wspaniałej formie i 
usmiechnięta jak zawsze!

 Druhnie Komendantce  Chorągwi Harcerek 
we Francji należy się duże uznanie. Jest prawdziwą 
polką wedle najlepszych tradycji naszych rodaczek 
poprzez całą naszą historię. Ani chwili nie próznuje. 
Wychowała trzy córki, pięknie mówiące po polsku, i z 
dumą noszące mundur polskiej harcerki i instruktorki,  
nauczyła męża francuza po polsku, przygotowała go 
do zasłuzenia sobie mienia polskiego instruktora, 
działają cała rodziną na rzecz tworzenia, rozwijania i 
utrzymania harcerstwa szczególnie w swoim rejonie. 
Powoli tworzy Druhna Magda kadrę instruktorską,  
która stanie się jej wielką pomocą. Przecież wiemy że 
nie możemy wszystkiego opierać na barkach jednej 
osoby. Podstawą naszej metody harcerskiej jest nasze 
wspólne oddziaływanie. Ma dwóch isntruktorów 
francuzów którzy z duma noszą mundur polskiego 
instruktora Pamiętajmy także że Druhna Magda 
załozyła polską szkołę, jest jej dyrektorem i dalej uczy 
i bierze czynny udział w polskim społeczeństwie. Ma 
każdą chwilę dnia zapełnioną a jednak znajduje czas 
dla innych w swym życiu codziennym. Niewątpliwie 
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ciepła atmosfera panująca w szeregach Francji jest 
wynikiem jej usposobienia i podejścia do życia. 
Przede wszsytkim dba o i pielegnuje swoje funkcyjne 
a jej entuzjazm się im otwarcie  udziela. 

 Francja nie jest małym krajem. Jest i bardzo 
różnorodnym Trudno jest i więc pogodzić potrzeby 
północnej Francji np z szybko rozwijającym się 
terenem na poludniu. Zadanie cięzkie dla każdej 
Komendantki Chorągwi. Niemniej tworzy sie 
jednostka obecnie w Lyon i są nadzieje na Alzację. 
Tak naprawdę za mało nasze czytelniczki wiedzą 
o pracy harcerskiej we Francji choć to Francja 
stanowi nasz najstarszy teren działania poza Polską. 
Pragniemy Wam drogie czytelniczki podać zakąsek 
naszego pobytu z bracią harcerską we Francji a 
zarazem Was zachęcic abyście chociażby drogą 
koleżeńską pamiętały o Francji i może i nawet czasem 
starały się zapoznać wasze jednostki z nimi.

A WIĘC:
PIERWSZE ZAJĘCIA:

 Mialo być wysokie, solidnie stojące a 
narzędzia:10 kawałków spage   , kawałeczek 
sznureczka/ nitki, taśma klejąca  i na czubek 
kawałeczek prawoślazu czyli zwykłego 
„marshmallow”. Było dużo dumania,śmiechu, 
wspólnej pracy, dyskusji, były tragedie(zawaliła się  
struktura na samym końcu) były sukcesy pomimo 
wiejącego zdradliwego wiatru, było i trochę 
szachrowania bo przy wietrze giętka kolumna się 
jednak uginała! Instruktorzy w każdym wieku działalii 
wspólnie z wędrownikami i wędrowniczkami i tak 
żeśmy się najlepiej poznawali.

 Otóz kilka dowodów głębokiego namyslu 
i twórczości ludzkiej skoro że kochane czytelniczki 
Wasza peregrynująca Redakcja też tam była i swoje 
dwa grosze dodała(czyli Druhna Teresa Ciecierska 
i Zygmunt)! {Z Naczelnictwa przybył aż sam Druh 

ZDJĘCIE: na zdjęciu Druhna hm Frania Aghamalian Konieczna, Druhna hm  Hania Wisniowska 
Lasek, Redaktor Naczelny, Druhna Komendantka Choragwi hm Magda Guilhou, Druhna hm 
Haneczka Świdlicka, Druhna hm Janina Ziółkowskai Druhna hm Teresa Ciecierska

Przewodniczący i Sekretarz Generalny czyli Druhna 
Haneczka Świdlicka którą Zygmunt bez przerwy 
targał do robienia dalszych zdjęć bo „helas” Redaktor 
Naczelny chwilowo bez aparatu.
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ŻWAWE PATROLOWE DYSKUSJE

 Obicecałyśmy zakąsek więc nie będziemy 
opisywać każdego elementu programowego. Niemniej 
warto wspomnieć o żwawej dyskusji na istotny temat 
mianowicie: czy treść/zawartośc/opis wymagań 
na stopnie powinna być identyczna w przypadku  
harcerek jak i harcerzy? 

 Jest to bardzo istotne pytanie. Temat ten leży 
naszej młodej kadrze bardzo na sercu. Odczuwają 
mlodzi głębokie poczucie  krzywdy wyważanej 
płci żeńskiej a obecny stan rzeczy jest pojmowany 
przez obydwie płci jako dużą przeszkodę ku 
równouprawnieniu  w naszym ruchu. Rzeczywiście, 
gdy się skupimy na żimnym porównaniu obydwu 
plików wymagań do stopni, znajdziemy w nich trochę 
archaiczne pozostałości i pewne niescisłości. Dla 
naszych czytelniczek kilka prostych pytań:

1) Czy tylko dziewczęta muszą umieć szyć, gotować i 
prowadzić gospodarkę?

2) Czy jest powód dla którego ograniczamy nacisk 
na sprawność fi zyczną harcerek w porównaniu z 
wymaganiami dla chłopców?

3) Ciekawe są rózniące się ujęcia, słowa, frazesy. Czy 
rzeczywiście jest róznica pomiędzy pojęciem czystości 
a higieną?

4) Czy uznajemy jakiekolwiek róznice pomiędzy 
płciami ? Czy po prostu kładziemy nacisk na młodą 
osobę, jej osobistą wewnętrzna i zewnętrzną siłę, 
umiejętności i zapał. Nie każdy np.  jest sportowcem 
i płeć w takim przypadku nie odgrywa roli. Niemniej 
chyba zależy nam aby każdy zdobywal umiejętności 
szeroko planowe  skoro mens sana in corpore sano. 

 Jeżeli uznajemy że obecnie ujęte wymagania 
mogą  nas nawet raczej rażić jak zamierzamy to 

ZDJĘCIE: Na tym zdjęciu widzimy uczestników ze Strasbourg, Aix en Provence i Londynu. 

rozwiązać aby utrzymać nasz podział organizacyjny, 
który nie jest koedukacyjny. Przy identycznie 
sformułowanych  wymaganiach nasuwają się i wtedy 
wspólne przygotowania jak i biegi koedukacyjne 
na stopnie. A jednak może na malych terenach lub 
terenach o małej ilości instruktorów i wyrobionych 
funkcyjnych takie biegi stanowią  rzeczywiście jedyne 
rozwiązanie w ich dzialaności harcerskiej? 

 Zryw francuski przy dyskusji jest mi bardzo 
dobrze znany. Też nie jestem aż tak przedpotopowa że 
nie pamietam jak dalece mlody człowiek żle przyjmuje 
niesprawiedliwości i z jaką energią i pasją  walczy z 
nimi. Więc mogę zapewnić czytelniczki że dyskusja 
była bardzo żywa i gorąca chwilami. 

 Należy pamiętać że wszystko i też jest zależne 
od podejścia do samych wymagań. Czy są one wyryte 
w kamieniu czy po prostu wskazówkami celów do 
których podążamy, wychowując naszą młodzież. A 
może są one po prostu podstawami naszej harcerskiej 
umiejętności. Ciekawe było że instruktorzy z poza 
Francji jedno głośnie tłumaczyli że każdy mądry 
instruktor(ka) ułoży bieg dostosowany do swojej 
jednostki. Wiadome że jeżeli dziewczęta nie są 
specjalnie sportowo nastawione nie będziemy kazać 
im  od razu pokonywać maratony. Wysportowanej 
braci harcerskiej można więcej narzucić dalszymi 
wymaganiami,  dostosowując je  do  zręczności i pasji. 

 Ciekawe jesteśmy jak wy się na to 
zapatrujecie miłe czytelniczki. Uważamy że temat 
ten jest godny poważnej dalszej dyskusji i nawet 
rozpatrzenia specyfi cznie przez zwołaną do tego  celu 
komisji  z ramienia Naczelnictwa z pełnym udziałem 
Głównych Kwater. Być może że róznice lub sposób 
wysłowienia się stał się dziś za nadto archaiczny i 
zapraszamy was i też do żwawej dyskusji i głębokiej 
refl eksji. 

 Fakt faktem że nasze dwa dni wspólnie 
spędzone szybko  upłyneły, zapoznaliśmy się bliżej 
czy to pod prowąsalskim niebiem gwieżdzistym Van 
Gogha czy przy rozmowach na wszelkie róznorodne 
tematy szczególnie przy posilkach a la francaise! 

ODRĘBNE UWAGI PEREGRYNUJĄCEGO 
REDAKTORA NACZELNEGO

 Samo miasto Aix jest bardzo ciekawe, 
malownicze i tętniące dużym zgromadzeniem 
polaków. Ludzie są mili, zrelaksowani, otwarci nawet 
jeżeli ktoś zahaczy ich w obcym języku. Dla mnie 
Aix stanowiło raj pod każdym względem. Muzea, 
pięknie dostosowane stare budynki na galerie, 
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uliczki  zaułki, historia chociażby tylko ta  z Drugiej 
Wojny Światowej. Muszę przyznać że obrazy de 
Staela (patrz jego więzi z Polską) czy Cezanne czy 
Piccasso pojmuje się zupełnie inaczej w tamtym 
otoczeniu.Ta twórczośc nabiera innego znaczenia, 
innej wizji, innej siły. Wystawy są wspaniale opisane, 
aż może i za bogato. Audio słuchawki nadają tyle 
materialu i wiedzy że czlowiekowi zabraka czasu 
na samo oglądanie. Kościoły jak i katedra są po 
prostu wspaniałe i wielce zabytkowe. Polecam 
krużganek przy katedrze i średniowieczne rzęzby na 
poszczególnych kolumnach mieszczące sie w nim.

 Na kolumnie ratuszowej czytamy o 
wyzwoleniu w sierpniu 1944r tego rejonu przez 
wojska amerykańskie. Z tym łączy się wielka tragedia, 
której blizny mieszkańcy starają się specjalnie nie 
podkreślać. Należy ona do raczej zapomnianej 
historii. Otóz lokalny rezystans spodziewał się 
równoczesnych dwóch alianckich inwazji, jedną 
przez zachodnie wybrzeże a drugie z kierunku 
Afryki Północnej na poludniowe wybrzeże. Rejon 
ten należał do niby wolnej części Francji. Niemniej 
Niemcy tutaj hasali sobie jak im się to tylko 
podobało. W rezultacie  nękali ludność szczególnie 
choć nie wyłącznie żydowską organizując wywózki 
do Auschwitz z Camp Des Milles. Tuż przed inwazją 
na brzegi Normandii, Niemcy wkroczyli do “Wolnej 
Francji” i zajeli te tereny, likwidując, mordując 
członków “Maquis”. Niemniej w bardzo krótkim 
czasie pomimo mordów, nowi czlonkowie zasilili 
szeregi maquis odtwarzając go w czas aby pomóc 
alianckiej sierpniowej inwazji. 

KWESTIA KOLABORACJI

 Nigdy nie mogłam zrozumieć dlaczego 
w szkole (francuskiej) nigdy nie przerabialiśmy 
Drugiej Wojny Światowej. Żywioł kolaboranta 
francuza winień był być ostry cechując si wielkimi 
karami. Oprócz brutalności wykazanej kobietom 
ze zwiazków z niemcami, jakiego kolwiek zemsty 
jakby zanikły .Oskarzenia takie czy inne wzbroniono 
prawem przez wiele lat. Przez całe dekady Francja 
owijała się płaszczykiem fabuły historii wielkiego 
oporu francuskiego wobec Niemców i zyła tym 
zakłamaniem. Dopiero w ostatnich latach naród 
patrzy się prawdzie w oczy. Stąd zaskakujący obóz 
“przetrzymania”, czyli tranzytowy, znany jako 
Camp des Milles w miejscowości Milles położonej 
pomiędzy Marsylią a Aix en Provence.  Bardzo szybko 
stał się ten obóz  miejscem wywózek na zagładę 
prosto z małej stacyjki do Auschwitz.

Z uroku dzieł sztuk wybitnych malarzy, nagle 

turysta dociera do Milles i  znajduje się w dawnym 
zabudowaniu fabrycznym. Samo miejsce, z powodu 
obecnych terorystycznych napadów dziś wygląda 
jak bunkier z racji potrzeb bezpieczeństwa nie tylko 
pracowników jak i zwiedzających, tym sposobem 
przygnębiając człowieka jeszcze bardziej. Wspaniała 
audio wizualna ekspozycja towarzyszy nam z sali na 
salę. Uderza w nas treść plakatów np harcerstwa 
francuskiego nawołującego do przyjazni niemieckiej 
i katowania żydów! Inne  plakaty pokazują jak 
tatuś “chętnie” odjeżdza pociągiem na tereny 
Trzeciej Rzeszy aby ją budować i bronić przed 
nami, aliantami....Już drugie piętro prezentuje się 
inaczej. Mamy tutaj do czynienia z korytarzami 
i pomieszczeniami fabrycznymi z pozostałymi 
szkieletami maszyn. Kurz nam bije w nos, jest 
ciemno, Okień tutaj de facto niema tylko malutkie 
otwarte wnęki i słabe elektryczne oświetlenie, 
z którego napewno przetrzymywane osoby jak i 
umierające dzieci nie mogły korzystać. Możemy 
sobie tylko wyobrażic losy tych stłoczonych ludzi 
w tak makabrycznie prymitywnych i nie zdrowych 
warunkach, idących z czasem na zagładę! 

 Lecz nie na tym koniec. Po wielu takich 
przeżyciach na dostosowanej trasie dochodzimy 
do osobnej sali. Tutaj ściany tętnia zdjęciami 
małych dzieci, pięknie ubranymi, śmiejącymi się, z 
pieskiem, kotkiem, ulubioną zabawką. Są to urywki 
z normalnego rodzinnego życia  w których widać 
jak dalece rodzice, dziadkowie  cieszą się ze swych 
pociech a jak dalece te dzieci są kochane.  Widać że 
większość należy do francuskiej sfery burżoazji .Nad 
każdą taką tablicą jest uwidoczniona nazwa danej 
miejscowości skąd te dzieci pochodziły. Nawołuja 
napisy do całej Francji. Naturalnie jak się okazuje 
przemawiają tutaj do nas zamordowane małe 
dzieci żydowskie! Wrażenie okropne. Ilośc zdjęc 
i roześmianych niewinnych buż nas dobija. A gdy 
człowiekowi wydaje się  że to już starczy... zwiedzający 
musi jeszcze wytrzymać list od francuskiego 
ówczesnego rządu podkreslający że choć niemcy 
rządają oddania im tylko dzieci powyżej 5 lat, dlaczego 
nie dostarczyć im nawet niemowląt? 

 I nie na tym koniec. Czytamy dalej 
że często zabierano matki zostawiając dzieci 
same. De facto dzieci dotarły do Aushwitz 23 
transportami,osamotnione, bez matek czy rodzin, 
i to zupełnie specjalnie skoro że matki wysyłano z 
osobna grubo wcześniej do zagłady. Wiele z tych 
maleństw nawet nie zdążyło wejść do pociągów. Jak 
zostało niemowle nie było komu się nim zająć lub go 
nakarmić. Co do reszty, czytelniczki moga się same 
domyśleć. 



strona 91
WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

CIEKAWE POLSKIE OSOBISTOŚCI  

 Polskośc tkwi na tych terenach. Miałam wielką 
przyjemnośc poznać Panie Marię Foltzer i Joannę 
Garnczarek. Pani Joanna  jest z zawodu inzynierem ale 
zdolnym kompozytorem i współpracuje z Panią Marią, 
która de facto jest poetką i pieśniopisarką. 

 [Pani Maria jest także znawcą sztuki. 
Polecamy jej artykuł w Archiwum Emigracji pisany 
na podstawie jej pracy  doktorskiej pod tytułem: 
“Rozmowy Prowansalskie” Polscy Malarze na Półudniu 
Francji od 1909r do dziś”. Warto wymienić kilka 
malarzy, o których nasze czytelniczki mogą się bardziej 
same oczytać własnymi siłami: Józef Pankiewiczch, 
Felicjan Szczęsny Kowarski,  Jan Mirosław Peszke (Jean 
Peske) Mojżesz Kisling, Jan Wacław Zawadowski, 
Alicja Halicka, Kapiści z tym Józef Czapski, Artur 
Nacht Samborski, Jan Cybis, Hanna Rudzka, Dorota 
Berlinerblau Seydenmann, Egeniusz Eibisch, Zygmunt 
Waliszewski ,Kazimierz Zielenkiewicz (CAZIEL), Sasha 
Blondel. Ludwig Klimek,Jerzy Ascher, Ignacy Hirszfang, 
Józef Jarema i Maria Sperling. Do tych nazwisk 
dochodzą malarze z okresu powojennego. 

 Pani Joanny dziadek, Jan Kwiatkowski, nie 
wywodzący się ze Lwowa, usłyszawszy o zagrożeniu 
Lwowa poszedł w wieku 17 lat na jego obronę 
w 1918r. Pani Marii dziadek, Profesor Stanisław 
Chrzanowski, lwowiak, ma wielce zasłuzoną historię 
w nauce i polskim przemyśle. Brał tez udział w 
Obronie Lwowa. [Profesor Chrzanowski uczestniczył w 
badaniach gospodarki gazu ziemnego w Borysławiu, 
następnie pracował w Dąbrowie Górniczej, gdzie 
prowadził badania cieplne w przemyśle i kierował 
laboratorium badań węgla. Pracował w Państwowej 
Fabryce Związków Azotowych w Mościcach 
koło Tarnowa. W czasie wojny został uwięziony i 
wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, 
gdzie był przetrzymywany do 1942 roku. Niemcy 
starali się go namówic do kolaboracji. Odmawiając 
jednak został wypuszczony ]

 Spotkanie nasze było bardzo wzruszające. 
Siedziałyśmy w przyrodzie prowansalskiej, gdzie kiedyś 
polscy malarze przeprowadzali swój dialog właśnie 
z tą sama przyrodą,  dzieląc  się my z kolei swoim 
zamiłowaniem do Lwowa i historią naszych przodków 
w stulecie obrony naszego miasta. 

 Obydwie Panie wydały dysketkę pod tytułem 
“Pójdziemy znów do Lwowa” z której zebrane środki 
ze sprzedaży są przekazywane na budowę pomnika 
Orląt i Obrońców Lwowa w Krakowie. Która kolwiek 
z naszych czytelniczek posiada zbiory lwowskich 

piosenek, jest mile proszona o przekazanie danym 
Paniom tejże śpuscizny, najlepiej na ręce Druhny 
Magdy.

 Świat jest maly! A może i jednak wszystkie 
jego  drogi prowadzą  do Lwowa?! Nawet z Aix en 
Provence?

Zygmunt

ZDJĘCIE: Kolumna w średniowiecznym krużganku katedralnym-Aix en Provence.

UPAMIĘTNIENIA

 Na bocznej zewnętrznej ścianie Katedry 
SaintT Sauveur ,w Aix en Provence, raczej zarośnięte,j 
spostrzegwacza osoba zauważy tablicę pamiątkową 
poświęcona członkom Rezystansu(*wśród nazwisk 
bracia, synowie z ojcami, jedna kobieta) jak i ofi arom 
zwożonym do obozu Camp des Milles, nawet z takiej 
odległości jak Paryż, ofi arom  także wywozonym niby 
z Wolnej Francji do AUSCHWITZ. Chodzi  uaj o 
ponad 11 500 tysiąca dzieci z czego bardzo wysoka 
proporcja dzieci poniżej roczka!

FOTOGRAF: Druhna hm Haneczka Świdlicka.
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WSPOMNIENIA O STANICACH WSPOMNIENIA O STANICACH 
NASZYCH WE FRANCJINASZYCH WE FRANCJI

 W każdym przypadku łączą nas 
wspomnienia gdy korzystamy z stanic na 
swoich róznych terenach. Kto nie wspomina 
mile stanicy La Maternelle w Stella Plage 
-wielka tragedia żeśmy puścili ze swych rąk 
tak ważny i dziś nam potrzebny objekt. 

 Otóz podczas konferencji Ascensio, 
Redaktor Naczelny zmówił się na temat 
drugiej francuskiej stanicy w Urbes z 
Druhem Marcelem Płoszajem, nowo 
wybranym Komendantem Chorągwi 
Harcerzy we Francji. W 1972r mój londyński 
Hufi ec Bałtyk gościł trzema potęznymi 
obozami na terenie stanicy. Nie wiedziałam 
wtedy, jako młoda harcerka, że w właśnie 
w tym rejonie Wogezów, w tychże górach 
Niemcy pastwili się nad niewolniczymi 
parcownikami przy wyrabianu rakiet V!, 
puszczanch póżniej przeważnie na Londyn z 
wielką utratą życia. 

 Jakoś się dziwnie czułam tam, 
szczególnie na jednej ściezce prowadząca  z 
jednego obozu do drugiego. Odczuwałam 
jakby straszny niepokój. otaczający to 
miejsce Nekało mnie to bo nie byłam 
skłonna na ogół do takich uczuć czy 
reakcji. Gdy nareście podzieliłam się 
swoimi uczuciami  z naszym gospodarzami, 
opowiedzieli mi całą historie, włącznie 
też i  że potem Niemcy wielu z tych ludzi 
mordowali masowo przed nadejściem 
aliantów, wrzucając ich do rowu smierci.w 
okolicy.. 

 Stanica w Urbes była pięknie 
położona choć neistety zawsze będę 
pamiętać ten neipokój które mną tam 
targał. Pewnego dnia  lata pózzniej 
spłoneła i jakkolwiek została odbudowana 
harcerskimi siłami i to bardzo pięknie, 
ostatecznie musiała  być sprzedana. 
 Dziś wspominamy ją na naszych 
stronach nanosząc zdjęcia Druha Marcela 
lub zdjęcia z jego kolekcji skoro że mowa 
dziś o Francji. Kto z was  ma w swym 
posiadaniu zdjecia z róznych akcji w Urbes?

PO RUINACH NOWA SZATA



strona 93
WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

POŚWIĘCENIE NOWEJ KAPLICY
KOGO ROZPOZNAJEMY NA ZDJĘCIU?

KOMINEK WSPOMNIEŃ-OLDHAM KOMINEK WSPOMNIEŃ-OLDHAM 
8 GRUDZIE  2018R8 GRUDZIE  2018R
HUFIEC KASZUBY-WIELKA BRYTANIAHUFIEC KASZUBY-WIELKA BRYTANIA

Upamiętnienie śp druhen hm Oleńki Rymaszewskiej, Zosi Żaby.
Ireny Antonik, phm Henryki Kisiel i hm Siostry Jadwigi Wróblewskiej
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SIOSTRA JADWIGA

 Wspominam siostrę Jadwigę jako bardzo 
spokojną, serdeczną, dobrą osobę od której 
promieniowała życzliwość bliźniemu. 
Gdy rozpoczęłam nowy etap mojego życia jako 
młoda żona-matka-instruktorka w Australii, 
opowiadały instruktorki o niestrudzonej pracy 
siostry zakonnej Hm. JadwigiWróblewskiej.  W 
1995r. kiedy ją pierw spotkałam na kursie 
zastępowych„Drogowskaz II”, prowadziła Hufi ec 
Mazowsze w Adelaide.  

 Ani frekwencja ani pogoda nam nie dopisały 
na kursie, ulewa skazała nas na zajęcia w sali.  W 
ostatni dzień kursu słoneczko zaświtało i zajęcie 
poświęcone elementom musztry, odbyło się przy 
orzeźwiającym wietrze w miejscu z widokiem na 
morze.  Miałyśmy niezwykłe szczęście widzieć 
przepływające delfi ny, które zabawiły się blisko 
brzegu ku naszej ogromnej radości.  Po krótkim 
czasie zaczęły się oddalać i wtedy nadzwyczajna 
rzecz się stała.  Instruktorki stanęły razem i zaczęły 
śpiewać na głosy „Pod Żaglami Zawiszy”.  Wiatrzysko 
ucichło.  Delfi ny zatrzymały się do końca piosenki, 
zatoczyły koło i odpłynęły.

 Siostra Jadwiga przyjechała do nas w 
1998r.  Odebrałam ją na stacji kolejowej i siostra 
dołączyła do nas jak ktoś z rodziny bliskiej.  W tym 
okresie rozpoczęła działalność nowa gromada 
zuchowa „Podhalańskie Krasnoludki”; siostra Jadwiga 
dołączyła na zbiórkę zuchową, dzieliła się swoim 
doświadczeniem, dołączyła na wycieczkę zuchową do 
teatru na przedstawienie bajki „Czerwony Kapturek”. 
Za szybko, jej pobyt dobiegł końca i wtedy okazało się 
że jej płaszcz został w pociągu ponad tydzień temu.  
Poszłyśmy zareklamować przy okienku na stacji.  
Wtedy ciekawe zbiegi okoliczności się rozwinęły.  
Uczynny pan kontroler (włoskiego pochodzenia) 
przejął się pilną sytuacją siostry i zaczął wydzwaniać 
po Wiktoriańskich liniach kolejowych aby zlokalizować 
pozostawiony płaszcz.  Czekając na połączenia 
telefoniczne, ze siostrą Jadwigą serdecznie rozmawiał 
po włosku:  „Zostawiam mój numer telefonu i 
obiecuję że odeślę płaszcz do zakonnic w Adelaide.”
Wnet z dala już słychać nadjeżdżający pociąg.  Wtedy 
przy rozmowie telefonicznej zmienia się wyraz twarzy 
naszego pana kontrolera, kładzie słuchawkę i mówi 
nam zdumiony że znaleźli płaszcz, został odłożony do 
„Lost Property”, jeździł sobie po Wiktorii przez cały 
tydzień i jest w pociągu, który  akurat teraz wjeżdża na 
stację.  „What are the chances?”
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 Dookoła Siostry Jadwigi zawsze coś 
nadzwyczajnie dobrego się działo.  Podczas jednego 
z jej pobytów posadziłyśmy drzewko oliwkowe w 
moim ogrodzie.  Siostra Jadwiga wybrała miejsce i za 
każdym razem jak patrzę na to drzewko wspominam 
nadzwyczajną duszę.

Druhna Iza Buras hm

SŁOWO REDAKCJNE:

 Dziękujemy Druhnie hm Izie Buras za jej 
wspomnienia i powyższe zdjęcia. W siosztrzanej 
atmosferze głębokiego skupienia, Druhna hm Hanka 
Mańkowska odczytała Druhny Izy upamiętnienie i 
w tej chwili połączyłysmy się w deszczowy wieczór 
Północnej Anglii ze słoneczną kąpiącą się w letnich 
wiatrach promieni słońca z Australią! 

ZDJĘCIE: Zdjęcie robiła Druhna hm Teresa Ciecierska wieć aby Jej smutno nie było i jako wyraz Jej dobrego uczynku umieszczamy i ją na zdjęciu (po prawej) - FOTOGRAF: Ks Jan Wojczyński TChr.

 Nie byl to może przypadek że podczas 
obchodów 100 lecia  0dzyskaania Niepodległości, 
Druhna hm Dr Zuzia Sawicka, Hufcowa Hufca Kaszuby 
wręczyła mi osobiście zaproszenie na bardzo ciekawą 
i może w ostatnich czasach nie typową imprezę, 
mianowicie „Kominek Wspomnień”.
 Okazja do wybrania sie na północne tereny 
Anglii, tak bardzo malo mi znanych dotychczas. Tak 
jak każda  harcerka zaczełam  od mapy! Pierwsza 
konsternacja nastąpiła gdy zaczełam szukać za 
Oldham na mapie.Skąd że miąlam wiedzieć że 
konurbacja zwana obecnie „Greater Manchester” 
połkneła całe miejscowości i tym sposobem powoli 
zamazuje historię i wkład do brytyjskiej gospodarki 
od czasów Rewolucji Przemysłowej z 19go wieku 
tyle miejscowości! Od razu też i nastąpiła druga 
konsternacja. Zawsze lubię wykorzystać swoje 

podróże i zapoznać się z życiem kulturalnym danego 
miejsca. Zadzwoniłam do Biura Turystyki w Oldham. 
Nikt nie odpowiadał -pewnie nieczynne lub zamknięte. 
Zadzwoniłam do biura w Manchesterze -odpowiedż 
-„jest malutkie muzeum ale Pani go obleci w nie całe 
pół godziny! Oldham nic sobą nie przedstawia!”

 Wiem, wiem kochane czytelniczki. Już się 
niecierpliwicie. Co to ma wspólnego z Kominkiem 
Wspomnień? Otóz bardzo dużo. Jeżeli dziś, w 
21wszym  wieku  gdy  Manchester unowocześnia  się 
a dawno stał się on pozornym miastem w Wielkiej 
Brytanii( ze wspaniałym uniwersytetem o światowej 
reputacji i wiele muzeów i galerii i wspanialych 
kolekcji sztuki (zachęcam), a biedny Oldham potrafi  
być dalej tak opisywany, wyobrażcie sobie jaki trudne 
był byt, otoczenie i warunki od razu po zakończeniu 
wojny dla naszych wspomnianych druhen gdy wiatry 
i losy powojenne rzuciły je na te tereny. Porzucone 
afrykańskie słońce, przeżycia wojenne i przerwana 
młodość. Należy o tym pamiętać gdy sie szacuje 
wkład harcerski tych instruktorek.

 Slowami piosenki, którą żesmy śpiewały na 
ich cześć, wykazały się one w pełni, budując polskość 
na swych terenach, głosząc hasło: „my polki po 
prostu, my polki i już”. Może śmiało można i dodać 
wariant brzmiący a la: my harcerki po prostu, my 
harcerki i już!

 W przyciemnonej sali na kominku stało pieć 
zdjęć danych druhen. 

 Kominek rozpoczełyśmy obrzędem zapalenia 
świecy przez członka najbliższej rodziny lub osoby 
bliskiej danej instruktorce i postawieniem tejże świecy 
przy zdjęciu danej druhny. 

 Druhna hm Hanka Mańkowska podkreśliła 
fakt jak dalece dane nasze druhny tworzyły pion 
Hufca Kaszuby i choć po wywózce do Rosji , drogi 
ich były rózne  (Valivade, Liban, Afryka czy słuzba 
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wojskowa w Drugim Korpusie), w tej przemysłowo 
północnej zadymionej Anglii zakładały wspólnie , w 
wielkiej przyjażni polskie szkoły, parafi e, harcerstwo 
, przekazując zamiłowanie do Ojczyzny i służby 
bliżniemu. Wykazały się jako silne, odważne polki a 
zarazem jako wspaniałe instruktorki. Druhna Hanka 
zaprosiła nas do zaśpiewania „Siostry Skautki” jak i 
„Gaudeamus juvenes”. 

 Mowę swoją rozpoczeła od osoby Siostry 
Jadwigi: „Nigdy nie spotkałam takiej zakonnicy, i 
pomimo habitu takiej wspaniałej harcerki.” Siostra 
Jadwiga badrzo pomogła przy założeniu samego 

hufca, jeżdziła na obozy kiedy na rowerze zakupywała 
prowiant . Raz podczas obozu w Irlandii, wracając z 
takich zakupów, napotkała harcerkę , która wymkneła 
się z obozu po kryjomu aby uciec ze swym plecakiem 
do domu. w Anglii! Spytała zażarcie upartą harcerkę 
czy kogoś zawiadomiła o swym wyjściu z obozu. Przy 
tym przypomniała jej że przecież są w Irlandii więc 
jak ona zamierza przedostać się przez morze? Czy 
przypadkiem myśli że morze się odsunie tak jak to 
się aatło w przypadku Mojżesza? Nasza bohaterka 
nie przemyślała sprawy i poczciwie sama wróciła do 
obozu. Ale nie uszło bez skazy. Pozostała w hufcu od 
tego czasu z imieniem Mojżesz!

FOTOGRAF: Zygmunt

ZDJĘCIE: Sztafeta pokoleń-Matka z córką! - FOTOGRAF: Zygmunt
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ZDJĘCIE:Upamiętnienie Pierwszej Wojny Światowej na dworcu Piccadily w Manchesterze - FOTOGRAF: Zygmunt
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ODZNAKI, SPRAWNOŚCI ...ODZNAKI, SPRAWNOŚCI ...
NASZE MUNDURY:  ROK 1968NASZE MUNDURY:  ROK 1968

CHICAGO -DRUHNA (dziś hm) BASIA CHAŁKO

Drogie Czytelniczki-przesyłajcie nam swoje zdjęcia z 
poprzednich lat czy epok-mundury się zmieniają, ale 
nasze serca dalej żwawo biją!

SKROMNOŚĆ CZY CHOINKA? 

Slowo Redakcyjne: 

 Poniższa karykatura/kreskówka wpadła 
nam w oczy. Podzieliłyśmy się nią w swoim gronie 
redakcyjnym. I ku ogólnej konsternacji, ten skromny 
rysunek wywołał mocne emocje i bardzo różniące się 
od siebie interpretacyjne reakcje.    I może i słusznie 
skoro, że nasz mundur nie jest tylko jakimś wspólnym 
suknem lecz dowodem kim to my akurat jesteśmy.
Czy skromny jak habit zakonnicy czy ociągający się 
pod wagą wszelkich dowodów angażowania się w 
harcerstwie na lewo i na prawo, od razu komuś coś 
mówi on o każdej z nas. Pytanie co o nas mówi, bo  
mądra osoba podejdzie do sprawy ostrożnie. Mundur  
JEST dowodem  naszej miłości do harcerstwa, a 
niekoniecznie dowodem naszej rzetelnej codziennej 
pracy harcerskiej. Czyli nie wszystko co lśni jest 
zawsze złotem. A może złoto też nie zawsze lśni tak 
otwarcie.

ŹRÓDŁO: DEPRESYJNA DRUHNA Z RÓŻOWYM GWIZDKIEM, FACEBOOK

 Mnie wychowała bardzo ostra pod tym 
względem drużynowa, Druhna Dorotka Spławska. 
Książeczki służbowe widniały ZAWSZE w naszych 
kieszeniach.I w nich wypełniały się rubryki naszej 
pracy, naszych osiągnięć, naszych wytypowanych 
celów. Jeżeli ktoś poprosił o naszą książeczke  mógł 
zapoznać się od razu z naszą drogą harcerską.  
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Chwalenie się nie było na porządku dziennym. 
Nasza praca była nie na pokaz, tylko jako znak 
udoskonalania się wobec Dobra i świata. 

 Że odziedziczyłyśmy czarne chusty po 
słynnej i tak godnie zapisanej w naszej harcerskiej 
historii Czarnej Trzynastce, na których widniało 
trzynaście  promieni słońca jako symbol  nadziei 
ducha i życia, prezentowałyśmy się elegancko. Każda 
z nas miała prawidłowy pas, na pasie zawieszone 
BG jak nie z szarego płótna to ze skóry, które wraz z 
butami się pastowało REGULARNIE i dobry ostry nóż 
na pasie. Niektóre z druhen nosiły też różaniec. 

 Zarzuciłyśmy raczej  szybko białe 
kołnierzyki (które się zawsze od siebie wszystkie 
różniły, często się wysuwały i były koszmarem do 
prania i krochmalenia), berety wymieniono nam 
na identyczne furażerki z lilijką na przedzie, i ze 
skarpetami też żeśmy zrobiły porządek zamieniając 
te różne białe (ile jest tych gatunków i nigdy nie 
można utrzymać jednej wersji), na swoje czarne. 
Potem doszły orły lotnicze (tak te oryginalne  z 
czapek lotniczych ) i batlle dressy w kolorach RAFu, 
ku pamięci naszych opiekunów, polskich lotników. 

 Przyznam, że patrzyłyśmy się na swoją 
siostrzaną drużynę srogo, bo nasze siostry 
lubiły bardzo nosić wszystko na widok-pięknie 
wyha  owane sprawności na rękawie, a odznak 
-nie wiadomo bylo jak się ich nawet można by 
doliczyć. Wiele umiało już posługiwać się makijażem 
i sposobem noszenia biżuterii, ale to już lekko inny 
temat. 

 Im to pasowało, nam nie, lecz, ani jedna 
drużyna, ani druga nie były od siebie w niczym 
gorsze. Były inne i wspólnie wnosiły swoje cechy  i 
zdolności  do tego naszego morza Bałtyckiego, jak 
to przez wieki  robią wszystkie rzeki polskie i tak  jak 
nasze drużyny londyńskie zasilały nasz hufi ec! 

 Osobiście byłam wychowywana w domu w 
tradycjach wojskowych, a w wojsku wygląd munduru 
jest srogo przestrzegany i ma być bardzo smukły-
wszystko na swoim miejscu o swej porze. Ma być 
skromny i wedle regulaminu. Pamiętałam jak moja 
Mama opowiadała mi, że jednak w Persji uszyła 
sobie mundur wojskowy i kazała krawcowi zmienić 
spódnicę na niewidoczną spódnicę -  spodnie. Czuła 
się lepiej i bezpieczniej czy w mieście czy na pustynii 
i łatwo było jej wykonywać różne funkcje w swej 
służbie wojskowej. 

 Więc nauczka, że rozsądek w mundurze 

też nakazuje. Podczas swej wieloletniej pracy z 
zuchami też miałam podobną  spódnicę- spodnie 
wędrowniczą, tak dobrze uszytą że  nikt nie 
podejżewał  że nie jest ona zwykłą spodnicą. Zawsze  
były mi też  potrzebne dodatkowe kieszenie. Dziś 
przyznaję, że nie jest mi łatwo w zimowym kos  umie 
bawić się ze skrzatami, a kieszenie mam wypełnione 
wszystkim co się tylko zbiera w trakcie zbiórki, co je 
wypycha i jest nieforemne. 

 Gdy nadeszła chwila noszenia  munduru 
instruktorskiego, skromność mnie nie opuszczała. 
Nosiłam i noszę do dziś jak najmniej na nim. Nie 
miałyśmy wtedy tych letnich i gorąco było w galowym. 
Byłyśmy jednak wdzięczne, że już nie przysługiwał się 
nam pas harcerski do munduru instruktorki!

 Niewątpliwie  mundur letni się każdej z nas 
przydał, lecz wąziuteńkie spodniczki podkreślające 
talię i smukłość  danej osoby przysługują się na 
paradę, ale nie na działalność czy to w terenie, 
czy nawet na sali, na żywej zbiórce. Pozostałam 
zwolennikiem Druhny Jadzi Chruściel szarych 
kolanówek i dobrego obuwia do munduru letniego. 
Przyznam, że bardzo i to bardzo nie lubię buta na 
obcasie do tego munduru. Do tego krótki rękaw, a 
na ogół mamy cztery pory roku i często przydał mi 
się jakis żakiet, aalzer do letniego munduru, bo nie 
zawsze ten nasz polarnik, czy kurtka, czy sweterek 
dodają do munduru! Kanada ma mądre rozwiązanie, 
bo nosi  galowy mundur letni z porządnym żakietem. 

 Nie znoszę (tak używam takie mocne 
słowo) letniego munduru w zimie! Owszem galowy 
garnitur kosztuje, wymaga odpowiednich dodatków 
jak torebki, rękawiczek, jednolitej narzutki, już nie 
mówiąc o butach, bo nie wszędzie nadaje się but- 
lakierka na obcasie! Wymaga ten mundur porządnej 
koszuli (coraz trudniej dostać). A ten letni łapu ciapu 
się  wypierze i wciągnie i sprawa załatwiona. Czyli 
może konfl ikt obecnie istnieje nie na płaszczyźnie  
skromności wobec choinkowania, lecz wygody wobec 
wyglądu od parady. 

 Podejrzewam, że wiele młodych instruktorek 
ubiera letni, bo uważa garnitur za niemodny strój  i 
co gorsze jako  odzież, która postarza i przypomina 
im zbytnio starszą kadrę instruktorską, co godzi 
w ich indywidualność. W wojsku kobiety noszą 
garnitury jako galowe mundury-nie mówię o tych 
ultra galowo balowych. (ą one i też spodnie, ale to 
też temat na inny dzień). Mundury wojskowe na ogół 
są przystosowane do danych potrzeb, stąd każdy 
posiada kilka rodzajów. Więc nie będę się litowała 
nad instruktorką, która w letnim mundurze stoi 
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na baczność podczas ważnej imprezy w okrutnym 
zimnie. Kochane druhny same wiecie, że w takiej 
chwili przysługuje wam  zimowy galowy. Wtedy już 
reprezentujecie organizację, a nie tylko siebie same i 
żaden z was bohater, żeście zimno wytrzymały.

 Rozumiem, że  czasem obarczają nas kwes  e 
zdrowotne, np. chociażby niefortunne przybycie 
na wadze z wiekiem.  Spotka to każdą z nas, nawet 
stałego piechura wędrowniczkę o jak najbardziej 
smukłej obecnie fi zjonomi. Lecz nie możemy się i temu 
poddawać, wobec siebie jak i wobec swoich sióstr 
instruktorek i podwładnych harcerek. Z mundurów 
się „wyrasta”. Jest to smutna prawda. Warto się co 
pewień czas poradzić kogoś szczególnie otrzaskanego 
w tych sprawach, co do swojego wyglądu, nawet jeżeli 
się  nie jest na funkcji. 

 Włosy trzeba kiedyś uczesać u fryzjera 
szczególnie, gdy nie układają sie nam łatwo, zdobyć 
obuwie porządne choć nawet i  przystosowane 
do potrzeb zdrowotnych  (nosząc go tylko np. do 
munduru i pastować go co jakis czas), dążyć do dobrze 
uszytego munduru pokrywającego zarazem  nasze 
niedociągnięcia wiekowe, a nie wręcz odwrotnie 
podkreślające je. Nie jest to łatwe zadanie. Lecz jeżeli 
potrafi my dostosować sobie ubiór np. na czyjś ślub, 
potrafi my podobnie podchodzić do swojego świętego 
munduru, pamiętając, że roboczy nie galowy, a galowy 
nie roboczy!

 Wiadomo, że instruktorki będą miały o wiele 
mniej odznak mundurowych. Osobiście noszę tylko 
swoją przedawnioną o Katyniu, dla świata i to tego 
obcego  np. jeżeli ktoś zobaczy ją  w autobusie, może 
zainteresuje się czym jest Katyń, zada pytania itd. Tak 
było np. z naszą odznaką wyprawy na 70 lecie Bitwy 
o Monte Cassino. Bardzo na siebie zwracała uwagę 
przeciętnego Włocha jak i turysty. 

 Do katyńskiej przedawnionej odznaki  
dobiły ostatnio jeszcze dwie: 100 lecia odzyskania 
niepodległości i odznaka naszych obchodów 100 lecia, 
w których brałyśmy udział w Szkocji. I już zaczynam 
się źle czuć z tym, już odnoszę wrażenie, że jestem 
choinką!

 Noszę, bo chodzi tutaj o wzbudzenie 
zainteresowania ludzi, cywili o obcych korzeniach, 
naszą historią. Więc warto się też i zastanowić co 
ta odznaka przedstawia i w jakim celu służy. Może 
w tym wariackim tempie życiowym, w którym się 
wszyscy obracamy, jeden rok jest po prostu za krótkim 
okresem, aby wypełnić takie cele.  Może warto 
się  zastanowić nad przedłużeniem przysługujących 

się terminów odznakom o charakterze bardziej 
historyczno- patriotycznym.

 A więc nasze drogie druhny! 

 Stańmy w jednym szeregu i przypatrzmy się 
sobie. Wymagamy od harcerek. A my? Jak my się 
światu  prezentujemy?

Zygmunt

 Skrzaty kochają swoje “ciężko zapracowane” 
guziczki.  U nas co zbiórkę skrzaty liczą sobie po 
polsku ile już zbobyli guziczków i raczej zachęcamy 
do liczenia po polsku.  Myślę, że w tym wieku ilość 
kolorowych guziczków jest ważna dla dziecka i jest 
ważną zachętą do dalszej zabawy. A przy zabawie 
dziecko wyrabia sobie dalsze umiejętności.  
 
 Kiedy dzieci są trochę starsze trzeba stale 
podkreślać zdobywanie sprawności „w duchu 
harcerskim/skautowym”. W książce „The wolf that 
never sleeps” str.74, Baden Powell tak pisze o 
sprawnościach „są to ważne oznaki naszego ruchu. 
Jest to zewnętrzny znak tego co potrafi my robić,....
nie, aby ludzie nas chwalili, ale aby wiedzieli że mogą 
nas prosić o pomoc.” [...] ‘Naczelny Skaut Świata sam 
wiele zdobywał sprawności i za każdym razem sam 
utrudniał sobie próbę, aby naprawdę zasłużyć na 
zdobytą sprawność.”
 
 Do rzadkości należą harcerki, które 
zdobywają sprawności powyższym podejściem.   
Przeżyłam wstrząs na obozie, kiedyś gdy przed 
biegami na stopnie, stojąc w towarzystwie grupy 
harcerek zapytałam się jakie sprawności zdobyły 
podczas roku pracy w drużynie.  Trochę się grupowo 
zastanawiały i wtedy jedna pokazała swój rękaw  na 
nim  dwie sprawności (ślicznie wyszyte przez jej 
mamę) pytając koleżanki „no jak te się nazywają?”  
Wszystko było jasne.
 
 Na kursach, które prowadziłam poruszałam 
temat sposobu zdobywania sprawności.  Starałam 
się wytłumaczyć, że umiejętność zdobywa się przez 
okres czasu, ćwiczenia, zdobywanie zręczności, 
wyrobienie śmiałości lub wyprawy dlatego się to 
nazywa sprawność.  Podam  przykład,: osobiście nie 
miałabym zaufania do znajomości rozpoznawania 
grzybów jadalnych u harcerki, która „zdobyła ”  
„Grzybiarkę” na dwu godzinnym spacerze w miejscu 
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zalesionym głównie eukaliptusami. Wszyscy zgadzają 
się przy takiej dyskusji, ale, punkty „Cukierniczki” 
dalej odfajkowują wspólnym popołudniem w 
kuchni, każda wykonuje jedno ciasto lub galaretkę 
i każda w grupie otrzymuje zakończoną sprawność 
„Cukierniczki”.  Sprawność w tym wypadku w innym 
sensie. 
 
Wydaję mi się, że w końcu zachowanie młodej osoby 
przekonuje obserwującą osobę czy to jest ktoś 
wartościowy czy ktoś ozdobiony jak choinka.  

Czuwaj!
DRUHNA IZA

 Owszem mundur to nie choinka, ale 
jednocześnie jest naszą wizytowką, ktora powinna 
mówić innym coś o nas.

 We wszystkim należy znaleźć umiar i będzie 
ok. 
 Nie uważam, że mundur harcmistrzyni, na 
ktorym oprócz krzyża i plakietki choragwi czy hufca 
nie ma nic, to dobry pomysł. 

 Nie zawsze mamy okazję  i możliwość 
opowiadania o swoich harcerskich doświadczeniach 
czy wyjątkowych wydarzeniach, w których wzięło się 
udział, a znaczek czy plakietka dałyby wyraz tego z 
czego można być dumnym.

 Poruszę jeszcze inny temat. Może dla 
instruktorek, które wywodzą się z kraju i z tamtych 
organizacji harcerskich, a które utrzymują np. więzi 
koleżeńskie ze swoimi ówczesnymi instruktorkami i 
terenami, miło by było zezwolić na założenie jakiejś 
podarowanej honorowo odznaki polskiej.

 Powiem tylko tyle. Dobrze skrojony mundur-
jednakowy dla wszystkich plus dokładny regulamin 
umundurowania, ący wszystkie detale i dobra 
jakość wykonanych plakietek i odznaczeń  to według 
mnie sposób na  porządny wygląd jak na harcerkę/
harcerza przystało w każdym wieku.

DRUHNA AGA
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WIEŚCI Z TERENÓWWIEŚCI Z TERENÓW

PÓŁNOCNA ANGLIA

AUSTRALIA
Druhna Komendantka Choragwi 
Urszula Daniels hm pisze: 

 W piątek 31-go 
sierpnia byłam na kominku 
harcerskim z okazji Dnia Ojca, 
zorganizowanym przez Obwód 
ZHP „Pomorze” w Brisbane i 
tradycyjnie prowadzony przez 
hufi ec harcerek.

 Na kominku 
zorganizowanym dla cudownych 
ojców byli nie tylko tatusie 
z rodzinami, ale także był 
obecny Karl Lingard - Region 
Development and Support 
Offi cer z The Scout 
Association of Australia 
QLD Branch, Komendant 
Chorągwi Harcerzy phm Robert 
Myszkowski oraz dzh Alina 
Brymora z Hufca Harcerek 
„Kraków” w Sydney.

 Starannie opracowany 
wesoły program prowadziła z 
gitarą w ręku hufcowa pwd 
Ania Bartlett. Każda drużyna i 
gromada przygotowała piosenki, 
pokazy lub śmieszne skecze. 
„Skrzaty Pomorza” otrzymały 
zdobyte guziczki, zuchy z 
gromady „Pszczółki” zdobyte 
sprawności i wędrowniczki 
dyplomy za pomoc przy 
drużynach. Osobiście miałam 
przyjemnośćprzyjemość rozdać 
wędrownikom, wędrowniczkom i 
instruktorkom lipcowego kursu 
instruktorskiego dyplomy za 
zaliczony kurs.

 Wieczór zakończony 
był smacznym poczęstunkiem 
przygotowanym przez rodziców 
KPH „Pomorze Pomoże”
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CHICAGO
ROZPOCZ CIE ROKU HARCERSKIEGO

KANADA
BARRY‛S BAY MUZEUM KASZUBSKIE
WIZYTA AMBASADORA RP, PANA 

ANDRZEJA KURNICKIEGO Z MA ONK

NA TERENIE STANNICY

ARGENTYNA
NA ZBI RCE

OTTAWA
TAK E

NEW JERSEY
OBCHODY POD POMNIKIEM KATY SKIM

ZDJĘCIA: Pan Czesław Piasta, Facebook.
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LONDYN, WIELKA BRYTANIA
100-LECIE LOTNICTWA POLSKIEGO Z O ENIE WIE C W

W KO CIELE RAF W ST CLEMENTS DANE

NATIONAL ARBORETUM

MANCHESTER LOTNISKO ? KTO PAMIĘTA? KTO WIE ?
POMNIK KU CZCI POLSKICH SPADOCHRONIARZY I CICHOCIEMNYCH.
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WARSZAWA
HENRYK S AWIK

ADDISON, CHICAGO
DRU YNA HARCEREK

„WODY TATRZA SKIE”:
PIERWSZA ZBI RKA

AYLESFORD, KENT
ROZPOCZ CIE ROKU HARCERSKIEGO 
PIELGRZYMK  DO SANKTUARIUM

MATKI BO EJ
 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych (UDSKIOR) oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Śląska w Warszawie i Stowarzyszenie 
HENRYK SŁAWIK - Pamięć i Dzieło organizuje 
18 września 2018 roku na ul. Chopina doroczną 
uroczystość przy warszawskim pomniku H. SŁAWIKA i 
J. ANTALLA seniora 

 To polski wyraz pamięci i wdzięczności 
węgierskim Przyjaciołom za otwarcie 18 września 
1939 roku granicy swego państwa przed ponad 
120 tysiącami Polaków, przed przede wszystkim 
wojskowiem jak i danie możzliwości pobytu  na czas 
wojny. 

 To jednocześnie przypomnienie nie tylko 
warszawiakom kim byli i czego dokonali Henryk 
SŁAWIK i József ANTALL senior, nim stali się postaciami, 
które uosabiają i symbolizują niezwykłe braterstwo w 
latach upadku wszelkich wartości moralnych.
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WINDSOR, KANADA
PIERWSZE ZBI RKI

NOWY JORK
PRZYJ CIE NOWYCH W DROWNICZEK DO „SKALISTYCH OR W”

CO  CIEKAWEGO SI  TAM DZIA O?!

NARADY
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NOOSAVILLE, BRISBANE
BIWAK „PRZETRWANIE” I KOLONIA „BA TYKOWE DUSZKI”
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NEW JERSEY
DRU YNA „STOKROTKI”

W DR WKI PO LESIE, POPRZEZ FUNKCJE I ETAPY YCIA HARCERSKIEGO,
JAKI I HISTORI  NASZEJ NIEPODLEG EJ!
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BRISTBANE

MONTREAL
WSPOMNIENIA Z AKCJI LETNIEJ!

AUSTRALIA

A TERAZ NOWY ROK NA NAS CZEKA!

 W dniach 26-28 października br odbył się 
XXI Zjazd Okręgu ZHP Australia, który rozpoczął się 
konferencjami instruktorskimi. 

Na zjeździe zostały wybrane nowe władze: 
Przewodniczący Okręgu - hm Krzysztof Dutkowski 
(druga kadencja), 
Komendant Chorągwi Harcerzy - phm Robert 
Myszkowski (trzecia kadencja), Komendantka Chorągwi 
Harcerek - hm Urszula Daniels (druga kadencja). 

 W czasie uroczystej mszy św. Kapelan Obwodu 
ZHP „Polesie-Kraków” ks pwd Kamil Żyłczyński 
poświęecił nowy Sztandar Okręgu, który zaprojektował 
hm Krzysztof Dutkowski. Rodzicami chrzestnymi 
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WINDSOR, ONTARIO
ROZPOCZ CIE ROKU HARCERSKIEGO.

PUTNEY, LONDYN
SZCZEP KURPIOWSKI DRU YNA „NAREW” I GROMADA „GRZYBOWE LUDKI”

JAK DOBRZE NAM W SZCZEPIE!

sztandaru są 
Przewodniczący 
Obwodów: phm 
Basia Janus - 
Obwód ZHP 
„Podhale” w 
Melbourne, pwd 
Rafał Dróżdż 
- Obwód ZHP 
„Pomorze” w 
Brisbane i hm 
Marysia Nowak 
- Obwód „Polesie-
Kraków” w 
Sydney.

RÓWNE, OBECNIE UKRAINA
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MIDLANDY, CZYLI PÓŁNOCNA ANGLIA
BIWAK NA TERENIE JOHNS LEE WOOD SCOUT CAMPSITE
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ALGONQUIN, ILLINOIS, USA
DRUZYNA HARCEREK „REGLE”

(JAKOBY BAWI CA SI  W DENTYST !) 

CLARK, NEW JERSEY
THANKSGIVING-DZIE  DZI KCZYNIENIA

NOWY JORK
HUFIEC PODHALE

 Opłatek Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej. Harcerskie  podziękowanie Polish & 
Slavic F Credit Union  za wsparcie  Hufców “Podhale” i 
“Warmia” przez cały rok harcerski 2018. Na pamiątkę 
Unia Kredytowa otrzymała duże pamiątkowe zdjęcie 
Hufca “Podhale” i “Warmii” z Dnia Myśli Braterskiej 
2018.
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ALBERTA, KANADA
KURS FUNKCYJNYCH - „HARC”
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LAKE RICKABEAR, NEW JERSEY
KURS ZAST POWYCH „DO GWIAZD”-DRU YNA „SZCZYTY G RSKIE”
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74 ROCZNICA74 ROCZNICA
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

WIE CI ZE ZLOTU W KRAJU
„DZI  JEST PO JUTRZE!”

KANADA

POSK, LONDYN
1 SIERPIE  2018.

 Daliśmy czadu - ognisko w strojach 
powstańczych podczas pierwszego dnia Zlotu 
#Dziśjestpojutrze.

Od Druhny Iwony  Waśkiewicz-Hufi ec Główno ZHPpl

 Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od spotkania z 
Powstańcami, Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz 
Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz Waltz. 

 To dzięki Pani Marzenie co rok możemy 
oddawać hołd czlonkom AK. Juz w bardzo dostojnym 
wieku znajduje siły ponad siłami, aby te obchody miały 
nie tylko miejsce ale i godny charakter. Mało kto z 
naszej mlodzieży uczęszcza skoro, że odbywa się w 
tym czasie akcja letnia. Dzien 1 sierpnia jest zawsze 
obchodzony na obozach i koloniach. Niemniej szkoda, że 
wśród mlodszej kadry, pomimo niewątpliwie poważnych 
obowiązków służbowych, nie ma zwyczaju wpisania 
daty do kalendarza i podejścia do tej rocznicy tak samo 
jak się podchodzi np do obchodów pod pomnikiem 
katyńskim. Zadko kiedy nie można się naprawdę 
zwolnic na kilka godzin z  pracy. Przy tym nie każdy 
z naszej młodziezy przebywa akurat na obozie czy w 
Kraju. Szkoda że juz w maju/ czerwcu nie jest wiadome 
kto zostaje i zaplanowane z góry kto tego dnia będzie 
pełnil służbę. Pozwalamy sobie na ten komentarz 
skoro że bylo by bardzo niefortunne gdyby harcerstwo  
brakowalo ponownie na powstańczych obchodach np 
w Londynie tego roku z racji rocznicy 75 lecia wybuchu 
Powstania?.

 Wiemy że na Powązkach stanie nasza wyprawa 
ale co z Londynem.Podobnie może być na innych 
terenach. Pamiętajmy jednak że w ubiegłym roku na 
sali było juz zaledwie 6 powstańców, wielu z nich w 
bardzo delikatnym stanie zdrowotnym.. Za nie dlugo i 
ich zabraknie i nasza młodziez jak i zresztą my stracimy 
możność oddania im hołdu za życia i rozmowy z nimi 
jako z prawdzimy naocznymi świadkami! . Abyśmy nie 
pożałowali w przyszłości. Dalsze pytanie czy wszsytkie 
nasze obozy rozsiane po świecie będą miały możność 
łączyć się, dzięki technologii, z naszą wyprawą w kraju 
na żywo? Warto i o tym wszystkim komendantom akcji 
letniej pomyśleć. 

 Powracając do osoby Pani Marzeny, sama jako 
16 latek walczyła w Powstaniu Jej opowiadania cechuje 
wielkie sang froid. Jednego dnia cały szereg osób zeszło  
z barykad aby pójśc coś zjeść. Wnet w barykadę uderzył 
pocisk niemiecki, zabijając wszystkich od razu, którzy na 
niej zostali.Kwes  a sekund, wszystko na jej 16 letnich 
oczach .. Innym razem harcerze przyszli i powiedzieli 
że mogą ich wszystkich wyprowadzić. kanałem. Więc 
poszli. Tunel okazal się wysoki zaledwie  70 na 80
centymetrów. Musieli się czołgać w ciemności i w ciszy 
jak i w brudach kanałowych. 

 Tak jak weszli do kanału o 8 wieczorem nie 
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AKCJE LETNIEAKCJE LETNIE
NOWY MEKSYK

KURS DRU YNOWYCH „PEJZA E”

Cytat z kursu:

 „Pierwszym moim staraniem Bóg, nauka i 
dom rodzinny ponieważ to jest moja przyszłośc. 
A Narodu przyszłość to Ja!

 Staje sie doskonalsza z każdym dniem by 
wsperać sie na szczyt!

 Drugim moim staraniem mój bliżny, 
którego widzę w każdym czlowieku.
Pomagam mu i bronie go i ulepszam moim 
przykładem”

Druhna hm Dzidka Bielska opowiada:

„Komenda Kursu zaplanowała wielkie przeżycia dla 
kursantek uwzględniając piękno dzikiej zachodniej 
natury, historię tubylców i uduchowienie.

 Dzisiaj, najpierw, w drodze na południe 
stanu, jak zwykle zachwycając się po drodze 
widokami gór i wąwozów, zahaczyłyśmy o „Visitor 
Center” w Los Alamos. Ciekawe gablotki, masę 
przydatnych ulotek, miłe rozmowy z gospodyniami 
ośrodka.
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 Przy okazji Druhny Ela i Iwona 
opowiedziały o ważności tej miejscowości ze 
względów odkryć atomowych jak i medycznych. 
Z daleka widziałyśmy ogromy satelitarny talerz 
laboratorium. 
Następny przystanek to „Bandelier National 
Monument”. 

 Wędrówka po muzem plemion Zuni i Tewa 
oraz ich puebla zaliczyła każdy z poprzednio 
wspomnianych elementów.

 W muzeum kursantki zapoznały się 
z ciekawą historią tych wytrwałych ludzi w 
skalnych mieszkaniach, /musiały odpowiedzieć 

na poprzednio przygotowane pytania i robiły to z 
zaangażowaniem/ a potem podczas wędrówki miały 
okazję osobiście doznać  ich wyjątkowo trudnego 
życia. Krajobraz bardzo dziki i kompletnie 
niepodobny do tego, który znany jest naszym 
dziewczętom na codzień.

 W dolinie otoczonej skalistymi ale płaskimi 
wierzchołkami, podziurowianymi jak szwajcarski 
ser mniejszymi i większymi jaskiniami było bardzo 
gorąco. Wspinały się harcerki karkołomnie po tych 
skałach i drabinach by zaglądnąć do chłodnych 
mieszkań tubylców.

 W szczelinach nieprawdobodobnie wąskich, 
drzewa zaczepiły się pazurami swoich korzeni 
i pięły się w górę. Był to jak gdyby testament 
tych plemion, które przetrwały mimo wszelkich 
trudności a nawet potrafi ły wykrzesać swą 
przepiękną i bogatą kulturę wspaniałych strojów, 
biżuterii  i glinianch naczyń. Harcerki na wyścigi 
fotografowały się na drabinach i w otworach jaskiń, 
szukały echa, skakając z kamienia na kamień jak 
kozice.

  Ten klimat jest swoisty. Jest bardzo 
gorąco, ale sucho. Na słońcu trudno wytrzymać, 
w cieniu jest o wiele chłodniej i jest przewiew. 
Właśnie w przyjemnym cieniu na tle kolorowych 
zboczy, zjadłyśmy pyszne kanapki ...i dalej w drogę.

 Na zdjęciu zboczy gór, jak się 
przypatrzycie bliżej, z daleka widać nasze harcerki 
na skałach i wędrujące szlakiem wśród wykopalisk.”
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 „Starym szlakiem Indian, Konkistadorów 
i Misjonarzy, a potem pionierów amerykańskich 
brnących na Zachód, poszłyśmy i my, oglądając 
po drodze ruiny zabudowań i w końcu docierająć 
do ostatniej i masywnej budowli z gliny “adobe” 
na tym miejscu– Misji Nuestra Senora de Los 
Angeles z 17-go wieku, kiedy układy między 
Indianami a Misjonarzami poprawiły się i jakiś 
czas żyli w zgodzie i zapanował pokój na przełęczy 
Glorieta.  Najciekawszymi pamiątkami po dawnych 
plemionach były piwnice zwane “kiva”. Można było 
zejść po drabinie w dół i zobaczyć ceremonialne 
wnętrze gdzie Indianie obrzędowo nawiązywali 
kontakt ze swoimi prowadzącymi ich “duchami” 
kierując się tradycją i wiarą przodków.”

Druhna hm Dzidka Bielska pisze:

 Na 10 rano przemaszerowałyśmy 
umundurowana kolumną do Katedralnej Bazyliki 
Santa Fe pod wezwaniem Św. Franciszka z 
Asyżu na mszę św. Było to dla nas szczególnie 
pamiętne przeżycie, ponieważ Eucharystia 
celebrowana była w unikalnym amerykańsko/
hiszpańskim stylu. Zarezerowano nam miejsce 
i nawet  sam proboszcz serdecznie powitał 
oraz pożegnał “Polish Girl Scouts”. Msza 
rozpoczęła się uroczystą procesją przy bardzo 
swoistym dźwięku meksykańskiej muzyki – coś 
w stylu mariachi, z trąbką i marimbą i innymi 
egzotycznymi instrumentami. Wspaniale 
przygotowany chór, wraz ze świetnymi solistami, 
wprowadził radosny nastrój, już przed mszą 
ucząc wiernych wesołej pieśni w dwóch językach. 
Prześpiewałyśmy wszystkie części mszy, i pomimo 
słabej znajomości hiszpańskiego u niektórych, 
brałyśmy czynny udział w ofi erze, zbudowane 
głeboką wiarą i nabożeństwem parafi an jak i wielu 
turystów. Po mszy, zgodnie z naszą harcerską 
tradycją, zebrałyśmy się przed głównym ołtarzem 
tej przepięknej świątyni odzwierciadlającej 
typowy tubylczy wystrój,  by zaśpiewać Modlitwę 
Harcerską, po czym musiałyśmy odpowiadać na 
wiele pytań ze strony zachwyconych nami ludzi. 
I to dopiero był początek naszej “sławy”, bo 
przez cały dzień wszędzie nas zaczepiano by 
dowiedzieć się skąd jesteśmy i co tu robimy. 
Sama Pani dyrygent chóru, pięknie ubrana w 
stylowy ensemble z typową turkusową bizuterią, 
pokazała nam boczny ołtarz z fi gurą Matki 
Boskiej, która liczy sobie 1200 lat. Sprowadzona 
była wraz z misjonarzami z Hiszpanii setki 
lat temu, a co trzy miesiące, według zwyczaju 
meksykańskich katolików, zmieniają jej wystrój 
nową szatą.  Parafi anie, zafascynowani nasza 
obecnością chętnie pokazywali nam różne 
elementy budowlane. Podobno na jednym z witraży 
sprowadzonych z Paryża jest uwieczniony Św. 

 Rozładowałyśmy się i dumnie ogarniając 
okiem nasze namiotowe miasteczko, odjechałyśmy 
na zajęcia do ośrodka oraz obiecaną kąpiel w 
basenie. 

 Wtem, “nasza” czarna chmura, ta, która 
prześladuje nas od początku obozowania, odnalazła 
nas w Abiquiu i sprawiła nam innego rodzaju kąpiel. 
Spuściła na nas wiadra i wiadra i wiadra wody, co 
gorzej, sypnęła gradem wielkości 5-cio centówek – 
tak nazywają ten grad w New Mexico, “nickel hail”. 
Polany i góry natychmiast pokryły się bielem, a gdy 
kulki gradowe bombardowały kałuże zdawało się, że 
pluskają się w nich ogromne ryby. 

 Wróciłyśmy na teren obozowiska, gdzie 
spotkał nas żałosny widok. Zawierucha zwaliła 
niektóre namioty, innym połamała kijki,  a wszytkie 
stały w zabłoconych i brunatnych mini jeziorach 
po spływającyh gwałtownie z gór rzekach.
Gdybyśmy nie były harcerkami, to załamałybyśmy 

SANTA FE
BAZYLIKA ŚW. FRANCISZKA Z ASY U 

WALKA Z PRZYROD  I YWIO EM

Stanisław Kostka, ale nikt nam nie umiał go pokazać. 
Przed Bazyliką stoi statua Św. Kateri Tekakwitha, 
pierwszej kanonizowanej Indianki, jednej z 
patronek Kursu. Jest ona bardzo kolorowa i raczej 
prymitywna, jak i stacje krzyżowe wewnątrz 
Bazyliki. a w ogrodach kościoła kilka statuł Św. 
Franciszka. Przebrałyśmy się w nasze śłiczne nowe 
turkusowe koszulki z emblemem Nowego Meksyku, 
zjadłyśmy nasze, jak zawsze pieczołowicie 
przygotowane kanapki, i wyruszyłyśmy na miasto 
zastępami.
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się i w głos rozpłakały.  Na dnach namiotów pływał 
nasz ekwipunek, nawet aparaty fotografi czne, 
kompletnie zamoczone buty przygotowane na 
wędrówkę,  notatniki i cały nasz wycieczkowy 
majątek.

 Duch harcerski zwyciężył. Nasza 
komendantka, świecąc dzielnym przykładem, 
rozporządziła porządki, wyławianie mokrych 
spiworów i plecaków, ponowne rozstawianie 
namiotów do wysuszenia przed spakowaniem, 
chociaż nie było możliwości w nich zamieszkać, 
i natychmiast znalazła nam schronienie na noc w 
ośrodku “Arts Center” na terenie.

 Nasz “Taj Mahal”  (dwu pokojowy namiot 
Komendy) leżał w ruinach pośród wzgórków 
gradowego śniegu, zabrudzony i przesiąknięty 
glinianą brunatną wodą. “Pochowałyśmy “ go, bo 
nie było szans na zmartwychwstanie. Komenda 
zajęła się wyżywieniem “rozbitków” i suszeniem 
ekwipunku. Wszystkie instruktorki zbudowane były 
podejściem młodych kursantek do tej “tragedii” 
żywiołowej. Pomagały sobie nawzajem, na miejscu 
zasypanych wprost gradem namiotów, dokazywały 
bijąc się kulami śnieżnymi, no bo kto kiedy widział 
śnieg na pustyni???

 Nie narzekały, i po beztroskim kominku 
ułożyły się do snu na podłodze w ośrodku, dzieląc 
się pożyczonymi ciuchami. Wcześnie urodzonym 
druhnom ośrodek przydzielił pokój w ich 
schronisku, z łóżkami - !!!!-, więc odpuściłyśmy sobie 
żałobę po “Taj Mahal”, rozkoszując się ciepłą wodą 
i prawdziwym dachem nad głową.
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KANADA
OB Z W DROWNY „SKAUT”

PIOSENKA OBOZU

WĘDROWNICY/CZKI PISZĄ:

W DROWNICZA WIE A OBSERWACYJNASP YW RZEK  S UPI

POLSKA
WIEDE  Z IRLANDI  NA OBOZIE

W KRAJU
Właśnie tu na tej ziemi młody harcerz meldował 

Swą gotowość umierać za Polskę 
Tak jak ty niesiesz plecak on niósł w rękach 

karabin
W sercu miłość nadzieje i troskę

Może tu w Nowej Słupi, w Daleszczycach, 
Bielicach

Brzozowymi krzyżami znaczonych
Swą dziewczynę pożegnał nic nie wiedząc że tylko

Kilka dni życia mu przeznaczonych
Ref: Naszej ziemi śpiewamy ziemi pokłon składamy

Taki prosty serdeczny harcerski
Niechaj echo poniesie tę balladę rajdową

W nowe jutro i przyszłość nową
Na pomniku wyryto że szesnaście miał wiosen

Że był śmiały odważny radosny
Kiedy padał płakała cała puszcza jodłowa

Nie doczekał czekanej tak wiosny
I choć on nie doczekał to nie zginął tak sobie

Przetarł szlak którym dzisiaj wędrujesz
I gdy tak przy ognisku śpiewasz swoją balladę

Tak jak on w sercu ojczyznę czujesz

 Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się 
naszą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi ... 
podczas biegów i gier oraz angażując ich do innych 
prac obozowych jak np budownie koszy. Wielu z nas 
zdobyło sprawność Kajakowiec, biorąc udział w bardzo 

wymagającym splywie rzeką Słupią. Zdobywaliśmy 
też sprawność Trzy Pióra, oraz dowiadywaliśmy się 
o rozwoju wędrowniczym. Niektórym z nas udało 
się zrozumieć co odróżnia Wędrowników od innych, 
młodszych harcerzy i harcerek..
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WARSZAWA
POLSKA M ODZIE  Z ALMATY

LWÓW

TRÓJMIASTO
„PRZYSZ O  ZACZYNA SI  DZISIAJ

NIE JUTRO”

 Młodzież ze Szkoły - Gimnazjum nr 23 w Ałmaty 
przyjechała do Polski na obóz językowy odbywający 
się w Puławach. Dzisiaj był wyjątkowy dzień, ponieważ 
odwiedzili oni Warszawę. w bardzo ważny dzień - 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 

 W ubiegłym roku napisali bardzo wzruszające 
kartki do Powstańców,  pięknie mówią po polsku. 
Przybyli pod pomnik Małego Powstańca  

 Lwowskie drużyny są na obozie, a w katedrze 
brzmi modlitwa harcerska. Śpiewają nie tylko druhowie 
z Wrocławia, okazało się, że jest tu więcej druhów i 
druhen, choć nie wszyscy w mundurach...

Komendant Zlotu hm Druh Karol Gzyl:

„Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że 
patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej.” 

 Same statystyki: 15 ooo uczestników, w tym 
500 gości z z a granicy  z 27 kraji.  

 Polowy szpital, dworzec autokarowy, scena 
koncertowa, ciągi kounikacyjne, infrastruktura wodna 
kanalizacja. A przed wszsytkim na samo otwarcie zlotu 
harcerstwo utworzy polską fl agę aby pon=bic rekordy 
Guinness. 

Powstaie 5 Biedornek na okres zlotu.

Co dnia po 2000 braci harcerskie wyjeżdza do Gdańska i 
na Pomorze w celu turystycznym.

 Co dnia po 1000 
mlodzięzy harcerskiej będzie 
pełnić słuzbe na korzyść 
lokalnego społeczeństwa: 
bodow budek lęgowyc, 
ławek a europalet, robienie 
murałuodłonięcie mozajki, 
sadzenie trawy, czytnaie 
dziecom w biblitece i naprawa 
s=zniszczonych ksiązek.

ZDJĘCIE: Patryk Sikora

ZDJĘCIE: Piotr Rodzoch
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LIPSK
NA ZLOCIE

MONACHIUM
NA ZLOCIE

LITWA

 Delegacja naszej drużyny 1 LDH im. Księcia 
Poniatowskiego bierze udział w Zlocie ZHP w Gdańsku 
oraz uroczystościach upamiętniających wybuch II 
wojny światowej na Westerpla  e 1 wrzesnia 
Będziemy częśćią ofi cjalnej delegacji Miasta Lipsk na 
tych wydarzeniach ...

..bierzemy udział m. in. w rejsie STS „Generał Zaruski”, 
spotkamy się z Młodzieżową Radą Miasta Gdańska 
oraz weźmiemy udział w ostatnich dniach Zlotu ZHP 
(pl)  na Westerpla  e...

 Godzina 5 nad ranem... Ktoś śpi, ktoś wstaje 
do pracy  :)
 A harcerze i harcerki otwierają swój obóz 
harcerski na brzegu morza w Šventoji.
Otwarcie obozu „Na brzegu marzeń..” 

Wędrowniczki z pr. Wileńskiej Drużyny Wędrowniczek 
,,Niepokorne’’ pozdrawiają znad morza! 
W dniach 7-9 sierpnia brały udział w obozie 
wędrownym ,,Szlakiem czarnego perła’’ nad Bałtykiem

 6 SIERPNIA dotarliśmy na miejsce do naszych 
przyjaciół z Hufca Czyzowice. To oni wzięli nas pod 
skrzydło swoje i zaoferowali zakwaterowanie! Wielkie 
DZIĘKI. 

 7.- zaraz po śniadaniu wyszliśmy nad nasze 
polskie morze, następnie w mundurach udaliśmy 
się na apel otwierający zlot, a po apelu mieliśmy 
czas wolny na zwiedzanie OGROMNEGO miasteczka 
ZHP(PL)  A na zachód słońca udaliśmy się ponownie na 
plaże 

 8.GO  wędrownicy zaraz po śniadaniu udali sie 
na krótka grę, a po grze wyruszyliśmy do Gdańska po 
wolnym czasie  Muzeum II Wojny Światowej 

ZDJĘCIE: Ewelina Mikołejko
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EDYNBURG
100LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEG O CI
FESTIWAL SZTUKI-WYJ TKOWY WIECZ R!

ARGENTYNA
NA WSP LNEJ ZBI RCE Z HARCERZAMI 

-ZAWODY!

 A na nim był i tez Węzełek w postaci naszej 
Druhny Agi!

 10 sierpnia w ramach Edinburgh Interna  onal 
Fes  val odbył się koncert z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wystąpili Krys  an 
Zimmerman i Simon Ra  le. 

 Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in. 
minister ds turystyki i spraw zagranicznych Fiona 
Hyslop, Lord Provost East Lothian John McMillan, Lord 
Provost Edynburga Frank Ross, dyrektor EIF Fergus 
Linehan, przyjaciel kultury polskiej Richard Demarco. 

 Koncert zorganizowały Ambasada RP w 
Londynie, Konsulat RP w Edynburgu oraz Instytut 
Kultury Polskiej w Londynie.

Dziekujemy!

ZDJĘCIE:Barbara Eva Photography
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AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWSKA
TABLICA KU CZCI OJCA KR LIKOWSKIEGO
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DETROIT
OBCHODY 100LECIA ODZYSKANIA 

NIEPODLEG O CI

LWÓW
DZIE  ŻO NIERZA-15 SIERPNIA 2018

AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA
DZIE  ŻO NIERZA

ZDJĘCIE: druhna Teresa Wiącek
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WILNO
CMENTARZ NA ROSSIE

UWAGA DROGIE DRUHNY! 

MOŻE POWINNIŚMY SIĘ 

WSZYSTKIE PRZYŁĄCZYĆ 

DO TEJ AKCJI?
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CHICAGO
50LECIE STANNICY CAMP NORWID

KANADA
KOLONIA HUFCA BA TYK

WALIA
LONDYN W WALII

 2 września została odprawiona Msza ŚwIETA  w 
intencji zmarłych czloków KPH jak i instruktorow którzy 
odeszli na Wieczna Wartę

 Zuchy zwiedzają Zamek w Conway: na tropie 
rycerskim.
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MELBOURNE
OBCHODY

W ŚWI TYNI PAMI CI WOJSKOWEJ

OKOLICE LWOWA
ZDJĘCIE: Druhna Lucyna Artymiuk

LITWA

PERTH, SZKOCJA

 19 sierpnia - w Podbrzeziu druhny z pr. 
Wileńskiej Drużyny Wędrowniczek „Niepokorne” 
wzięły udział w odsłonięciu pomnika żołnierzom 
Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie wojny polsko-
bolszewickiej w latach 1919-1921 w tej miejscowości.

 Zielone Płomyki powitały nowy rok zuchowy 
mnóstwem zabawy. Gburowaty gubernator niemiecki 
został pokonany przez dzielnych Polaków a dentysta 
wyrwał wszystkie zęby. Nie obyło się bez polowania na 
Kaa i skakania z lądu do morza.
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WIELKA BRYTANIA
KOLONIA HUFCA MAZOWSZE-ALICJA W KRAINIE CZAR W

AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA
WIZYTA PREZYDENCKIEJ PARY

KANADA
HUFIEC„KASZUBY”-OB Z„EXTRAMADURA”
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UKRAINA
HUFIEC „WO Y ”

KANADA
SZCZEP „KASZUBY”

ZAKO CZENIE ROKU HARCERSKIEGO I POCZ TKI NOWEGO

CHCECIE ABY WASZE ZDJĘCIA 
ZANAZŁY SIĘ W WĘZEŁKU?
WY LIJCIE JE DO REDAKCJI LUB 

DODAJCIE HASHTAG #WEZELEKZHP

POLSKA
OB Z W SWOIM KRAJU

 25 sierpnia 2018r. w Polskim lasku pod 
Kos  uchnówką w obchodach 100 rocznicy odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, oraz 20-lecie pracy ZHP 
Chorągwi Łódzkiej ( a to środowiska od Zgierza po Łódź 
i dalej) reprezentacja Harcerskiego Hufca „Wołyń” też 
była obecna.

Szczepowa: Karolina Galant, phm.
Była Szczepowa (2013-2018): Ania Piotrowski, phm.
Instruktorkami przy: Joasia Marks, phm. i Kara Morgan, pwd.
Funkcyjne: Victoria Derylak, Michelle Prejs, Teresa Nazaruk, Valentyna Pawlowska, Domenica De Iuliis, Andrea De 
Iuliis
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SIERPIEŃSIERPIEŃ

POW ZKI WOJSKOWE - WARSZAWA
UPAMI TNIENIE DRUHNY JAGI FA KOWSKIEJ

POWSTANIE ŚLĄSKIE MATKA BOSKA ZIELNA

 1 sierpnia na warszawskich Powązkach 
Wojskowych w kwaterze 27A o godzinie 18:00 
tradycyjnie spotykają się harcerki przy grobie Druhny 
Harcmistrzyni Rzeczypospolitej Jadwigi Falkowskiej, by 
oddać hołd jej pamięci. 

 Z bogatego dorobku Druhny Jagi 
współzałożycielki żeńskiego harcerstwa, zastępczyni 

szefa Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej, 
prekursorki nowych form pracy starszoharcerskiej warto 
przypomnieć, że w lipcu tego roku minęło 90 lat od II 
Ogólnopolskiego Zlotu Harcerek w Rybienku Leśnym, 
którego komendantką była druhna Jaga.

 Zlot ten odbył się dla uczczenia 500. rocznicy 
śmierci Zawiszy Czarnego.

 99 lat temu, w nocy z 16 na 17 sierpnia 
1919 roku w Paprocanach, obecnie dzielnicy Tychów, 
wybuchło Pierwsze Powstanie Śląskie. 

 Był to pierwszy z trzech zrywów śląskiej 
ludności walczącej o polskość Górnego Śląska.

 „Polsko zaczekaj, ku tobie idymy
Pruskim orłym ciepnymy w kąt

Polsko, już niedługo bydymy
My Ślązoki z Paprockich łąk”

(Wojciech Walter, 2015)

Ziele
 

Odległe trawy
z Matki Boskiej Zielnej

idą w procesji
 macierzanka i rozchodnik 

suną w wianku
 żyto i owies 

w zgiętych podkolanówkach 
każde puszcza kłos jak oko

 o trawy 
nie wyplewione z życia

napłyńcie zieloną krwią. 

Stanisław Stanik
  

[rozchodnik=  wall pepper// macierzanka = wild thyme]
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POWSTANIE WARSZAWSKIE
„I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami...”

WTEDY 

A DZIŚ -WARSZAWA 2018r.

Biuletyn Informacyjny 
„W dniu 17 bm. zginął śmiercią żołnierza druh Banan w wieku 16 lat. Zmarły był pierwszym harcerzem, który 
rozpoczął roznoszenie listów Poczty Polowej, dostarczając je na najbardziej wysunięte punkty frontu.
Padł od kuli wroga przenosząc pod obstrzałem listy na teren szpitala Czerwonego Krzyża. Pochowany został na 
Powiślu, przy Konserwatorium, koło Stanicy Harcerskiej.”

ZDJĘCIE: Żoliborz 2018, Facebook - FOTOGRAF: pan Mariusz Doromoniec
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KAZANIE KSI DZA REKTORA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W ANGLII I WALII, 
STEFANA WYL KA:

GODZINA W- WARSZAWA 2018
NA ZDJ CIU DRUHNA HM JADZIA CHRU CIEL - C RKA MONTERA

 Dwie postawy człowieka wobec Królestwa 
Bożego. W przypadku skarbu ukrytego w ziemi, to 
odkrycie pewnej wartości przypadkowo, wielu ludzi ma 
taką postawę w odniesieniu do Jezusa. Nie przejmują 
się tym by znaleźć Jezusa i nie szukali Go. I nagle coś 
się zmienia, są jakby pochłonięci przez Niego, jak 
przez jakąś niepokonalną siłę. W przypowieści o perle, 
widzimy kogoś kto jest w poszukiwaniu prawdy, jak 
większość z nas, jak Nikodem, który przychodzi nocą by 
spotkać Jezusa.

 To nie tylko dwie postawy, ale również dwie 
„klasy” ludzi. W człowieku na polu widzimy człowieka 
dnia codziennego, który nie stawia sobie pytań, 
człowieka, który ledwie co wie o Bogu. Przypadkowo 
odkrywa Go i zachowuje się w sposób, którego jego 
otoczenie nie rozumie. Sprzedaje wszystko i kupuje to 
pole. Kto może zrozumieć „dlaczego” tak postępuje.

 Człowiek związany z perłą przywołuje kupca 
poszukującego drogich pereł, robi dobre interesy i wie 
jaka jest cena wartościowych rzeczy.

 Serce człowieka jest niespokojne póki nie 
znajdzie. Ale jeśli znalazł, gotów jest oddać wszystko, 
aby uzyskać najwyższe dobro. To jest skarb, który 
wymaga całkowitego zaangażowania tego co się 
posiada, to kim się jest, aby to otrzymać. Jezus nie czyni 

żadnych ulg, ale pokazuje nadzwyczajne przyciąganie 
dobra zbawienia i ogromną radość, kiedy je znajdziemy. 

 Jest jeszcze jedna myśl, która płynie z tych 
przypowieści. Odczuwamy ogromną radość kiedy 
znajdujemy ten skarb, tę drogocenną perłę. I to ta 
radość sprawia, że angażujemy się z wszystkich sił, 
oddajemy samych siebie w realizacji tych wartości. Bóg 
sam wystarczy. I tę prawdę możemy jedynie poznać 
poprzez własne doświadczenie.

 Dzisiaj kolejna rocznica Powstania 
Warszawskiego, już siedemdziesiąta czwarta. Patrzymy 
na tych, którzy zdali egzamin z miłości do Ojczyzny 
w czasie wojny i zdają go w czasie pokoju. Oni oddali 
wszystko. Gotowość złożenia ofi ary za Ojczyznę była dla 
tysięcy bohaterów ważniejsza niż umiłowanie własnego 
życia. Po raz kolejny oddajemy cześć Powstańcom 
Warszawy. Wracamy myślą i modlitwą do bohaterskich 
chwil Powstania Warszawskiego. Miało trwać kilka dni, 
trwało 63 dni. Ale ich miłość do Ojczyzny i przesłanie o 
ludzkiej godności trwa i dociera do nas zawsze, kiedy o 
nich pamiętamy. Jest to przesłanie prorockie, które nas 
porusza, napawa dumą i nie pozwala na obojętność w 
sprawach Ojczyzny. Pamięć i odwaga towarzyszą nam 
w naszej pamięci o powstańcach Warszawy. Składamy 
ich życie i ich oddanie na ołtarzu eucharystycznym pełni 
wdzięczności i prośby o wieczne przebywanie w Domu 
Ojca.
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NALOTY ALIANCKIE
NA POMOC WARSZAWIE

JAK POWSTAŁA KOTWICA-SYMBOL AK

 Pomnik Powstańców Warszawy jest znanym 
punktem na warszawskiej mapie pamięci II Wojny 
Światowej. Ale czy wiedzieliście, że upamiętnia także 
brytyjskich lotników, którzy nieśli pomoc powstańcom? 
Czy któraś z naszych czytelniczek znalazła ten obiekt i 
czy macie zdjęcie?

***

 Krzysztof Rowiński „Żbik”, Łącznik, szeregowy, 
Zgrupowanie „Krybar” Powiśle: 

DRUHNA ANNA SMOLEŃSKA ps. HANIA
WARSZAWA  luty 1920-AUSCHWITZ marzec 1943

 Studentka Historii Sztuki na UW, harcerka 
Szarych Szeregów, córka  profesora chemii na 
Politechnice Warszawskiej podczas wojny uczęszcza 
na tajne nauczanie  pod pretekstem uczęszczania do 
Szkoły Ogrodniczo Rolnej [tylko taki rodzaj studiów 
czy nauki  był dozwolony Polakom przez okupanta 
niemieckiego ] Zarazem kończy  kurs łączności w 
podziemiu. 

 Uczestniczy w akcji małego sabotażu grupy 
„WAWER”. Jest to organizacja założona przez samego 
Kamińskiego już w 1940 r. w Warszawie.  Członkowie 
grupy składają  przyrzeczenie wzorowane na naszym 
harcerskim. Nazwa „Wawer”  stanowi kryptonim 
konspiracyjny i wywodzi się ze zbrodni niemieckiej 
dokonanej na 107 Polakach w nocy z 26 na 27 grudnia 
1939 r. w podwarszawskim Wawrze. Organizacja jest 
podporządkowana ZWZ. Zajmuje się propagandą 
antyhitlerowską stosując tak zwany „mały sabotaż”.

Sabotaż polega na:

Umieszczaniu antyniemieckich napisów lub polskich 
symboli narodowych. 

Malowaniu Litery V, ściąganiu niemieckich plakatów i 
fl ag

Niszczeniu symboli hitlerowskich 

Gazowaniu kin, do których uczęszczają Niemcy.

Najlepsze akcje zapisały się w historii a mianowicie:

•Wysyłanie wezwań „urzędowych” do Niemców i 
volksdeutchów nakazujące stawienie się w określonym 
miejscu i dniu z metalowymi naczyniami, aby pomagać 
niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu!

 „(…) W środku września odbył się jeden 
piękny zrzut amerykański, przeszło sto latających 
fortec, Mustangi ich pilnowały, myśliwce. Zjawił 
się lecąc bardzo wysoko nad Warszawą, nagle się 
pojawiły kolorowe spadochrony, ludzie myśleli, że to 
Samodzielna Brygada Spadochronowa, w której ojciec 
zresztą był. Niemcy w niektórych miejscach nawet 
zaczęli uciekać. Później się okazało, że to były zrzuty.
(…)”

•Przemienianie  tablic ulicznych np. z Alei 
Jerozolimskich  na Aleje Generała Sikorskiego!

•Drukowanie i rozpowszechnianie dodatków do 
niemieckiego Nowego Kuriera Warszawskiego, 
dodatków w których były przez członków Wawra 
podawane wieści o polskim wojsku walczącym za 
granicą! Lub np. egzemplarze Kuriera ostemplowane 
życzeniami imieninowymi dla Prezydenta RP i  Generała 
Sikorskiego z dodatkowym stemplem :”Niech żyją 
polskie siły!”.

 Druhna Anna nie ogranicza się do akcji w 
Wawrze. Opiekuje się rodzinami aresztowanych, 
dostarcza im grypsy z Pawiaka, jest członkinią 
KUŹNICY HARCERSKIEJ, czyli akademickich kręgów 
starszoharcerskich.

 Działa również jako łączniczka w Wydziale 
Propagandy przy Komendzie Głównej AK. W tym 
okresie staje do konkursu znaku Polski Podziemnej, 
który wygrywa prostym ujęciem  kotwicy!.

 Służy też jako łączniczka  Sekretarzowi Redakcji 
Biuletynu Informacyjnego  -  Marii Straszewskiej, ps. 
Anna.[polski historyk specjalizująca się w polskiej 
literaturze z XIX-go wieku, członek ZWZ potem AK, która 
udziela się w Szarych Szeregach i  walczy w Powstaniu. 
Po wojnie, po powrocie z obozu koncentracyjnego  
będzie kierować działem wydawniczym ZHP].

 3 listopada 1942 r.  na skutek wsypy do 
Gestapo, Anna jest aresztowana wraz z rodzicami, 
siostrą, bratem i jego żoną .Na Pawiaku przechodzi 
ciężkie śledztwo, ale nikogo, ani niczego nie wydaje. 
23 dni później jest wysłana do Auschwitz, gdzie umiera 
na tyfus.  Zginie jeszcze trzech członków  jej rodziny, a 
ojciec jej po wielkich torturach zostanie rozstrzelany na 
ruinach Ge  a 7 maja 1943 r. 
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 Krystyna Krahelska ps. „Danuta” - poetka, harcerka, pielęgniarka, etnograf, żołnierz Armii Krajowej zm. 2 
sierpnia 1944 r.
 Pomnik Syrenki Warszawskiej ma Jej twarz podobnie jak w przypadku słynnej Marianne we Francji.

ZEZNANIA NAOCZNEGO ŚWIADKA
LOS LUDNO CI CYWILNEJ

Jan Wojciech Topolewski - przeżył rzeź Woli, wraz z 
rodzicami i siostrą znalazł się w kolumnie ludności 

cywilnej pędzonej na Dworzec Zachodni.

 Przeszli przez obóz w Pruszkowie, potem cała 
rodzina została wywieziona do Auschwitz. 

 „Najgorszy był ten 5 sierpnia, pamiętam, 5 
sierpnia był najgorszy. To była rzeź. Dosłownie rzeź! 
I tak szli wzdłuż tej całej ulicy Wolskiej… A to samo 
zresztą i Górczewską się działo, też. Szpital Wolski, 
ludzie leżeli w szpitalu. Wymordowali tam tych ludzi.
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 Dzisiaj to jest cała dokumentacja 
na ten temat, a człowiek wtedy wiedział, że 
mordują, wiedział, że palą. Nie zdawał sobie …
znaczenia, wielkości rozmiaru tego wszystkiego. 
Nie był w stanie uchwycić. Wiedział, że 
zamordowali, to zamordowali. Ale czy to były 
trzy tysiące, czy to były cztery, czy to było dwie 
osoby, czy trzy? 

 No, to człowiek wiedział, że rzeź się 
niesamowita tej Woli odbywała. Szczęście, 
że myśmy przy Wolskiej nie mieszkali. Na 
naszej ulicy Ludwika piątego, czy szóstego, czy 
siódmego… między piątym a dziesiątym, w 
każdym razie, też podjechali na ulicę. 

 No i natychmiast: Raus! Raus!Raus! 
Wszyscy Raus! Wszyscy po piętrach latali, 
wyganiali. Krzyku! Szumu! Każdy łapał – bo już 
człowiek był przygotowany, że ewentualnie 
jak będzie schodził nawet do piwnicy, to 
coś z sobą, jakąś żywność musi mieć, jakiś 
tobołek żywności miał – więc łapał tam jakiś 
kawałek ciucha na siebie, w razie chłodu, bo to 
wrzesień był, więc nie było… nikt nie wiedział, 
ile to potrwa, troszkę jedzenia jakiegoś, no 
kosztowności, jakie tam miał, no to oczywiście 
też w pierwszym rzędzie. 

 I gonią, gonią. Krzyczą. Walą tymi tam 
pałami. Chcieli wprowadzić jakiś rygor, ale w 
efekcie tego wszystkiego, jak to zwykle bywa, 
to zamęt się zrobił niesamowity. No bo przecież 
niektórzy byli chorzy, leżący. A oni wszystkich 
opróżniać, wszystkich opróżniać. Co z tym 
robić? Tam ludzie niektórych pod pachami 
jakoś tam targali z tych budynków. Coś wynosili. 
Nie wiem, co się z nimi później stało, bo nas 
wygonili na ulicę, ustawili nas w kolumnę taka 
dużą – z tego budynku, nie z całej ulicy, z tego 
budynku, sukcesywnie, rozumiem, chyba to 
robili – ustawili nas w tą kolumnę i popędzili 
pod nadzorem do kościoła św. Wojciecha na 
Wolskiej.

 I tam, w tym kościele, trzymali nas 
wprawdzie niedługo, jakieś półtora, może do 
dwóch dni maksymalnie. Ale jeść nie dali, pić 
nie dali. Wyjść na to, żeby się załatwić, czy coś, 
to w ogóle mowy nie było.

 Coraz to napływali, ci ludzie napływali, 
więc już się w końcu zaczynało tam tak 
napełniać, że musieli zacząć coś z tymi ludźmi 
robić. Więc znowuż kolumnę stworzyli, z 
krzykami, jak to zwykle oni. Bo to jak człowiek 
dużo krzyczy, to mu się wydaje, że ma taką 
większą władzę, prawda.

 No więc pobijanie, poszturchiwanie, krzyczenie: Raus! 
Schnell! Tam po niemiecku. Tam jeden zrozumiał, drugi nie 
zrozumiał, o co mu chodzi, więc po łbie dostał przy okazji, jak to 
zwykle.

 No i wygonili nas na Dworzec Zachodni, tam władowali 
nas do wagonów do Pruszkowa.”

ZLOT W WARSZAWIE
DZIŚ JEST PO JUTRZE

Z RACJI OBCHOD W 74 LECIA POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO
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Jan Nowak-Jeziorański - poznaje swoją przyszłą żonę 
Jadwigę Wolską, pseudonim „Greta”, w 1943 roku w 
Warszawie.

 Ślub biorą  podczas Powstania Warszawskiego. 
Byli małżeństwem 55 lat. Jadwiga zmarła w 1999 roku. 
W „Kurierze z Warszawy” Jan Nowak pisał: 
„Ślub odbył się 7 września, późnym popołudniem w 
kaplicy Przytulisko na Wilczej 9 (…) Młody ksiądz był 
sceptyczny, miał nieufny stosunek do improwizowanych 
w czasie Powstania małżeństw.

 Poskutkowało, kiedy powiedziałem, że 
wróciłem z Londynu i pokazałem wąziutkie pasemko 
papieru, które „Greta” na wyjezdnym do Anglii zaszyła 
w kapeluszu. Było tam napisane, że „będzie na mnie 
czekała”.

 Dwie obrączki miedziane „Greta” zdobyła za 
puszkę konserw z lotniczego zrzutu. 

 Gdzieś na podwórzu domu na Wilczej na 
balkonie trzeciego piętra spostrzegłem kwitnące 
petunie. Mieszkanie było zamknięte, lokator siedział z 
innymi w piwnicy. Spojrzał na mnie jak na wariata, kiedy 
go poprosiłem o te petunie. Wzruszył ramionami, ale 
dał klucze i pozwolił je zerwać.

 „Greta” miała więc bukiet kwiatów.”

 Na zdjęciu Jan Nowak-Jeziorański z żoną 
Jadwigą, po dotarciu z ostatnią misją kurierską na 
Zachód, Londyn, wiosna 1945 r.

źródło: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

NAOCZNI ŚWIADKOWIE
 W sierpniu br. odszedł na wieczną wartę 
profesor Henryk Słowiński.

 Wstąpił do Wojska i AK w wieku 17 lat 
Był postacią,  która cały swym życiem utrzymywała 
pamięć nie tylko o dziejach Dywizji, ale i też o ofi arach 
ludobójstwa ludności cywilnej na Kresach: piastował 
wiele funkcji m.in. Prezes wrocławskiego środowiska 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 
Honorowy Prezes Towarzystwa Miłośników Kultury 
Kresowej we Wrocławiu.

 Był też autorem wielu publikacji o historii 
Wołynia, inicjatorem powstania wielu pomników 
poświęconych czynowi dywizji, samoobrony na 
Wołyniu i losów Polaków na Wołyniu.

 Redakcja poleca naszym czytelniczkom stronę 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

 Otóż czytamy w Słowie Redakcyjnym:    
 
 „.... za rok przypada 75 rocznica powstania 
i walk 27 Dywizji Piechoty  AK na Wołyniu, zwanej  
później WDP AK. Tym skromnym artykułem [patrz 
poniżej] W. Bednarka inicjujemy cykl wspomnień 
potomków żołnierzy o swoich bliskich.

 Apelujemy: nie pozwólmy zapomnieć o tych, 
których ból, pot i krew przez wiele lat były wymazane 
z narodowej historii naszego kraju.

 Przywróćmy pamięć o patriotach z Kresów.   
Otwórzmy szufl ady, odszukajmy zdjęcia, wyrwijmy z 
niepamięci.....”
 

 Stanisław Bednarek ps. „Król” - żołnierz 27 
W.D.P. AK - 

  „ Mój Ojciec, Stanisław Bednarek, ps. „Król” 
urodził się  30.04.1918 w Kumowie,pow. Chełm) w 
rodzinie rolniczej. Rodzina była dość liczna, składała 
się z 7 rodzeństwa. 

 Dziadek Piotr był niespokojną naturą i 
zmieniał dość często miejsce zamieszkania. Jeszcze 
przed I Wojną Światową wyjechał na jakiś czas do 
pracy w Ameryce. 

 Podczas I Wojny walczył jakiś czas w 
Legionach Piłsudskiego. Jakiś czas przebywał w 
rejonie Hołub, Dąbrowy, aby ostatecznie wylądować 
w Radowiczach, pow. Kowel. W Radowiczach należał 
Tato do STRZELCA, którego placówkę prowadził Adolf 
Bartoszewski. Strzelcy mieli mundury wojskowe, 



strona 140
WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

a broń była zmagazynowana w gospodarstwie 
Nadratowskich. Z okazji świąt państwowych 
czy kościelnych strzelcy występowali w pełnym 
umundurowaniu jako asysta wojskowa np. w kościele 
w Turzysku.

 ...Tutaj zastała rodzinę Bednarków 
pierwsza okupacja sowiecka. Jako chłopak w wieku 
poborowym został Stanisław Bednarek powołany 
przymusowo do Armii Czerwonej, gdzie przebywał 
w okresie od kwietnia do czerwca 1941 roku. Tę 
przymusową służbę odbywał w karnym batalionie w 
Kołomyi, gdzie sowieci budowali lotnisko wojskowe. 
Po uderzeniu Niemców na Związek Sowiecki 
w czerwcu 1941 r. dostaje się Tato do niewoli 
niemieckiej. Udaje się ucieczka z więzienia i 
we wrześniu 1941 r. jest już Tato z powrotem 
w Radowiczach, gdzie zostaje zaprzysiężony i 
przydzielony do placówki w Turzysku (pseudonim 
„Król”).

 Do organizacji podziemnej wciągnął go 
starszy brat Jan Bednarek, ps.Kowiński, plutonowy 
rezerwy WP. O tym jak się organizacja nazywała, 
dowiedział się Tato dopiero po koncentracji i 
powstaniu 27 WDP AK. Rok 1943 r. rozpoczyna się 
nasilającymi się mordami ukraińskimi na Polakach. 
W obliczu zagrożenia wyrusza z Radowicz 10. lipca 
pierwsza grupa młodych ludzi udając się do Zasmyk, 
gdzie „Jastrząb”- Władysław Czermiński montuje 
samoobronę.

 W składzie tej grupy znajduje się młodszy 
brat Taty – Mieczysław, ps. Mantel, który później 
ginie męczeńsko w Suszybabie z rąk ukraińskich 
oprawców. Tato znajdzie się u „Jastrzębia” nieco 
później, na tyle jednak wcześnie, że bierze czynny 
udział w bitwie pod Gruszówką 30.sierpnia 1943 r. 
Bierze udział w walkach z UPA chroniących polską 
ludność cywilną w rejonach działań OP „Jastrzębia”. 
Walczy w składzie II plutonu pod dowództwem 
ppor. Józefa Jażdżewskiego „Rybitwa”. W listopadzie 
1943 r. bierze udział w ataku i zdobyciu Kupiczowa, 
w którego załodze zalicza walki w jego obronie 
przed UPA (13 i 22 listopada oraz w święta Bożego 
Narodzenia 1943 r.).

 Po koncentracji 27 DW AK w styczniu 1944 
r. w  ramach akcji „Burza” walczy Tata w składzie 50 
p.p., II bat. „Jastrzębia”, I komp. ppor.”Rybitwy”. Za 
udział w walkach z Niemcami (Stawki, Staweczki, 
Sztuń, Pustynka) awansowany do stopnia kaprala. 
Dnia 18. kwietnia bierze Tata udział w starciu z 
Niemcami w chutorze Dobry Kraj, po zabiciu d-cy 
Dywizji ppłk. „Oliwy”, a także w pogrzebie Dowódcy. 
Jego wiedza topografi czna o tamtym czasie i miejscu  
została wykorzystana wiele lat później, kiedy z grupą 
byłych żołnierzy jadą na Wołyń w celu ekshumacji i 

sprowadzenia szczątków „Oliwy” do kraju.  Było to we 
wrześniu 1989 r.

 Krzyż dębowy z grobu gen. Kiwerskiego 
wówczas przywieziony wraz ze szczątkami „Oliwy”i 
dwóch towarzyszących Dowódcy żołnierzy, można 
zobaczyć dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego.
 Po okrążeniu Dywizji w lasach Mosulskich nastąpiło 
przebijanie się Dywizji w dniu 20 kwietnia przez tory w 
okolicy Rymacz-Jagodzina. Batalion „Jastrzębia” był w 
straży tylnej i nie przeszedł torów kolejowych, poszedł 
w rozsypkę.

 Do 8 maja tułał  się Tato z kilkoma przygodnie 
spotkanymi żołnierzami po lasach bezskutecznie 
szukając kontaktu ze swoim oddziałem. Rano 8 maja, 
w dniu swoich imienin,  kilkuosobowa grupka z moim 
ojcem została otoczona przez Niemców, wzywających 
do poddania. Niemcy byli wściekli i złapanych 
partyzantów często rozstrzeliwali na miejscu, traktując 
ich jak bandytów.

 W okopie, gdzie się ta grupka ukrywała 
zapadła decyzja, żeby się rozerwać granatem i nie 
wpaść w ręce wściekłych Niemców. Na usilne prośby 
jedynej kobiety w grupce, sanitariuszki Marii Frejówny 
(Klara) odstąpili od tego zamiaru, wygrywając życie.  
Przebywa Tato w niewoli w Kamionce Strumiłowej, po 
licznych przesłuchaniach, biciu, głodzie, wymuszaniu 
terrorem fi zycznym i psychicznym zeznań. W jednym 
z nalotów sowieckich więzienie w Kamionce zostaje 
częściowo zbombardowane a dokumenty więźniów 
uległy zniszczeniu.

 Można było teraz zmienić status „bandyty” 
na inny, mniej represjonowany. Z nową legendą może 
wychodzić Tata już do pracy poza teren więzienia, co 
daje możliwość ucieczki.

 Nie wiem, jak i kiedy dostał się Tato na 
Chełmszczyznę, jest to już nie do ustalenia. Faktem 
jest, że w okresie 1944 – 1946 bierze udział w Ruchu 
Oporu na terenie Podlasia, gdzie znalazło się wielu 
byłych żołnierzy byłej 27 DW AK. Szczegółów z tego 
okresu nigdy mi Tato nie ujawnił, ani nazwiska 
dowódcy, ani nazwy oddziału. Wiem tylko, że dziadek 
Piotr Bednarek, mieszkający już wówczas w Pliskowie 
pow. Chełm, został ciężko pobity przez milicjantów i 
ubowców za swoich synów, którzy przebywali nie w 
domu lecz w lesie...

 Sytuacja była coraz mniej korzystna dla 
antykomunistycznego oporu, oddziałom było coraz 
trudniej utrzymać się w terenie. Ścigani przez 
komunistyczną władzę żołnierze chronili się często 
na zachodzie Polski, na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
Tak też zrobił mój Tata oraz jego starszy brat Janek 
(Kowiński). Przybył do wioski Kępnica, pow. Nysa, 
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gdzie trafi ł na trudne warunki życia. Najlepsze, 
najbogatsze gospodarstwa poniemieckie były już 
dawno, jeszcze w 1945 roku zasiedlone. Otrzymał więc 
marne, wyszabrowane 7 hektarowe gospodarstwo 
rolne, gdzie trzeba było mozolnie zdobywać każdy 
sprzęt niezbędny do gospodarowania.

 Jesienią 1946 roku sprowadza do Kępnicy 
moją Mamę (Ewa Piłkowska, sanitariuszka 27 DW AK, 
ps. Kalina) i w tutejszym kościele zawiera z nią związek 
małżeński. Mamę poznał Tato jeszcze przed wojną, 
podczas wojny była Mama sanitariuszką w szpitalu w 
Kupiczowie. Do niewoli węgierskiej dostała się Mama 
w okrążeniu w Lasach Mosurskich. Następują długie 
lata ciężkiej pracy na roli. UB zna częściowo życiorys 
Taty, stąd okresowe wezwania na przesłuchania 
byłego akowca w miejscowym powiatowym UB.

 Lata 80-te zezwoliły już na systematyczne 
organizowanie Zjazdów Byłych Żołnierzy 27 DW 
AK- pierwszy odbył się w 1980 r. w W-wie, przy 
kościele św. St. Kostki-kolejne Zjazdy odbywały się 
m.i. w Zamościu, Chełmie, Lublinie, Lubartowie, 
Częstochowie i najczęściej w stolicy. We wszystkich 
organizowanych Zjazdach brał Tato udział, wciągając 
w tę działalność swe dzieci i wnuki. W 2000 r. 
otrzymał Tato mianowanie na stopień wojskowy 
podporucznika, z czego był bardzo dumny. Przeżył 86 
lat, pochowany w Kępnicy, pow. Nysa.    

Spisane: 21.12. 2018 r.  

SŁOWO REDAKCYJNE
 W tym roku przypada 75 lecie Powstania 
Warszawskiego jak i powstań we Lwowie i w Wilnie, 
znane jako Akcja Burza.

 Drogie Czytelniczki ! Warto się  już teraz 
zacząć przygotowywać, tym bardziej że sprawność 100 
lecia odzyskania niepodległości nadal trwa. Przypadają  
też nam obchody związane z 75 leciem Bitwy pod 
Monte Cassino. Mamy ciężki i bardzo bogaty program 
harcerski przed nami. Wczesne przygotowania do 
tych jubileuszy ułatwią nam  tą pracę. Czekamy też  
na dane wypraw, jak i na nakreślenie elementów 
programowych związanych z danymi jubileuszami od 
Głównej Kwatery i Naczelnictwa. 

 W związku z tym Redakcja przypomina 
dokument umieszczony na internecie i sporządzony 
przez ZHPpl z okazji  70-cio lecia Powstania pod 
tytułem: „Teka Drużynowego: Historia harcerzy 
i harcerek w Powstaniu.” Jest tam bardzo  dużo 
przydatnych ilustracji, materiału i nawet  prostych  
gier. Warto też śledzić działalność IPNu, szczególnie  
ich  sekcji edukacyjnej, zaznajomić się, jak i może 
popchnąć za wczasu plany w waszym środowisku, na 

waszych terenach, jak i z tym co się dzieje w Kraju. 
Przy tym zawsze możecie zainicjować same kontakt z 
IPNem i wykorzystać ich wiedzę i siły. Redakcja chętnie 
pomoże w ułatwieniu kontaktu. 

 Badajcie materiały i ich źródła ostrożnie. 
Kim jest autor? Czy ma jakąś osobistą agendę? 
Wspominamy o tym dlatego, że ostatnio wpadła w 
ręce Redaktora Naczelnego ohydna książka o Irenie 
Sendler, a jednak w kraju robiła furorę, bo nikt jej tak 
do końca nie przeczytał. Nowe wydanie, nowa ładna 
okładka doprowadziły do natychmiastowej opinii, że 
to coś nowego i wspaniałego, co w dodatku odmłodzi 
nowym czytelnikom temat! Przy tym w samym 
Muzeum Powstania Warszawskiego w tym roku wasz 
peregrynujący Redaktor usłyszał na własne uszy, że 
Rząd RP  UCIEKŁ z kraju w 1939r!!!! Więc badajcie, 
porównujcie, pytajcie i kwes  onujcie!

 Nie skupiajcie się także tylko na Warszawie. 
Powstańcy z Akcji Burza zginęli z mapy świata 
bez jakiegokolwiek upamiętnienia. Ofi ara żąda 
sprawiedliwości, ofi ara żąda godnego, dawno 
opóźnionego upamiętnienia.  Zresztą pytanie: 
co wiecie tak naprawdę drogie Druhny o tych 
powstaniach i tragicznych ich zakończeniach, które nie 
doprowadziły do wyzwolenia, a ofi ara życia poszła na 
marne? 
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ZDJĘCIE: Muzeum Powstania, Warszawa i ulice miasta. - FOTOGRAF: Zygmunt
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ZADUSZKIZADUSZKI
LISTOPADLISTOPAD

GRODNO

WILNO

IWIENIEC, BIAŁORUŚ

NEWARK, WIELKA BRYTANIA
CMENTARZ LOTNIK W POLSKICH I 

PREZYDENT W RP

 02.11.2018. Dzień Zaduszny. Członkowie 
iwienieckiego oddziału Związku Polaków na Białorusi 
odwiedzili cmentarze w Iweńcu, wioskach Pogorełka, 
Нotowа oraz w Rubieżewiczach. Zapalili znicze i modlili 
się za słynnych rodaków i żołnierzy Wojska Polskiego, 
którzy zginęli w walkach.
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POLSKA PUTNEY, LONDYN
GR B DRUHOWSTWA GRA Y SKICH

UKRAINA
HUFIEC „WO Y ”

 2 listopada 2018r. w dzień kiedy wspominamy 
wszystkich naszych zmarłych „Leśnie przyjaciele” 
przypomnieli sobie o naszych Świętych. W pląsie o 
św.Jeży, w robieniu korony o św.Jadwigie Krulu, oraz 
w dobrej gawędzie o naszych patronach na co dzień 
(Teresie, Władysławie, Eliaszu i innych). Zapalili znicze 
pod tablicą Szuleckiego oraz Domalewskiego (naszych 
Zdołbunowskich bohaterów które byli rozstrzelani w 
Katyniu). Oraz wybudowali wspólnie wierze...
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CHEEKTOWAGA, NOWY JORK

AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA, 
PENNSYLWANIA

QUEBEC

WREXHAM, WALIA

KOŁOMYJA (OBECNA BIAŁORUŚ)
POLSKI CMENTARZ

 27 października na cmentarzu wojskowym 
w Pointe Claire odbyła się piękna uroczystość ku 
czci poległych Weteranów polskich, organizowana 
przez Polską Szkołę Jana Pawła II z West Island. Dzieci 
poustawiały na grobach choragiewki biało-czerwone (aż 
ponad 180), zostały zapalone znicze. Przemaszerowały 
sztandary z udziałem harcerzy, Związku Weteranów, 
Duszpasterzy, Nauczycielstwa i Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej okręg Quebec. Został złożony 
wieniec,Ojciec Piotr Miodek odprawił modlitwy za 
zmarłych, odśpiewano pieśni,. Mimo bardzo brzydkiej 
pogody frekwencja bła duża. Brawo uczestnicy.
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BO E NARODZENIEBO E NARODZENIE
GRUDZIEŃGRUDZIEŃ

Śnieg tak błyszczy, śnieg tak świeci
Złote słońca lśnią promienie,-
Ku radości wszystkich dzieci

Idzie Boże Narodzenie.

Posłuchajcie mego wiersza,
który mówi o tem święcie,

Gdy zabłyszczy gwiazdka pierwsza
Na niebieskim fi rmamencie.

Trzej królowie niosą dary,
Mirrę, złoto i kadzidło

A aniołek te ofi ary
Wziął na białe swoje skrzydło.

Ale Jezus myśli sobie 
Dzieciom innych darów trzeba,
Co tu zrobić? Wiem, co zrobię

Mikołaja wezmę z nieba.

Aniołeczku! Ty zawołaj
Niechaj biegnie, chyży, szparki-

I po chwilce już Mikołaj
Idzie z koszem na podarki.

Witaj, święty Mikołaju!
Wiem, że z Ciebie dziadziuś walny,

Zbudź znanego w całym kraju
Pana Wedla na Szpitalnej.

Nikt tak nie zna w całym świecie 
Dzieci gusta i zachcianki

To też dla nich ma on przecie
Najśliczniejsze niespodzianki.

Ani Anglik ani Niemiec 
chociaż trudzi się i poci,

Nigdy żaden cudzoziemiec
Nie wyrobi tych łakoci.

Dźwigaj koszyk, spiesz się szczerze
A nie zwlekaj, bo czas leci,
A Pan Wedel już wybierze,
Co najbardziej lubią dzieci.

Płoną świeczki na choince
Blask się złoci coraz szerszy

Stoi chłopczyk przy dziewczynce
I czekają gwiazdki pierwszej.

Herbatniki i pierniki
Nadziewane, lukrowane
Najpyszniejsze smakołyki

Nigdzie w świecie nie widziane.l

Krzyk radosny we świat leci 
Krzyk uciechy idealnej,-

Tak się cieszą polskie dzieci
Z Pana Wedla na Szpitalnej*

Artur Oppman -Baśń o Podarkach 
Wedla -książeczka  do kolorowania dla 

grzecznych dzieci- 1931 r 

*siedziba Wedla mieściła się na Ulicy 
Szpitalnej w Warszawie. Zachęcamy 
czytelniczki do zaznajomienie się z 

dokładną historią Wedla która idzie 
w parze  z historią naszej Ojczyzny 

-szczególnie historią z okresu, którym 
się teraz dokładniej interesujemy, 
tym  związanym  z odzyskaniem 

niepodległości przez Ojczyznę 100 lat 
temu.
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ZDJĘCIE: Prezydent Starzyński, prezydent miasta Warszawy w wolnej Polsce -Mikołaj dla dzieci pracowników 

 W sobotę, 1-go grudnia br., Betlejemskie 
Światło Pokoju zawitało w Nowym Jorku. Parę dni 
temu zostało zapalone w Grocie Narodzenia Jezusa 
w Betlejem, potem przetransportowane specjalnym 
samolotem z Tel Avivu do Wiednia i z Wiednia poleciało 
dalej. Wśród wielu skautów z całej Ameryki witających 
to szczególnie wzruszające wydarzenie, zawsze z pięknie 
przygotowanym obrzędem w kaplicy Matki Boskiej 
Niebiańskiej  na Terminalu 4 na lotnisku JFK, obecni 
byli: Hufcowa Hufca “Podhale”, hm. Jola Nowacka, 
były hufcowy Hufca “Warmia”,  hm. Adam Pacholarz, 
Szczepowa Szczepu NY - “Pieniny” phm. Natalia 
Popko, Szczepowy NY. pwd. Michał Nowacki, pwd. 
Jola Opach z 6 zuchami z gromady “Krokusy” ze Staten 
Island, Delegacja  z Worcester, Massachuse  s z hm. 
Wiesławem Rachoniem i pwd. Oliwią Rachoń na czele 
i pwd. Michał Mościcki. Każdy z grona instruktorskiego 
zabrał ze sobą lampion, by przekazać żywy ogień 
do swoich środowisk - stany New York, New Jersey, 
Pennsylvania, Massachuse  s, i Connec  cut.  

 2-go grudnia, światło nowojorskie zostało 
przekazane na Staten Island, a od soboty  8-go grudnia 
zawitało do różnych nowojorskich parafi i polskich..  

 Tegoroczna odznaka  Światła Pokoju 
przedstawia gołębia z żywym płomieniem - my skauci 
mamy w ten sposób nieść Światło Pokoju na cały świat. 
Hasłem tegorocznej akcji jest:

NOWY JORK
BETLEJEMSKIE ŚWIAT O POKOJU

ŚWIATŁO KTÓRE ŁĄCZY
Kolejny raz ZHP staje się heroldem Betlejemskiego 
Światła Pokoju. W wielu harcerskich środowiskach 
mamy już wypracowaną piękną i niepowtarzalną 
obrzędowość przyjęcia i przekazywania Światła 
z Betlejem. Warto jednak w tym roku 100-lecia 
odzyskania Niepodległości nadać temu wydarzeniu 
wyjątkową wagę.

 Betlejemskie Światło Pokoju winno dla nas stać 
się znakiem Pokoju i Ciepła, abyśmy potrafi li wraz z jego 
blaskiem ponieść i przekazać to Ciepło innym ludziom.
Przenosząc tegoroczny blask - Ciepło Betlejemskiego 
Światła Pokoju i mając udział w tworzeniu historii 
tu i teraz, troszczymy się o to, aby harcerskie jutro, 
płynące z wierności ideałom, w nas samych rodziło się z 
przykładu życia.

Druhna hm M. Bielska
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FRANCJA 
PRZYGOTOWANIA DO KIERMASZY WI TECZNYCH
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JASE KA SKRZATOWE 

A na koniec 
serduszko czułe 

tym razem z 
pierniczka.
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Święty mikołaj był 
bardzo zajęty tego 

weekendu... Zawitał 
do nas poprzez 

Mississaugę Detroit, 
Chicago, Nowy Jork, 

Londyn
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WIGILIA W CALGARY
GROMADKA SKRZAT W „ISKIERKI”
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A NA ZAKOŃCZENIE OPŁATKI
OTO PRZEZYCIA W NORWICH W HUFCU ZE SKIM MAZOWSZE

I M SKIM WROC AW
WEEKEND, 6 STYCZE  2019 R

DZIELIMY SIĘ OPŁATKIEM 

UCZTA DZIĘKI KOCHANEMU KPH

ZDJĘCIE: Organizatorka weekendu Druhna phm Wiesia Kubiesia ze skrzatami z Norwich-tereny się  
                nam rozwijają.

Jak zwykle żwawy kominek z 
pełnym udziałem od skrzatów 

po instruktorów z uśmiechem na 
buzi.
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 Chyba najbardziej uśmiechnięte grono 
instruktorek, z którymi Redaktor naczelny się 
po dzień dzisiejszy spotkał podczas swoich 
peregrynacji! Czuwajmy! Czuwajmy też i nad 
nimi i nad ich ciężką pracą. Często zapominamy 
ile naszych instruktorek działa na krańcach 
swoich państw zamieszkania bez codziennego 
wsparcia reszty z nas. pamiętajmy o nich i 
podtrzymujmy je na duchu!

ŻYCZYMY SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2019 R. 

GREENPOINT, NY 
JASE KA ZUCHOWE I SKRZATOWE.
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SKRZATYSKRZATY
Drużynowe Skrzatów piszą.......

Skrzaty i zuchy z Polskiego Domu Narodowego – 
Greenpoint, New York.
 
Nazywam się Małgorzata Olszewska-Fernezy 
i jestem drużynową gromadki skrzatów 
Krasnoludki, która działa przy Polskim Domu 
Narodowym na Greenpoincie w dzielnicy 
Brooklyn.

 Nasza gromadka jest bardzo mała, więc 
często mamy zbiórki z zuchami Polskie Rydze.

GREENPOINT. NY

Tworzymy bardzo wesołą grupę dzieci w różnym 
wieku. Mamy spotkania w każdą sobotę przez 
około 2 godziny. W tym czasie bawimy się oraz  
wiele się uczymy o polskiej historii i tradycjach, 
poznajmy harcerskie obrzędy. Podczas naszych 
spotkań mówimy tylko po polsku. 

Dwa razy w roku uczestniczymy w ważnych 
uroczystościach upamiętniających wydarzenia 
historyczne. Są to Święto Niepodległości, 

którą Polska odzyskała 100 lat temu i Święto 
Konstytucji 3 maja. 

 W czasie Bożego Narodzenia 
przygotowujemy Szopkę Bożonarodzeniową                            
i prezentujemy ją podczas świątecznego 
przyjęcia w Domu Weterana i w Polskim Domu 
Narodowym. To są duże przeżycia dla dzieci. 
Muszą nauczyć się swoich ról   i występować 
na scenie, czasami po raz pierwszy w życiu. 
Występy na scenie są ważne, ale nie tylko tym się  
zajmujemy.



strona 155
WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

Jest wrzesień, więc znów się spotkamy, aby kontynuować naszą harcerską przygodę.
AUSTRALIA PISZE........

OBRZĘD NA ROZPOCZĘCIE ZBIÓREK O NIEPODLEGŁEJ

 Skrzaty zdobywają grzybki i guziczki, 
zuchy gwiazdki i sprawności. Pracują na nie 
przez cały rok harcerski. Ponieważ dzieci są w 
różnym wieku, zbiórki muszą być dostosowane 
do starszych i młodszych, co nie jest zawsze 
łatwe. Radzimy sobie jednak dobrze, bo dzieci 
chętnie przychodzą na nasze spotkania.

 Skrzaty z zapałem śpiewają piosenki 
zuchów i szczególnie te starsze chciałyby być już 
zuchami. Zuchy natomiast nie chcą mieć już nic 
wspólnego ze skrzatami, ale w pląsach chętnie 
biorą udział. 

 Na zakończenie roku harcerskiego 
jedziemy na wycieczkę. W tym roku byliśmy 
w Mistic Seaport w stanie Connecticut. 
Zwiedziliśmy statek do połowów wielorybów, 
odwiedziliśmy wioskę rybacką, w muzeum 
widzieliśmy wielkie zęby wieloryba i harpuny do 
połowów.
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• Skrzaty naklejają obrazki obiektów polskich, 
postaci, herbów na dużą mapę Polski.  (Już znają 
tę mapę ze zbiórek “Polskiego Serduszka”, więc to 
jest powtórka)
• 1791 KONSTYTUCJA 3go maja.     Co się 
stało, że Polska została zmazana z mapy Europy?  
(przesuwane są celofanowe kształty sąsiednich 
krajów, że widać jeszcze Polskę pod spodem ale 
też wyraźne kolory obszarów Rosji, Austrii i Prus.
• 1794 KOŚCIUSZKO i potem 1795  ostatni 
rozbiór Polski.
• Co zrobić?   Kopernik Niemiec?   Poznań, 
Wrocław, Szczecin, Gdańsk mają zmienione 
nazwy. Kraków pod zaborem Austrii.  A 
życie kulturalne zamiast w stolicy toczy się w 
Petersburgu, a jeżeli ktoś podpadł władzy był 
wywieziony na Sybir (bardzo zimny region Rosji, 
daleko od miast)
• Czy pamiętacie pana Twardowskiego?   Co 
go uratowało?  Skrzaty modlą się z księdzem.  
(Przeżegnanie, Ojcze Nasz, Aniele Boży)  
Wierzyli, że będzie lepsze jutro.
• Polacy trzymali Polskę w sercach.  Uczyli dzieci 
mówić/pisać i czytać po polsku.  Modlili się.
• Nie tracili nadziei, że będzie kiedyś wolna 
Polska. Mamusie uczyły swoje dzieci 

• KTO TY JESTEŚ?
• 1797  Jeszcze Polska Nie Zginęła  Czy wiecie że 
hymn Polski pochodzi z tych czasów?
• Gromadzili się w grupy.
• SOKÓŁ – towarzystwo sportowe.   Dobra dieta, 
higiena, sport, ćwiczenia 

• ZARZEWIE – młodzież niepodległościowa.    
Wiemy o Polsce.  Uczymy się dobrze w szkole.

• ELEUSIS – grupa etyczno-moralna.   Wiara, 
porządne postępowanie.

1907 BADEN POWELL ZAŁOŻYŁ SKAUTING.  
Andrzej Małkowski przeczytał o skautingu i 
pomyślał, że przyda się taka organizacja dla 
wolnej Polski.  Tak powstało Polskie harcerstwo 
w 1910.

• Osoby z grup Sokół, Zarzewie i Eleusis chcąc 
więcej zaczęli się zapisywać do harcerstwa.  Przez 
następny rok będziemy odkrywali trochę naszej 
historii harcerskiej.  Bo elementy tych grup są 
częścią naszych programów harcerskich.

• PLAKAT Sokół/Zarzewie/Eleusis  (Prawo 
skrzatów/prawo zuchów/prawo harcerskie)
[Obrazek naszywki] 1918 REMEMBRANCE 
DAY w szkołach.  Dobry moment dla Polski.  
Dużo nadziei, ale jeszcze nie koniec………
Wiersz:  Gdzie Jest Polska? (czyta nauczycielka z 
Polskiej Szkoły)  Piosenka:  Idą Skauci
Skrzaty stoją w samym środku trzymając 
“Sparkler” (nie zapalony jeszcze)
Następny krąg tworzą zuchy (każdy trzyma 
zapaloną świeczkę)

Hufcowa trzyma świeczkę z obrzędu stu lecia 
skautingu i tworzy trzeci krąg wraz z księdzem, i 
KPH

Symboliczny harcerz/harcerka mają świeczki w 
kolorach chust byłych drużyn centrum miasta.  
Członkowie KPH otrzymują symboliczną 
świeczkę w kształcie kwiatka.   Honorowi goście 
i rodzice otrzymują małą świeczkę (Tea light) i 
tworzą największy krąg dookoła

Na sam koniec ……… skrzaty otrzymują 
wyzwanie czy chcą być dzielni?  Czy mogą się 
zachować spokojnie, jak trzeba……….i zapalamy 
“sparklers”.  Bez nieustannej pracy nad sobą te 
migotliwe iskierki zagasną i nie zamienią się 
na pożyteczniejszy płomień świeczki.  Skrzaty 
idą podpisać się w kronice, a po nich goście 
honorowi  i rodzice, a przygrywa klarnet 
melodią.
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 Nie pamiętam czasu kiedy harcerstwo 
nie było częścią mojego życia. Mój pierwszy Zlot 
był  Kaszuby 1976, wtedy miałam 6 miesięcy i 
mama mnie nosiła po Zlocie na plecach.  Nie 
było skrzatów kiedy rozpoczynałam moje 
życie harcerskie, ale byłam zuchem, harcerką i 
wędrowniczką w Toronto w Szczepie Zarzewie.
Byłam przyboczną Drużyny „Iskry” w Toronto 
przez 3 lata; dwa razy drużynową na kolonii 
na Kaszubach w Kanadzie; dwa razy oboźną 
Kolonii Zuchowej i Komendantką Obozu 
Harcerek w 1997. Wzięłam udział w Zlocie 
Maryland USA, 1988 i ostatnio w 2018 w 
Taramacouta w Kanadzie.  Pisałam listy 
podharcmistrzowskie już po wyemigrowaniu 
do Australii, gdzie założyłam rodzinę i gdzie 
rozpoczęłam nowy okres życia.  Jestem 
instruktorką w hufcu „Podhale” w Wiktorii, 
gdzie pełniłam funkcję opiekunki przy 
gromadzie zuchowej, a potem wciągnęłam 
się do pracy ze skrzatami.  Jestem związana z 
Gromadką „Skrzaty Podhala” prawie pięć lat, 
a drużynową Gromadki „Skrzaty Podhala” już 
dwa lata. 
 
 W harcerstwie zdobyłam wiarę we 
własne siły, której nie miałabym bez mocnych 
zasad harcerskich.

 Jestem przekonana, że Skrzaty są 
naturalną podstawą naszej Organizacji.  Bez 
podstaw wprowadzonych przez okres skrzatowy 
jest trudniej mieć świadomego zucha i harcerce 
brakuje przeżyć harcerskich zanim wyrabia i 
ustala swój charakter.  

 Najczęściej skrzaty są odsuwane na 
bok, bo są za młode albo nie umieją wykonać 
niektórych czynności. Nie powinniśmy odsuwać 
skrzatów, chociaż są małe, one są zaskakujaco 
gotowe przyjąć i nauczyć się coś nowego i 
wszystko co jesteśmy gotowe im przekazać na ich 
poziomie.  Skrzatowe początki są inwestycją w 
przyszłość naszej  Organizacji i w przygotowanie 
przyszłych liderów. Z tym na myśli napisałam 
guziczek „Bohater”. 

 Pisząc guziczek „Bohater” chciałam, 
aby skrzaty czuły się dumne ze swych  korzeni 
polskich. Nasze skrzaty są już drugim lub trzecim 
pokoleniem Polaków poza Polską, wiele z nich 
jest też z mieszanych małżeństw, ale pomimo 
tego bardzo przejęły się krajem, którego nigdy nie 
widziały i z którym czuły się związane. 

 Podczas tego guziczka skrzaty miały okazję 
poznać przeróżnych bohaterów. 

 Chciałam, aby skrzaty zrozumiały, że pomimo 
przeszkód można osiągnąć wiele postanowień  
wytrwałą pracą.  Od obrońcy granic Polski, 
Piłsudskiego do księżniczki polskiego malarstwa 
Zofi i Stryjeńskiej,  do polskiego Papieża Świętego 
Jana Pawła II.

Guziczek „Bohater” daje skrzatom poczucie 
dumy ich pochodzenia, dumę wykonania zadań 
podczas zbiórek i stawia je na dobrej drodze 
wiary we własne siły przyszłych harcerzy/
harcerek, instruktorek i instruktorów.

Druhna phm Sarah Berezowska
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GUZICZEK BOHATER GUZICZEK BOHATER 
Z okazji stuletniej rocznicy 
uzyskania Polskiej 
Niepodległości druhna 
Sarah wyszła z pomysłem 
przybliżenia skrzatom 
tego okresu historii Polski 
przez guziczek. Widząc 

jakie śliczne sprawności okolicznościowe 
zostały przygotowane dla zuchów, harcerek 
i wędrowniczek, skrzaty też chciały 
okolicznościowy guziczek.  Ale 4 zbiórki to 
trochę niepoważnie na taki poważny temat. 
Pomyślałyśmy sobie tak- są guziczki, które 
dotykają ważne polskie wiadomości [Polskie 

Serduszko; Korona; Bohater; może jeszcze są 
inne o których nie wiemy, więc każda drużynowa 
ma wybór historycznego guziczka, co roku przez 
trzy lata, aby skrzat zasłużył na okolicznościowy 
guziczek, tak jak zuch, czy harcerka czy 
wędrowniczka.  Takim przygotowaniem 
skrzaty mogłyby również zasłużyć na guziczek 
patriotyczny?
Dhna Sarah napisała konspekt zbiórek i 
zdecydowałyśmy wypróbować na naszej 
gromadce. Martwiłyśmy się czy nie za długo 

jest  mieć aż 12 zaplanowanych zbiórek [bo 
normalnie 12 zbiórek to prawie trzy guziczki].  
Martwiłyśmy się czy nie za poważna tematyka.  
Wytłumaczyłyśmy rodzicom, że testujemy nowy 
pomysł z naszymi skrzatami i że „feedback” jest 
nam potrzebny, aby zdecydować czy wysłać ten 
guziczek w świat innym skrzatom. 

Tak nam napisali rodzice skrzatów:

 „I found that my daughter enjoyed learning 
about the test badge “Bohater”.  I didn’t fi nd it long 
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at all and I believe that she has learned more about 
her Polish roots and heritage.”

 „Guziczek “Bohater” jest doskonałą 
inicjatywą, która umożliwia dzieciom poznanie 
ważnych postaci z polskiej historii.  Emma 
uwielbia uczestniczyć w zbiórkach, które są bardzo 
pouczające, dokładnie zaplanowane, a informacje 
w sposób łatwy dla dzieci (zrozumiały) przekazane.  
Uważam, że wiedza i sprawności (w tym guziczek 
„Bohater”) zdobyte podczas zajęć rozbudzają dzieci 
wyobraźnię i zaprocentują w przyszłości.”

 „Bardzo dobry pomysł.  Przybliżenie 
pozytywnych postaci z historii narodu. Dzięki 
nowemu guziczkowi „Bohater”, Maksik poznaje 
nowe wartości i wzorce postępowania godne 
naśladowania.  Nasz syn uczy się o Polakach, którzy 
byli przykładem takiego postępowania; widzi co 
osiągnęli kierując się wartościami bohaterów 
polskich o których się uczy.  Bardzo dziękujemy za 
ten cenny wkład w wychowanie i edukację naszego 
syna.”

 „Guziczek „Bohater” jest pięknym wstępem 
do polskiej historii.  Druhny przedstawiają skrzatom 
wybrane postacie historyczne i współczesne poprzez 
małe inscenizacje i zapraszanie bohaterów takich 
jak: Maria Skłodowska-Curie, Irėne Curie, Ignacy 
Paderewski, Królowa Jadwiga.  To co Karolinka 
najbardziej lubi na skrzatach to uczenie się przez 
ćwiczenie, manualne doświadczenie typu „zrób 
to sam”.  Dzięki temu zapamiętuje fakty i zaczyna 
rozpoznawać ważne postacie historyczne.”

 Długość guziczka nie ma żadnego 
znaczenia, gdyż każde spotkanie prezentuje 
odrębnego bohatera i de facto wymusza 
organizowanie innego typu zajęć.  Na przykład, 
podczas spotkania z Panią Marią Życińską, 
pierwszą drużynową harcerek w Australii.  
Skrzaty zaprosiły rodziców i zorganizowały 
małe ognisko [kominek przy podhalańskiej 

watrze] Podczas zbiórki z Marią Curie dzieci 
robiły eksperymenty i mieszały różne substancje.  
Forma zbiórek jest doskonale dopasowana do 
wieku skrzatów, a jednocześnie przedstawia 
bardziej zaawansowaną tematykę.

“Uważam, że guziczek ‘Bohater’ jest bardzo 
potrzebny w życiu Skrzata. Dzięki niemu Skrzaty 
poznały Papieża Jana Pawła II, historię Polski i 
generała Kosciuszko, polskich odkrywców Australii 
np. Pawła Edmunda Strzeleckiego, polskiego muzyka, 
Ignacego Paderewskiego, który odwiedził Australię, 
polskich naukowców jak Marię Curie-Skłodowską 
i jej rodzinę oraz innych znakomitych i wybitnych 
Polaków. Na zbiórkach podczas tego guziczka Skrzaty 
zawsze widziały prawdziwego bohatera na zdjęciu 
oraz druhnę lub druha w przebraniu tego bohatera.  
Dzięki wycieczce do centrum Melbourne śladami 
Papieża Jana Pawła II i Pawła Edmunda Strzeleckiego 
była to dla nich autentyczna nauka XXI wieku.”

 Bardzo dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym za zainicjowanie guziczka 
‘Bohater’.

 Przez guziczek “Bohater” moje dzieci 
się nauczyły o różnych cechach bohaterów (np.  
ciekawość, słowność, logiczne myślenie), że każdy 
może być bohaterem robiąc coś co bardzo lubi 
lub próbując coś nowego. Dzieci dowiedziały się 
o korzeniach polskich i osiągnięciach Polaków.  
Moje dzieci szczególnie pamiętają zbiórkę o Marii 
Curie.  5 tygodni później potrafi ą opowiedzieć 
o jej wynalazkach i mogą je znaleźć w układzie 
okresowym pierwiastków.

 Wszystkim się podobał nowy guziczek, 
dowiadywaliśmy się nowych faktów o bohaterach 
polskich od dzieci.

E K S P R E S   P O L A R N YE K S P R E S   P O L A R N Y
 Na ostatni guziczek (pracowitych zabaw) 
w tym roku, druhny zaplanowały niesamowitą 
„podróż” dla gromadki Skrzatów Podhala.   
Poznaliśmy Warszawę, poogłądaliśmy ważne 
budynki w stolicy, stanęliśmy przy pomnikach, 
dowiedzieliśmy się o zniszczeniach podczas 

wojny i każdy skrzat pomógł postawić kamienicę 
na Starym Mieście.  Ucieszeni, znaleźliśmy się 
na Dworcu Centralnym, gdzie druhna załatwiła 
skrzatom tajemniczy bilet na fantazyjny pociąg 
„Ekspres Polarny” i wyruszyliśmy w świąteczną 
podróż. Z głównej stacji kolejowej w Warszawie 
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pojechaliśmy w okolice polarne, wysiadając 
dopiero przy Warsztacie Elfów.  Pracowite 
elfy wesoło przygotowywały upominki dla 
dzieci po całym świecie.  Za ich przykładem 
pomyśleliśmy o innych raczej niż o sobie i 
druhna podkreślała jak ważne to jest w życiu.  
Następna stacja to Polska Stacja Polarna 
w Hornsund.  Skrzaty bardzo przejęły się 
ociepleniem globalnym i utratą środowiska 
dla zwierzątek arktycznych.  Na koniec 
zbiórkowego pobytu na Polskiej Stacji Polarnej 
zostawiliśmy świat polarny w trochę lepszym 
stanie.

 Jadąc świątecznym pociągiem 
poznaliśmy postacie Świętego Mikołaja i 
Wieszczki Cukrowej w Krainie Słodyczy. 
Świętego Mikołaja dobroć służy nam jako 
kolejny dobry przykład i fajnie było mieć 
okazję dowiedzieć się więcej o legendzie.  
Dziękujemy Księdzu Mariuszowi za zajmujące 
opowiadanie o biskupie z Miry.   Obrazki i 
symbole, które Ks. Mariusz przygotował na 
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spotkanie zachwyciły nas wszystkich.  Dużo 
ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się, a to co 
nas uderzyło najmocniej to, że chociaż Święty 
Mikołaj żył tak dawno temu, ludzie pamiętają o 
nim dlatego, że miał czułe serduszko!

 Nasza podróż fabularna dobiegła 
końca i odwiecznym zwyczajem polskim, 
wróciliśmy do rodzin na Wigilię. Pociąg wrócił 
do oświetlonej Warszawy i choinki w rogu 
naszej salki.  A tajemnicze kolorowe paczuszki 
pod choinką dodały specjalny urok do naszego 

ostatniego spotkania.  Tak nastrojowo.  Ale chyba 
największa radość na zakończenie podróży to, że 
na nas czekali rodzice. Druhny wymyśliły Wigilię 
skrzata-podróżnika i ze ściśniętymi sercami 
rozpoczęliśmy naszą Wigilię łamaniem się 
opłatkiem, dziękując sobie wzajemnie za wspólny 
wkład w nadzwyczajny rok zabaw skrzatowych!  
Do zobaczenia w lutym 2019 po wakacjach 
szkolnych.  Serduszko Czułe!

Trzy wesołe druhny skrzatowe 
 Sarah, Julia i Iza

ZUCHYZUCHY

Odznaka 100 lecia 
Słowo Redakcyjne:

Dziś może zaskoczymy swoje Czytelniczki przekazując 
pracę/podsumowanie Druha Daniela (Danka) 
Jackowskiego, który pełni funkcję Referenta 
Zuchowego w Głównej Kwaterze Organizacji 
Harcerzy.

 Materiał może nie jest sam w sobie 

IRLANDIA KOLONIA LATO 2018
Przygotowanie plakatów na Niepodległą

zaskoczeniem dla naszych drużynowych zuchów i  
instruktorek specjalizujących się w pracy z zuchami. 
Załączamy go, bo jest praktycznie wyszczególniony. 
Załączamy go także w ramach współpracy z 
organizacją harcerzy. Gromady żeńskie jak i męskie 
mogą zupełnie dobrze w pewnych instancjach bawić 
się wspólnie przy danych sprawnościach (już nie 
mówiąc o gromadach mieszanych)! Cieszymy się, że 
Druh Danek raczył nam coś przesłać i bardzo ładnie 
dziękujemy swoim Czuj!
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Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera Harcerzy

Stulecie Odzyskania Niepodległości -  Wskazówki programowe dla Zuchów

Zuchy i Niepodległość
Z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości zuchy zdobywają w latach 2018 – 2020
• 9 sprawności cyklowych
• 3 narodowe np. Piłsudczyk, żołnierz, marynarz nawiązując szczególnie do lat 1914 – 1920
• 3 okolicznościowe np. zuch podróżnik, góral/góralka, listonosz
• 3 służbowe np. detektyw, strażak, samarytanin
Cykle powinny zawierać elementy:
• Rodzina 
• czy można nawiązać do czynów rodziny np. gdzie pra pra pra dziadzio służył
• zuch zna historię swojej rodziny
• zuch wie skąd rodzina pochodzi
• Kultura – wizyta w muzeum, szukaj znaków polskości w swojej dzielnicy
• Społeczne – kominki, Msze Święte, obchody harcerskie
• Nawiązać kontakt z zuchem w Polsce. Wysyłać życzenia (listonosz) do innych gromad dookoła świata. 
• Podróżnik / odkrywca, łączy się z detektywem i poznaje tereny Polski, które były pod zaborami, jakie 
tam były warunki itp. Jako detektyw dowiaduje się o historii swojej rodziny, historia swojego społeczeństwa/
gromady. 
• Dowiaduje się o Marszałku Piłsudskim, Generale Józefi e Hallerze (Przewodniczący ZHP), hm. Andrzej 
Małkowski, hm. Aleksander Kamiński
• Śpiew – zna Hymn Narodowy Polski oraz krótką historię hymnu narodowego. Powinien też poznać 
Hymn Narodowy kraju zamieszkania.
• Prawo Zuchowe
• 11go listopada 2018 – o godz. 12:15 w kraju zamieszkania – każdy zuch wraz z Gromadą zaśpiewa 
„Kochamy Ciebie Polsko”. Gromada wtedy wyśle nagranie lub potwierdzenie odśpiewania do Głównej Kwatery 
Harcerzy
• Okresy do pokrycia
• 1914 – 1918
• 1918 – 1939
• 1939 – 1945
• 1945 – 1990 (Polska)
• 1945 – 1990 (Emigracja)
• 1990 – dzisiaj – Jak my utrzymujemy niepodległość Polski
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WYMAGANIA PODPIS KLUCZ*

1. Uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości. ____________________ IDZN

2. Wiemy jaki tytuł nosi Hymn Polski. ____________________ IDZN

3. Potrafi my zaśpiewać Hymn Polski w miejscu pamięci, który ma powiązanie z walką 
o niepodległość Polski (grób legionisty/żołnierza polskiego lub to podobne), wiemy jak 
należy się zachować podczas jego śpiewania. ____________________ IDZN

4. Słuchaliśmy opowieści o bohaterach walk niepodległościowych. ____________________ IDZN

5. Braliśmy udział w zdobyciu materiałów na mundury ____________________ IDZN

6. Przygotowaliśmy broń i ćwiczyliśmy z nią ____________________ IDZN

7. Wykonaliśmy czapki i pasy legionistów.
____________________

IDZN

8. Wstąpiliśmy do Legionów, ćwiczyliśmy musztrę, staliśmy na warcie. ____________________ IDZN

9. Zrobiliśmy proporzec szóstki-legionistów ____________________ IDZN

10. Wiemy kim był Marszałek Piłsudski. ____________________ IDZN

11. Inscenizowaliśmy wiersz S. Bełzy „Kto ty jesteś?” ____________________ IDZN

12. Zrobiliśmy biało – czerwone chorągiewki i używaliśmy podczas gry. ____________________ IDZN

13. Wymyśli sobie pseudonim, potrafi  napisać i odczytać zaszyfrowaną wiadomość i 
zachować tajemnicę. ____________________ IDZN

14. Zna datę odzyskania niepodległości. ____________________ IDZN

15. Zna 3 piosenki z tego okresu. ____________________ IDZN

Szóstki niosą nazwy: Haller, Paderewski, Małkowski, Kamiński. ____________________ IDZN

Uwagi/Notatki:

__________________________________ __________________________________ ________________________________
Podpis  Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

*Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby: 
I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), 
N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.
 

SPRAWNO
PI SUDCZYK

(ZUCHOWA)
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WYMAGANIA PODPIS KLUCZ*

1. Złożył obietnicę żołnierską ____________________ IDZN

2. Posiada legitymację żołnierza ____________________ IDZN

3. Brał udział w ćwiczeniach żołnierskich (rzucanie granatem do celu, podkradanie się, 
ćwiczenie alfabetu Morse’a, pływanie) ____________________ IDZN

4. Zbudował czołg i brał udział w wyścigach czołgowych) ____________________ IDZN

5. Ma podstawową wiedzę pierwszej pomocy ____________________ IDZN

6. W szóstce brał udział w Bitwie między szóstkami. ____________________ IDZN

7. Zaśpiewa z szóstką trzy pieśni żołnierskie
____________________

IDZN

8. Zrobi konia i weźmie udział w konkursie konnym ____________________ IDZN

Szóstki noszą nazwy: Legiony, Pancerni, Kawaleria.

Uwagi/Notatki:

__________________________________ __________________________________ ________________________________
Podpis  Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

*Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby: 
I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), 
N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.
 

SPRAWNO
 ŻO NIERZ
(ZUCHOWA)
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WYMAGANIA PODPIS KLUCZ*

1. Posiada legitymację Detektywa. ____________________ IDZN

2. Wie skąd pochodzi jego rodzina w Polsce. ____________________ IDZN

3. Poznał gdzie są znaki polskości w i blisko miasta zamieszkania ____________________ IDZN

4. Poszuka i przygotuje Herb rodzinny. ____________________ IDZN

5. Przygotuje i przeprowadzi z Gromadą wywiad z zaproszonym gościem, który może coś 
opowiedzieć na temat odzyskania niepodległości ____________________ IDZN

6. Przećwiczy w Gromadzie detektywistyczne zdolności:
    a. Słuch
    b. Spostrzegawczość
    c. Wzrok
    d. Pomysłowość
    e. Dotyk
    f. Smak
    g. Pamięć ____________________ IDZN

Szóstki noszą nazwy: Lwów, Wilno, Warszawa, Kraków, Poznań. 

Uwagi/Notatki:

__________________________________ __________________________________ ________________________________
Podpis  Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

*Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby: 
I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), 
N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.
 

SPRAWNO
DETEKTYW
(ZUCHOWA)
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WYMAGANIA PODPIS KLUCZ*

1. Zmajsterkuje model statku z drzewa balsa. ____________________ IDZN

2. Wie kiedy odbyły się zaślubiny z Bałtykiem. ____________________ IDZN

3. Szóstka przygotuje banderę wg nazwy szóstki nawiązując do Marynarki Wojennej RP. ____________________ IDZN

4. Pokaże na mapie główne porty Polski ____________________ IDZN

5. Zmajsterkuje czapkę marynarską. ____________________ IDZN

6. Pojedzie z Gromadą nad wodę (morze/rzeka/jezioro) i oczyści brzeg ____________________ IDZN

7. Przerobi sprawność pływacką (Żabka/Szczupak/Rekin/Delfi n) według zdolności
____________________

IDZN

8. Weźmie udział w zawodach pływackich ____________________ IDZN

9. Zna kierunki świata i pokaże jak używać kompasu ____________________ IDZN

10. Pozna alfabet Morse’a ____________________

Szóstki noszą nazwy: ORP Orzeł, ORP Grom, ORP Błyskawica, ORP Burza, ORP Orkan

Uwagi/Notatki:

__________________________________ __________________________________ ________________________________
Podpis  Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

*Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby: 
I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), 
N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.
 

SPRAWNO
 MARYNARZ

(ZUCHOWA)
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WEXFORD IRLANDIA

RAMSGATE, WB

 Śmiało możemy powiedzieć, że to 
było mega aktywne przedpołudnie dla naszych 
zuchów! Wczesnym rankiem wsiedliśmy w pociąg 
i pojechaliśmy do Gorey NWSPCA: North Wexford 
Society for the Preven  on of Cruelty to Animals, aby 
zawieźć karmę dla zwierząt w schronisku. Mieliśmy 
okazję poprzytulać się z kotkami i wyprowadzić 
psiaki na spacer.

 Dla większości zuchów była to pierwsza 
w życiu podróż pociągiem. Brawo dla dzielnych 
zuchów! Bo „Wszystkim z zuchem jest dobrze”.

Czuj, Czuwaj!
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WĘDROWNICZKIWĘDROWNICZKI

WIEŚCI Z UKRAINY
ależ to wędrówka!

GREENPOINT NOWY JORK 
SKALISTE ORŁY NA WYŚWIETLENIU FILMU

„KAMIENIE NA SZANIEC” 

WĘDRÓWKA
Wędrujemy, wędrujemy-ścieżynami zielonym czy to w słońce czy to w...........śnieg!

 5 stycznia 2019 roku o 9 godzinie my, wędrownicy Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, wysiedliśmy z 
pociągu w Skolem. Każdy z nas chciał zobaczyć główny cel naszej wyprawy - górę Paraszka (1268 metrów), ale 
gęste chmury, śnieg i wiatr odmówiły nam spotkania oko w oko z przeciwnikiem, którego chcieliśmy pokonać 
w tym dniu. Trochę się przestraszyłem, ale nie przez zagrożenie życia, a ze względu na obawy, że mogę nie 
wytrzymać takiej przygody i zawieść całą grupę, grupę spragnioną zwycięstwa nad przyrodą.
 Szturmować górę zdecydowaliśmy na trasie „13” - numer dodawał jeszcze więcej dramatyzmu. 
Początek był trudny, ale motywował nas cudowny zimowy karpacki las.
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 Kiedy mięśnie rozgrzały się, było trochę 
łatwiej. Trasę można by podzielić na trzy części: 
łatwa (kiedy myślisz „pff , i to przeciwnik?”), średnia 
(kiedy już odczuwasz moc Paraszki), trudna (kiedy 
niczego nie odczuwasz i nie myślisz). 

 W najtrudniejszych momentach bardzo 
pomagały kanapki z herbatą, smaku której nigdy nie 
zrozumiesz, siedząc w ciepłym fotelu, smak której 
poznajesz, kiedy trzymasz w rękach termos i do 
neuronów mózgu dochodzi gorący sygnał. Mózg 
odczuwał także smak kanapki ze smalcem, którego 
dziewczyny nienawidziły do tego momentu, jak 
wyszliśmy na trasę. 

 To były sygnały, z którymi możemy porównać 
tylko głos druha Edka i komunikat, że musimy 
stanąć na chwilę. Przystanki były potrzebne do 
ogłoszenia jakiejś informacji lub do zmiany szyku 

- ktoś przemieszcza się w środek kolumny, ktoś inny 
prowadzi. Tempo mamy dobre, 2.56 km na godzinę.

 Dochodzimy do miejsca, gdzie ma zabrzmieć 
twarda decyzja o kontynuacji naszej przygody. 
Zdecydowaliśmy. Idziemy. Wiatr nasila się, choinek 
już nie ma, nie ma tych drzew-pomocników. Za 15 
minut przechodzimy na inną stronę grzbietu Paraszki, 
gdzie nie ma wiatru. Ale jest śnieg, nietknięty śnieg, 
jakby go narysował jakiś geniusz. Imię tego geniusza - 
przyroda. 
 Zachwyceni takim pejzażem odnajdujemy 
motywację i idziemy dalej. A dalej tylko grzbiet, 
gdzie wiatr wieje z szybkością 40 metrów na sekundę 
(oczekiwaliśmy 25). Śniegu już nie ma, tylko lód. 
Zboczysz 2 metry w lewo czy w prawo - i ty już w 
Skolem.

 Na grzbiecie zatrzymaliśmy się za zmarzniętą 
choinką, żeby napić się herbaty i zjeść ostatnie 
kanapki. Druh Edek wzdycha i mówi: „Nie. My 
już jesteśmy najlepsi, ale musimy zrozumieć całą 
sytuację” i w tej samej chwili trzyma druhnę Zosię, 
na którą wiatr działa najmocniej. W całkowitej 
ciszy i spokoju wróciliśmy do Skolego. To nie 
było rozczarowanie, nie mieliśmy nawet sił na 
rozmawianie. 

 W mieście bardzo gościnnie przyjął nas 
ksiądz, u którego mogliśmy przygotować sobie 
kolację, obmyć się od brudu, wysuszyć rzeczy i pograć 
w gry.

 Każdy z nas jest dumny z naszego wyniku. I to 
nic, że nie wyszliśmy na górę, że nie wygraliśmy z nią. 

 Potem, grając w gry w domu księdza 
zrozumieliśmy, że Paraszka - to nie przeciwnik, to 
najlepszy przyjaciel, który połączył nas we wspólnej 
przygodzie, który pokazał nam naszą wytrwałość, 
braterstwo i pragmatyzm, dzięki któremu zostaliśmy 



strona 170

N 
A 

  
W

 I
 E

 C
 Z

 N
 

  
 W

 A
 R

 T
 

N 
A 

  
W

 I
 E

 C
 Z

 N
 

  
 W

 A
 R

 T
 

WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

P. DOROTHY ELLIS 
OSTATNIA WDOWA PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

[11 LISTOPAD 1921-2018]

„Wdowa po Wilfred Ellis, postacią która 
zainspirowała Michael Morpurgo do 
napisania powieści pod tytułem „War 
Horse” .

 11 listopada 2013 r. Pani Ellis 
złożyła wieniec pod pomnikiem ku 
czci poległych w Gallipoli. Pomnik 
znajduje się w Narodowym Arboretum 
w północnej Anglii ( o którym mowa na 
stronach Węzełka w innym kontekście). 
Tego dnia przemówiła następująco:
“I have had a wonderful day here. It’s 
been such an interes  ng and moving 
experience and I can’t think of a more 
fi   ng place to commemorate Armis  ce 
Day and to remember those who have 
lost their lives serving our country.”
Państwo Ellis pobrali się w 1942 r., a 
małżeństwo ich trwało 40 lat.
Z tak wytrwałym i dzielnym pokoleniem 
już nie spotkamy się. Zasłużyli sobie na 
wieczny odpoczynek.

 Krótka notatka na temat 
decyzji autora Michael Morpurgo 
co do napisania książki pod tytułem: 
„War Horse”. Otóż wypowiedź autora 
nawiązująca do akcji charytatywnej 
założonej przez niego, dzięki, której 
dzieci z miasta mogły wyjechać na 
farmę i zapoznawać się z końmi. Chodzi 
tutaj o dziecko, które się jąkało: „One 
of the kids who came to the farm from 
Birmingham, a boy called Billy, the 
teachers warned me that he had a 
stammer and told me not to ask him 
direct ques  ons because it would terrify 
him if he had to be made to speak 
because he doesn’t speak...I came in 
the last evening into the yard behind 
this big Victorian house where they all 
live, and there he was, Billy, standing in 
his slippers by the stable door and the 
lantern above his head, talking. Talking, 
talking, talking, to the horse. And the 
horse, Hebe, had her head just over the 
top of the stable, and she was listening; 
that’s what I no  ced, that the ears were 

going, and I knew she knew that she had to stay 
there whilst this went on, because this kid wanted to 
talk, and the horse wanted to listen—this was a two 
way thing.

 I went and got the teachers, and brought 
them up through the vegetable garden, and we 
stood there in the shadows, and we listened to Billy 
talking, and they were completely amazed how this 
child who couldn’t get a word out—the words were 
simply fl owing. All the fear had gone, and there was 
something about the in  macy of this rela  onship, 
the trust building up between boy and horse, that 
I found enormously moving, and I thought: Well 
yes, you could write a story about the First World 
War through the eyes of a horse, and yes, the horse 
didn’t understand every word, but she knew it was 
important for her to stand there and be there for this 
child.” 

 Another inspira  on for the book, a  er 
mee  ng the veterans and seeing Billy with Hebe the 
horse, was an old oil pain  ng that Morpurgo’s wife 
Clare had been le  : „It was a very frightening and 
alarming pain  ng, not the sort you’d want to hang 
on a wall. It showed horses during the First World 
War charging into barbed wire fences. It haunted 
me.” The pain  ng was by F. W. Reed and was dated 
1917, and showed a Bri  sh cavalry charge on German 
lines, with horses entangled in barbed wire.

 Morpurgo wrote a fi c  onalised version of 
this pain  ng in his „Author’s Note” at the start of the 
book. In his version, the pain  ng shows a red bay 
with a white cross on his forehead, and the pain  ng 
bears the legend: „Joey. Painted by Captain James 
Nicholls, autumn 1914.” 
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ZHR
 KU PAMIĘCI DRUHEN OLGI I JOASI

Czytamy:

„To był dla nas 
trudny dzień, 
pełen wzruszeń 
i zadumy. 
Upamiętniliśmy 
okolicznościową 
tablicą harcerki, 
Olgę i Joasię, 
które rok 
temu zginęły 
tragicznie 
niedaleko 
Suszka. 
Pozostaną w 
naszej pamięci i 
naszych sercach 
na zawsze.”
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ŚP. SENATOR JOHN MCCAIN  (USA)
[29 SIERPIEŃ, 1936-COCO SOLO NAVAL AIR BASE-

25 SIERPIEŃ, 2018-CORNVILLE, ARIZONA, USA]

 Senator ze swym 13 letnim synem w celi 
jenieckiej w więzieniu w Hanoi zwanym Hanoi Hilton 
 Przybył ponownie do Wietnamu w 25 lecie 
zakończenia wojny wietnamskiej - 26 kwietnia 2000 r. 

 “It’s always interes  ng for me to be back here 
and show my son the place where I lived for a long 
 me,.......But I put Vietnam behind me when I le  .”

P. BRONISŁAW KARWOWSKI 
PS. GROM

[10 MARZEC 1924-KLIMASZEWNICA-
1 WRZESIEŃ 2018 -BIAŁYSTOK]

 Z rodzicami 
pozostaje w Łomży i w 
1942 r. zaciąga się do 
„Polski Niepodległej”, 
organizacji podległej 
AK, odpowiedzialnej za 
kolportaż pism podziemnych, 
gromadzenie broni jak i za 
wywiad.
Dwa razy schwytany przez 
Gestapo ucieka. Walczy w 
Powstaniu Warszawskim.

 Po wojnie nie 
godzi się z narzuconą 
władzą komunistyczną i 
zaciąga się do Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego, 
organizacji konspiracyjnej. 
W 1947 r.  przy udzielonej 
„amnes  i” ujawnia się i 
wyjeżdża do Szczecina lecz w 

1948 r. jest aresztowany i w maju 1949 r. skazany na 10 lat więzienia, 
wyrok złagodzony  na 4 lata więzienia we Wronkach.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[4], 
Srebrnym Krzyżem  Zasługi z Mieczami[4], Krzyżem Narodowego Czynu 
Zbrojnego.
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ŚP. DRUHNA MARIA ZMARŹLIK  
WĘDROWNICZKA,HUFIEC POMORZE, WB

[11 LISTOPAD 1999-2018]

Ze smutkiem zawiadamiamy, że odeszła na wieczną wartę w wieku 19 lat. 
Harcerka - wędrowniczka - koleżanka pozostawiająca rodziców i brać harcerską w wielkim bólu   i smutku.
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P. DRUHNA HARCMISTRZYNI 
JADWIGA LANGNER

[9 LUTY 1926 WARSZAWA-15 PAŹDZIERNIK 2018]

Otóż kilka dodatkowych wypowiedzi z 
racji śmierci Druhny Langner:

“Będziemy o niej pamiętać, twórczyni 
gałęzi  skrzatowej, do dziś używamy 
materiały i pomocne pomysły.”

“Taka wspaniała harcerka i człowiek.  
Pełna dobroci i zawsze uśmiechnięta.  
Niech spoczywa w pokoju - już teraz jest 
w domu Ojca i na pewno będzie nam 
pomagała.  Nigdy o Niej nie zapomnimy. 
“ 

“Kochana Druhna Langner! Uosobienie 
dobroci, oddania zuchowej pracy, pełna 
życzliwości harcerka.”

“Druhna Langner była cudowną 
instruktorką-nie zapomnę jej w 
modlitwie.
Cześć jej pamięci!”

“Serduszko Czułe Druhno! Dzięki za tyle 
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pomysłów, za nieustający entuzjazm i oddanie się 
pracy harcerskiej całą duszą i ciałem, za zaufanie i za 
pomoc.  Nie sposób zmierzyć i ogarnąć jej zasług dla 
harcerstwa w Stanach Zjednoczonych i na świecie. “

“Żeby nie wiem jak być przygotowanym na 
nadchodzący koniec życia kochanej, cenionej osoby, 
odejście jej jest  dla pozostających zawsze mocnym, 
smutnym przeżyciem. 
Druhna Langner była pięknym przykładem człowieka 
tak pracy jak i cierpienia. Teraz w nagrodę niech 
spoczywa w bezbolesnym spokoju i w pokoju 
wiecznym. Amen”

“Druhna Langner, zawsze pogodna, uśmiechnięta 
i serdeczna.  Taka pozostanie w mojej pamięci.  
Była wspaniałą Instruktorką i Skrzat-mistrzynią.  
Miałam zaszczyt uczyć się na kursie drużynowych o 
prowadzeniu skrzatów od niej samej.  Nie zapomnę jej 
zapału, wrażliwości i delikatnego podejścia do dzieci, 
szczególnie tych najmłodszych, które najbardziej 
potrzebują ciepła i wyrozumiałości.  
Wieczny odpoczynek racz Druhnie Langner dać Panie.”   
“Pamiętam i wspominam Druhnę Jadwigę Langner jako 
zawsze uśmiechniętą i pomocną, często przypominająca  
potrzebę prowadzenia zbiórek dla Skrzatów. Spotkałam 
Ją kiedyś w Warszawie na wojskowych Powązkach 
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Londyn, pa dziernik 2018
Dhna. hm. Jola Nowacka
Hufiec Harcerek Podhale
Stany Zjednoczone

Z wielkim alem dowiedzia y my si  o odej ciu do Boga po wieczn  
nagrod    ukochanej hm. Jadwigi Langner.  

Zas ugi, odwaga i wytrwa o  .p. Druhny Jadzi s  dla nas wzorem oddanej s u by 
Bogu, Ojczy nie i bli niemu.  Jako instruktorka by a wodzem i natchnieniem dla 
wielu skrzatów, zuchów, harcerek i instruktorek.  Rozpocz cie i rozwój ga zi 
skrzatowej by o jej najwi ksz  zas ug  harcersk .  

Dhna. Jadzia dzia a a zawsze dla dobra ca ego ruchu harcerskiego – by a kochan  
instruktork  w hufcu Podhale.  Ale tak e zainspirowa a wiele instruktorek i harcerek 
w ca ej naszej Organizacji do rozpalenia p omyka ducha harcerskiego przez zabaw  
i przygod  w najm odszych sercach skrzatowych. Za to i wszystkie Jej czyny i prace 
jeste my dzi  wszyscy wdzi czni.       

Nie ma s ów, które potrafi yby ukoi  ból zadany odej ciem tak drogiej osoby, ale w 
modlitwie  napewno jest pocieszenie.    

W imieniu instruktorek G ównej Kwatery Harcerek  przesy am na r ce Druhny 
wyrazy prawdziwego wspó czucia dla ca ej Rodziny w najszerszym 
znaczeniu.  czymy si  w modlitwach za spokój Jej duszy.

Niech Mi osierny Bóg da Jej ywot wieczny.
Czuwaj!

Aleksandra Ma kowska hm.
Naczelniczka Harcerek 

1go  sierpnia, gdzie obchodziła wspólnie 
z innymi uczestnikami rocznicę Wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Brała udział w 
Powstaniu jako młoda osoba.
Teraz znalazła miejsce w domu Pana.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a 
światłość wiekuista niechaj Jej świeci.”

***

„W imieniu własnym I zastępu instruktorek 
„ISKRY” w Detroit, przesyłam całej 
rodzinie Druhny Langner głębokie 
wyrazy współczucia.  Druhna Langner 

była wspaniałą instruktorką, która zawsze była 
uśmiechnięta, słuchała co kto miał do powiedzenia  
i odpowiadała spokojną, równą tonacją głosu.. 
Spędzałyśmy czas razem na Zjazdach Okręgu, 
AdAstrach, odprawach hufcowych. I nawet kilka razy 
byłam z druhostwem Langner w Londynie, kiedy 
córka Zosi z mężem, Jędrkiem i wnuczką Aliną tam 
mieszkali. Trudno jest żegnać się z taką drogą nam  
osobą jak matka, babcia, teściowa, druhna.   Druhna 
Jadwiga pozostanie  zawsze w mojej pamięci. I jak będę 
przeglądała swoje zdjęcia będą mi się kojarzyć  miłe 
wspomnienia z  naszych wielu  spotkań!  Odpoczywaj w 
pokoju wiecznym Druhno.”  

CZUWAJ!   hm Teresa Wiacek
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P. IZABELA RÓŻA LECHOWICZ
PILOT

[1972 POLSKA-
28 PAŹDZIERNIK 2018 LEICESTER -WIELKA BRYTANIA ]

Podajemy wywiad przeprowadzony w języku 
angielskim przez tę dzielną mistrzynię niebios, wywiad, 
który nam najbardziej utrwali jej postać w pamięci:

„I fi rst came to the United Kingdom in 1997, just a  er 
fi nishing a degree programme in Food Technology in 
Wrocław, for a language course. I liked it and decided 
to start working here.

Shortly a  er I also met my partner, who back then 
worked as an airline and helicopter pilot. He took me 
out for a few fl ights, and that is how it all started. I 
knew this is something I want to do from the moment I 
touched the controls for the fi rst  me.

Growing up in Poland I never had anything to do with 
avia  on at all. I always somehow linked it with military 
service, and that was never part of my aspira  ons. 
Perhaps this is why I was at fi rst slightly anxious about 
signing up for proper pilot training, but I o  en take on 
a challenge before thinking how to go about it. It has 
worked well for me so far.

In 2003 I fi nally got my act together, borrowed some 
money, and started training in a fl ight centre in 
Stapleford. Provided there is favourable weather, this 
fi rst step takes about half-a-year, a  er which you get 
a private pilot’s licence. That is just the start. A  er 
this you obviously need to fl y hours and face even 

more exams. The real fun begins when you get the 
qualifi ca  on to be a commercial pilot.

Although in those days it was complicated to get a job 
with an airline, private jets were just becoming more 
and more popular. I started with smaller, six-to-eight 
seaters and then moved on to bigger jet aircra  , like 
the Gulfstream.

One of the things I enjoy the most is the absolute 
unpredictability of pilo  ng charter fl ights. I have 
no idea what I will be doing tomorrow because the 
telephone might ring at any minute and I will be fl ying 
to Switzerland, Russia, the Middle East or Seychelles. 
For this reason, I rarely make any plans for the weekend 
because everything might change at the very last 
minute.

Of course, I could work for an airline and have a so-
called roster which specifi es the dates and  mes when 
you fl y, but frankly, I guess that would be way more 
boring.

Through my work, I got to see a lot places around the 
world. One of my favourite jobs involved me fl ying from 
Hong Kong through New Zealand, Tahi  , Bora Bora to 
Australia. Not everyone is that lucky to be doing this 
during working hours, right?



strona 178

N 
A 

  
W

 I
 E

 C
 Z

 N
 

  
 W

 A
 R

 T
 

N 
A 

  
W

 I
 E

 C
 Z

 N
 

  
 W

 A
 R

 T
 

WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

Now and then I meet some other female 
pilots at airports all around the world, but 
it is s  ll a rare sight. According to studies, 
only three to seven percent of pilots on 
the market are women. For the past few 
years, I have worked as an instructor and 
examined many pilots in fl ight simulators. 
No one ever expressed it openly, but 
some  mes I no  ced a surprise when they 
fi rst saw a woman in the examiner’s seat.

In Europe or the United States, a pilot’s 
gender is of li  le or no importance, and 
the majority of passengers react posi  vely 
when they see me. I do not recall any 
signifi cant problems in the Middle East 
either.

But it happens from  me to  me, for 
example in Russia, that when I try to give 
refuelling instruc  ons, the agent who 
takes care of us at the airport ignores me 
and goes away in search of a male pilot. 

 Portrecista także KRÓLEWSKIEGO 
m. WILNA. Malował w nurcie 
prymitywizmu czy infantylizmu. Jego 
obrazy są pełne szczegółów. 

 Od razu polecamy naszym 
czytelniczkom portal NiezlaSztuka.net 
pod jego nazwiskiem, gdzie znajdziemy 
wspaniałe artykuły co do samego 

Similarly, our drivers easily mistake me for another 
stewardess, despite the uniform and a clear indica  on 
of my rank, and ask me where the pilot is.

Once I worked for a client who had a somewhat unusual 
sense of humour and when I introduced myself, said I 
would be the pilot during our fl ight and that I was from 
Poland, he joked: “Oh, that’s a nice change a  er all the 
Polish plumbers.” I only smiled at him wryly.

I think people rarely remember the role that the Polish 
Armed Forces played in this country, especially during 
the Ba  le of Britain. Fortunately, there are excep  ons. 
Lately, I met one of the older instructors who greeted 
me with “dzień dobry” as soon as he heard I was from 
Poland and told me - with true admira  on - about his 
teacher, a Polish pilot who decided to stay in Britain 
a  er the war.

Some  mes I remind people about the 303 Squadron 
and how Poles defended the sky over Britain. This is 
something we all should remember about.
 

Words: Jakub Krupa-Picture: Jadwiga Brontē

P. EDWARD DWURNIK
GDAŃSKI ARTYSTA MALARZ GRAFIK

[19 KWIECIEŃ 1943-RADZYM-
28 PAŹDZIERNIK 2018 WARSZAWA]

człowieka jak i jego twórczości. Można go określić jako 
człowieka PRLu, który się PRLowi jednak nie poddał. Jest 
on pojmowany jak „prowokator balansujący na granicy 
prawdy i kłamstwa”, który „komentuje polską szarą 
rzeczywistość”, a obrazy jego to jak urywki fi lmowe, 
które nam się przewijają przed oczyma. 

 Malował pod wpływem Bernard Buff et i 
Nikifora, pozostawiając po sobie spuściznę około 
5000 obrazów. Znajdziemy jego obraz w Parku 
Wolności   Muzeum Powstania Warszawskiego pod 
tytułem „Październik „ (2006). Warto też przypomnieć 
„Drogę” czyli 10 stacji sowieckiego ukrzyżowania. 
Wielce nagrodzony malarz m.in. nagrodą Kulturalną 
Solidarności  jak i Nouvelle Biennale w Paryżu. 
Wyjazdy za granicę były bardzo utrudniane, życie jego 
w tych miastach w ówczesnych czasach było prawdziwie 
trudne. Do Paryża dociera w 1967 roku, ze 100 dolarami 
ukrytymi w podeszwie od buta, puszką sardynek itp. 
Paryż go zachwyca i powraca stamtąd z przeszło 100 
dziełami. Do Londynu dotrze w 1987 r. 
Osoba warta przypomnienia, twórczość 20 i 21 wieku 
warta poznania.

 Córka Pola jest także artystą malarzem, od 
małego malująca często razem z Ojcem. 
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„Przemiła osoba, doskonale pamiętająca swych 
rodziców i barwnie o nich opowiadająca – żal, że 
nie zdążyliśmy nagrać jej wypowiedzi. Była jednak 
nieocenionym źródłem informacji o majorze Serafi nie, 
o jego mieszkaniu w Grodnie, o powojennych losach. 
To w znacznej mierze dzięki niej powstała moja książka 
„Obrońca Grodna. Zapomniany bohater”.
Została pochowana na wrocławskim Cmentarzu 
Świętej Rodziny, obok swego Ojca.”
Piotr Kościński

 Urodzony w 1893r, jest Sokołem i strzelcem 
w drużynie strzeleckiej w Limanowej. Wcielony do 
armii austriackiej, walczy na włoskim froncie podczas 
Pierwszej Wojny Światowej. Po obronie Grodna, w 
1939r.  internowany na Litwie, zwolniony w marcu 
1940r, zadenuncjowany, wywieziony na Syberię. 
Wyrok śmierci zamieniony na 10 lat łagru sowieckiego. 
Trafi a do Armii Andersa, z którą dociera na Bliski 
Wschód. Po poważnym wypadku samochodowym 
choruje. Wraca do Wrocławia w 1948r., gdzie mieszka 
ówcześnie jego żona z córkami. Ukrywa swoją historię 
i umiera w 1978r jako zapomniana postać, która 
wedle ówczesnych informacji zginęła podczas obrony 
Grodna.

P. TERESA MICHAŁOWSKA
C RKA OBRO CY GRODNA, MAJORA BENEDYKTA SERAFINA

NA ZDJĘCIU: Buzułuk
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P. MATKA CECYLIA MARIA ROSZAK
ZMAR A W WIEKU 110 LAT

[KIELCZOWO KOŁO KOŚCIANA-
25 MARZEC 1908-KRAKÓW 2018]

  Przez pierwsze dwa lata 
Wileńszczyzna była pod  okupacją sowiecką, a po 
ataku Niemiec na Związek Sowiecki znalazła się pod 
panowaniem hitlerowców.

 W trakcie okupacji niemieckiej siostry 
pomagały okolicznej ludności, a także ukrywały 
kilkunastoosobową grupę Żydów. Wśród ukrywanych 
byli m.in.: Aba Kowner, Arie Wilner, Chaja Grosman, 
Edek Boraks, Chuma Godot i Izrael Nagel, późniejsi 
działacze ruchu oporu w getcie wileńskim i 
warszawskim. 

 W 1943 roku Niemcy aresztowali przełożoną, 
a klasztor zamknęli.

 W 1944 roku s. Cecylia została przeoryszą, 
a po wojnie, w ramach „repatriacji”, przyjechała 
wraz z dwiema siostrami do Krakowa. Dominikanki 
przebywały wówczas w klasztorze klarysek, wyrzucone 
z macierzystego klasztoru podczas II wojny światowej.

 W 1946 roku s. Cecylia została przełożoną 
wspólnoty. Rok później mniszki powróciły do 
klasztoru „Na Gródku”. W swoim długim życiu s. 
Cecylia kilka razy była wybierana jako przełożona lub 
subprzeorysza. Poza tym była fur  anką, organistką i 
kantorką.

 W 2009 r. Instytut Yad Vashem z Jerozolimy 
przyznał 101-letniej wówczas matce Cecylii tytuł 
Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.

 Jeszcze kilka lat temu, po operacji biodra i 
kolan, uczestniczyła we wspólnych modlitwach sióstr. 
Imponowała żywotnością, młodzieńczością ducha 
i poczuciem humoru. Była zawsze zainteresowana 
sprawami bieżącymi, życiem Kościoła i świata. 

 Posługując się chodzikiem, odwiedzała 
chore mniszki. Nieustannie modliła się na różańcu w 
intencjach, które napływają do klasztoru od różnych 
osób.

„ŻYCIE JEST PIĘKNE, ALE KRÓTKIE”

 W Krakowie zmarła najstarsza 
siostra zakonna na świecie - Matka 
Cecylia Maria Roszak z klasztoru sióstr 
dominikanek „Na Gródku” w Krakowie. 25 
marca tego roku obchodziła 110. urodziny.
Matka Cecylia Maria Roszak pochodziła 
z Wielkopolski. Skończyła Państwową 
Szkołę Handlową i Przemysłową Żeńską w 
Poznaniu. W 1929r. wstąpiła do klasztoru 
dominikanek na Gródku w Krakowie. Po 
obłóczynach przyjęła zakonne imię Cecylia. 
W 1934 roku złożyła śluby wieczyste.

 W 1938 roku z grupą mniszek 
udała się do Wilna, gdzie dominikanki 
chciały założyć nowy klasztor w Kolonii 
Wileńskiej. To nie było łatwe. Siostry 
pracowały na pięciohektarowym 
gospodarstwie, oddalonym od miasta. 
Mieszkały w drewnianym domu z 
niewielka kaplicą. Tam zastała je wojna. 



strona 181
WĘZEŁEK|NUMER 332|SIERPIEŃ-LUTY|2018-2019

P. MIKOŁAJ KIRILEWICZ
PORUCZIK PILOT

[3 GRUDZIEŃ BRASŁAW 1917-
2 MARZEC 1945 KOLONIA NIEMCY]

 Po ukończeniu gimnazjum wstępuje 
ochotniczo do wojska. Przeszkolenie wojskowe, które 
przechodzi w 1 Dywizji Piechoty Legionów im. marsz. 
Piłsudskiego w Wilnie. Na początku następnego roku 
otrzymał przydział do Szkoły Podchorążych Lotnictwa 
w Dęblinie.

 Rozpoczyna szkolenie w grupie obserwatorów, 
które kończy w sierpniu 1939 r. uzyskując
promocję ofi cerską.

 Po ataku Niemiec na Polskę pozostaje na 
stanie Eskadry Szkolnej Obserwatorów i wraz
z nią usiłuje ewakuować się w kierunku granicy 
rumuńskiej. Wzięty do niewoli przez jednostki 
niemieckie 20.września 1939 r., uciekł i dotarł do 
okupowanego przez Sowietów rodzinnego Brasławia. 
Tam rozpoczyna przygotowania do przedarcia się przez 
Łotwę i Szwecję do Wielkiej Brytanii.

 Aresztowany przez NKWD  5 listopada 1939 
r. zostaje skazany na 5 lat obozu pracy. Po spędzeniu 
kilku miesięcy w sowieckich więzieniach zostaje 
ostatecznie wywieziony do łagru w rejonie w Uchty w 
północnej Syberii.

 Dzięki ogłoszonej w lipcu 1941 r. „amnes  i” 
na mocy układu Sikorski-Majski, zostaje zwolniony. 
Przez kolejne trzy miesiące pracuje jako robotnik w
kołchozie. Pod koniec 1941 r. przedostaje się do 
Buzułuku, gdzie mieści się ośrodek
formowania się jednostek Polskiej Armii na Wschodzie 
dowodzonej przez gen. Władysława
Andersa. 

 Tu  zgłasza się jako ochotnik do lotnictwa. 

 Wiosną 1942 r. wraz z całą armią 
ewakuowany na Bliski Wschód. Stamtąd latem tego 
samego roku zostaje przetransportowany drogą 
morską do Wielkiej Brytanii. Po pomyślnym przejściu 
badań lekarskich otrzymaju  nr ewidencyjny P-1940 
w Polskich Siłach Powietrznych i brytyjski stopień 
Pilot Offi  cera (P/O). Wkrótce rozpoczął kolejne etapy 
szkolenia obowiązującego w RAFie 

 Poznaje m.in. zasady języka angielskiego i 
brytyjskiego regulaminu (King‘s
Regula  ons), a także podstawy nauk ścisłych: 
matematyki, fi zyki. Zapoznawaje się z rodzajami

stosowanego przez RAF uzbrojenia oraz sprzętu 
łączności. Doskonali również tzw. dobrą praktykę 
lotniczą, czyli umiejętność zachowania się w różnych 
sytuacjach związanych z obsługą samolotów i 
wykonywaniem na nich lotów. Pozytywne ukończenie 
egzaminów końcowych równoznaczne było z 
zakwalifi kowaniem do służby operacyjnej jako pilota.

 .Zostaje skierowany do 18 OTU (Opera  onal 
Training Unit - Jednostka Wyszkolenia Bojowego) w 
Finningley.Przeszkolenie w OTU początkowo obejmuje 
doskonalenie techniki pilotażu
dwusilnikowych bombowców typu Vickers Wellington, 
m.in. wykonywanie startów i lądowań
w rozmaitych warunkach pogodowych, lotów na 
jednym silniku oraz lotów bez widoczności
ziemi (wg przyrządów). Następnie stopniowo 
przechodzono do ćwiczenia różnych technik
bombardowania z użyciem bomb ćwiczebnych. Kolejny 
etap szkolenia obejmował przeloty
po ustalonej wcześniej trasie. Załogi doskonaliły 
wówczas umiejętności nawigacyjne w
różnorodnym terenie podczas często zmieniającej się 
pogody, ze szczególnym naciskiem na
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loty w nocy. Nabyte w ten sposób 
doświadczenie procentowało później 
w jednostce operacyjnej, w trakcie 
wykonywania zadań w warunkach 
bojowych.

 Ukończenie szkolenia 
operacyjnego następuje  w dniu 
05.10.1944 r. Trafi a z załogą  do Blyton 
do 1662 HCU (Heavy Conversion Unit 
- Jednostka Przeszkolenia na Samoloty 
Ciężkie), gdzie zapoznaje się z tajnikami 
obsługi czterosilnikowych ciężkich 
bombowców typu Avro Lancaster. 
Ostateczne zakończenie etapu szkolenia 
następuje w grudniu 1944 r., kiedy to cała 
załoga otrzymuje długo wyczekiwany 
przydział do 300 Dywizjonu Bombowego 
„Ziemi Mazowieckiej” stacjonującego w 
Faldingworth. 

 Latanie operacyjne rozpoczyna  
od udziału w operacji bombardowania 
pozycji wojsk niemieckich w Royan 
w południowej Francji nocą 4 i 5 

stycznia.1945 r. Później latał już wyłącznie na silnie 
bronione ośrodki przemysłowe na terytorium III Rzeszy: 
Monachium, Mannheim, rafi nerie w Merseburgu i w 
Policach, węzły kolejowe w Neuss i Zeitz.
 Lot nr 8 okazuje się dla jego załogi ostatnim. 

 Wczesnym rankiem 2. marca 1945 r. podczas 
bombardowania obiektów przemysłowych w Kolonii, 
jego Lancaster PB854 BH-I zostaje zestrzelony przez 
artylerię przeciwlotniczą w rejonie celu. Cała załoga 
ginie.

 Por. pil. Mikołaj Kirilewicz za zasługi wojenne 
został odznaczony pośmiertnie Polową
Odznaką Pilota nr 1766 oraz dwukrotnie Medalem 
Lotniczym.

 Genetycy polscy z Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie, po ekshumacji zwłok pochowanych na 
cmentarzu w Lommel w Belgii bez nazwiska, skutecznie 
zidentyfi kowali Porucznika Kirilewicza. Szczątki jego 
powrócą na cmentarz w Lommel 2 marca 2019r.i 
zostaną złożone przy odpowiednim obrzędzie i z 
godnymi honorami w obecności potomków.  

TADEUSZ STANKIEWICZ 
PS. ĆWIEK

[15 STYCZEŃ 1937-WILNO-28 LISTOPAD 1946]

 Instytut Pamięci 
Narodowej poszukuje rodziny  
Bohatera z Armii Krajowej. Jego 
kości zostały wydobyte z dołu 
śmierci na Łączce Bydgoskiej.

 72 lata temu 
28-listopada-1946r. bydgoscy 
komuniści zamordowali  
Tadeusza Żołnierz Wileńskiej 
Armii Krajowej, uczestnika 
powojennego podziemia 
niepodległościowego na 
Pomorzu.

 Urodzony 15 stycznia 
1927 r. w Wilnie s. Władysława i 
Jadwigi zd. Markiewicz.

 Jego starszy brat zginął 
w „Operacji Ostra Brama”. Miał 
siostry w Armii Krajowej.
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GEORGE HERBERT WALTER BUSH
41WSZY PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZNYCH

1989-1993
[12 CZERWIEC 1924 NEW HAVEN CONNECTICUT- 

30 LISTOPAD 2018R, HOUSTON TEXAS]

U stóp swojego pana leży Sully. dwuletni labrador, 
który był z Prezydentem od tego roku, służąc 
mu wszelką pomocą, dzięki usługom organizacji 

„America Vet Dogs”. Sully po krótkim wypoczynku 
wróci do dalszej służby u boku innego weterana w 
nadchodzącym nowym roku.

ŹRÓDŁO: Twi  er i Facebook FOTOGRAF:Pan Jim McGrath
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P. IRENA (KLETZ) LEWANDOWSKA
[11 LIPIEC 1931-WARSZAWA-5 GRUDZIEŃ 2018]

Tłumaczka literatury rosyjskojęzycznej.  
Pracę nad tłumaczeniami rozpoczęła w 
1948 roku, z wykształcenia ekonomistka. 
Była współpracowniczką KOR, prywatnie 
- partnerka życiowa poety Witolda 
Dąbrowskiego. 

W latach 1980/81 redagowała 
„Niezależność”, pismo codzienne 
regionu Mazowsze. 

Internowana, zwolniona 27 grudnia 
1981, podjęła współpracę z drugim 
obiegiem. 

Po 1989 roku dziennikarka „Gazety 
Wyborczej”. Należała do SPP i Polskiego 
PEN- Clubu, była też w Zarządzie PEN.
Przekładała książki Sołżenicyna, 
Bułhakowa, Strugackich, Okudżawy, 
Sorokina, Politkowskiej  i wielu innych. 
Pochowana na Powązkach Wojskowych 
w Warszawie.
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P. EDOUARD PODYMA
OSTATNI YJ CY WE FRANCJI

WETERAN 1 DYWIZJI PANCERNEJ GENERA A MACZKA 
UCZESTNIK BITWY POD FALAISE

[1922-POLSKA- 28 GRUDZIEŃ  2018]
 W latach 30tych wyjeżdża do Francji z 
rodziną, gdzie ojciec jego pracuje w kopalniach w 
Po  gny.  W 1940 r. zgłasza się w wieku 17 lat  do armii 
polskiej tworzącej się na terenie Francji. Pobędzie 
zaledwie dwa dni w Coetquidan zanim Francja nie 
padnie. Ewakuowany morzem do Wielkiej Brytanii 
wylądowuje w Dundee, potem będzie stacjonował w 
okolicach Edynburga. 

 Po wylądowaniu we Francji, po lądowaniach 
w Normandii, Podyma jest  kierowcą czołgu. W 
sierpniu 1944r. alianci pokonują w kotle Falaise  
wojska niemieckie.

 Opowiada jak się znalazł w potrzasku, gdy 
czołg po prawej i czołg po lewej spłonął pod natarciem 
wroga.
 Był przekonany, że na niego teraz kolej.  
Zaczął wycofywać czołg Nie myślał o niczym. Jak 
mówił: nie bylo czasu w tym zagrożeniu myśleć o 

czymkolwiek!  Potem padły miejscowości Abberville, 
Saint Omer, Ypres, Roulars, Breda i nareszcie ostateczna 
zemsta –inwazja do Niemiec! Edward dobija tuż pod 
Wilhelmshaven.

 Po wojnie Podyma na jakiś czas osiada w 
Paryżu, a później pracuje w kopalniach w Po  gny, w 
Normandii, gdzie mieszkał przed wojną. 
 
„Zawsze uśmiechnięty i spokojny, spędzał wolny czas 
emerytury, opowiadając o swojej wojnie i działając 
w kręgach kombatanckich. Jako Honorowy Prezydent 
Francuskiego Związku Pamięci Pierwszej Polskiej Dywizji 
Pancernej aktywnie uczestniczył w wydarzeniach 
okolicznościowych na Polskim Cmentarzu Wojennym 
Urville-Langannerie” 

- Czytamy na stronie Muzeum Montormel, muzeum 
poświęconego Bitwie pod Falaise.
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P. HARCMISTRZYNI
ALINA ŻBIKOWSKA

NEE MUSIAŁ
[19 LUTY 1928- RADZIWIŁŁÓW- 21 GRUDZIEŃ 2018R.]

 Alina Żbikowska z domu Musiał 
była czwartym dzieckiem rodziców Zofi i 
i Józefa Musiał. Miała dwόch starszych 
braci Jόzefa i Witolda i starszą siostrę 
Irenę. Brat, Józef był już przed wojną 
zawodowym podporucznikiem. 
 
 10-go lutego 1940r.  jest datą, 
którą Alina zawsze pamiętała, bo tego 
ranka Sowieci wywieźli ją z rodziną na 
Syberię.  Żyli w trudnych warunkach do 
1941r. kiedy nastąpiła „amnes  a”. Brat 
Witold wstąpił do wojska od razu, a ojciec 
z kolei 15-maja 1942 roku, Alina z siostrą i 
z matką zostały w Taszkencie.

 Jednym z ostatnich transportów 
wyjechały za granicę. Przeprawa okrętem 
była też innym przeżyciem, ale nikt nie 
narzekał, bo przecież jechały na wolność.  

 W Pachlewi (Persji) mogły się  
wymyć w całkiem luksusowym namiocie 

NA ZDJĘCIU: Druhna Alina w otoczeniu swoich najbliższych czyli od lewej: wnuczka (córka druhny Elżuni) Krysia, druhna Alina, wnuczka Jola z mama druhną Elżunią.

i tam też czekała na nich opieka lekarska. Następnie 
autobusami przejechały do Teheranu, gdzie była dobra 
organizacja i chociaż mieszkały pod namiotem, to 
każdy miał swoje miejsce, były tam tylko przejściowo i 
wyjechały stamtąd do Afryki. 
    
 W Afryce otrzymały  przydział  do Osiedla 
Tengeru. Tam Alina chodziła do szkoły i dołączyła do 
ulubionego harcerstwa, bardzo lubiła wyjeżdżać na 
obozy, gdzie mieli niejedną przygodę. 

 Alina bardzo chciała się wspinać na Górę Meru, 
nie otrzymała pozwolenia, bo była dziewczynką. To było 
jej jedynym żalem w życiu. 

 We wspomnieniach o Afryce, Alina opisuje 
piękny Tenger:
 „W listopadzie 1942 roku dotarliśmy do 
pięknego Tengeru położonego u stóp góry Meru, wśród 
egzotycznej przyrody i półnagich tubylców. Nasze 
osiedle Tengeru było podzielone na 7 grup i zależnie 
od tego kiedy transport przybył do osiedla, gdzie się 
mieszkało. 
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 Kto pamięta Druhnę Alinę pamięta ją jako 
osobę skromną, sumienną i wymagającą. Otóż właśnie 
takie druhny nas wychowywały. Pracowały jak mrówki. 
Tworzyły tereny, prowadziły wszelkie akcje harcerskie, 
rozwijały lub dołączały się do  utrzymywania polskości w 
swoich miejscowościach zamieszkania. Każdy je znał, a 
jednak milczały co do swojego życia w Polsce, swojej jak 
np. w tym przypadku „afrykańskiej” drogi harcerskiej. 
Coś tam czasem obiło się o uszy. Znałyśmy je jako 
mamy, ciocie, starsze doświadczone instruktorki, którym 
się szacunek należy. Nie dawały po sobie poznać, że  
jako  młode dziewczęta, które po gehennie wojennej i  
najwyższego stopnia okrucieństwach, odbudowywały 
życie młodej dziewczyny, w tym przypadku w mundurze 
harcerskim w puszczy afrykańskiej. 
 Poniższy tekst winien być wszystkim naszym 

 Tutaj po tej długiej tułaczce mieliśmy własny 
dom! Okrągłe chatki z błota, pokryte bananowymi 
liśćmi o stożkowym dachu. Były tylko drzwi i jedno 
okno bez szyb i to się nam wydawało luksusem. 

 Mieliśmy: kościół, szpital z boku osiedla, 
na wzgórzu prawie wszystkie szkoły, że każdy miał 
dobry wybór oraz wspaniałych nauczycieli, księży i 
profesorów. Potem powstały organizacje religijne 
jak Krucjata Eucharystyczna, Sodalicja Mariańska i 
harcerstwo”. 
Podczas pobytu w Afryce rodzina dowiedziała się, że 
ojciec i bracia zginęli w czasie wojny. 

 W grudniu 1948 roku Alina z matką i siostrą 
przyjechały do Anglii i zamieszkały w osiedlu blisko 
Gloucester. Alina miała już  ukończone 20 lat i tam 
rozpoczęła zarobkową pracę.  Siostra Irena po wyjściu 
za mąż wyjechała z mężem do Stanów i tam założyła 
rodzinę. Alina z mężem Leonem, dziećmi  i swoją 
mamą zamieszkali w Slough w 1958 r.   
 
 W Slough Alina zaangażowała się w pracę 
społeczną, a szczególnie w harcerstwo. 
 
 Alina była opiekunką 33-ciej Drużyny 
Harcerek od 1963r. i  jak zabrakło młodej drużynowej, 
to pełniła funkcję drużynowej. W czasie jej służby przy 
drużynie nigdy nie brakowało  młodzieży harcerskiej 
na Mszach Św, z okazji świąt narodowych lub na 
warcie przy  Grobie w Wielki Piątek jak i na procesji 
Bożego Ciała.  Drużyna brała czynny udział w życiu 
polskim w Slough. 
 
 Gdy tylko  obowiązki rodzinne pozwalały 
jej na to, Alina jeździła na biwaki drużyny, obozy 
hufca i zloty. W 1969 r. jako Hufcowa Hufca Pomorze 
pojechała z harcerkami na pierwszy światowy zlot pod 
Monte Cassino. 

 Alina służyła na różnych szczeblach w naszej 
organizacji: w hufcu, chorągwi i Głównej Kwaterze 
Harcerek..
 
 W polskim  ośrodku w Slough angażowała się 
też w pracy innych organizacji jak np.: Stowarzyszenie 
Polskie, przy Parafi i, w Polskiej Macierzy Szkolnej, w 
Skarbie Narodowym i Pomocy Polsce.
 
 Alina z mężem wychowywali dzieci w duchu 
polskim, dbając również o ich  dobre wyniki w szkołach 
angielskich. Alina uwielbiała pracować w ogrodzie, szyć  
i piec ciasta i to przekazała nie tylko swoim  dzieciom 
ale i  wnukom. Miała czterech wnuków i trzy wnuczki i 
wspierała ich  rodziców w zapoznaniu  dzieci z historią i 
kulturą polską. 
 
 Jedeno z wnucząt wspomina Babcię tymi słowy: 
„Powodem, dla którego my i tak wiele z młodzieży 
w Wielkiej Brytanii mamy takie poczucie naszej 
polskiej  historii i naszego dziedzictwa, jest Babcia i 
wiele dumnych Polaków takich jak ona, za co wszyscy 
jesteśmy im wiecznie wdzięczni”.
 
 Wnuczki pamiętają  jak Babcia uczyła robić 
pierogi, dopóki  kółeczka nie były wycięte  starannie, 
nie mogły kleić pierogów, a u Babci pierogi musiał być 
równe, dokładnie jak wojsko stojące w szeregu. 
 
 Mamy tyle wspomnień  i będzie nam Mamy/
Babci/Prababci brakować.
 
Alina Zbikowska odeszła do Pana 21-go grudnia 2018r. 
 
Cześć jej pamięci !
 
Czuwaj

córka E.Tkaczyk hm. 
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czytelniczkom znany. Niemniej przypomina 
nam tę młodą dziewczynę w mundurze 
polskiej harcerki na terenach puszczy 
afrykańskiej. Umieszczamy go  chcąc 
Druhnie Alinie oddać głos. Jest to 
najbardziej w naszych oczach godny 
sposób podziękowania  za jej służbę 
Polsce. Popatrzmy się na nią jak na tę 
młodą harcerkę i niech jej zamiłowanie 
i oddanie harcerstwu pozostanie 
zawsze w naszej pamięci. A Druhny 
Aliny wstrzemięźliwość, co do opisu 
gehenny jak i wrażliwość, co do swojego 
nowego egzotycznego otoczenia to też 
rzecz wybitnie cechująca jej charakter i 
podejście do życia, które nie zawsze jak 
widzimy z powyższego opisu córki, Druhny 
hm Elżuni Tkaczyk, było łatwe. 

 „10-ty luty 1940 rok, to początek 
nieprzewidzianych ciężkich zmian. 
Masowa wywózka Polaków całymi 
rodzinami w głąb Syberii – Archangielsk. 
Tu ciężka, nieludzka praca o głodzie i 
chłodzie i tylko silna wola do życia nas 
uratowała. 

 W 1942 roku przyszła- 
„Amnes  a”. Zaczęła się nowa wędrówka, 
ale to niby już jako ludzie wolni. Dążyliśmy 
na południe, gdzie w Uzbekistanie w 
okolicy Taszkentu organizowała się 
Armia Polska. Tą ciężką i niezwykle długą 
drogą ostatecznie dostaliśmy się do 
Krasnowodzka, a potem okrętem, razem 
z wojskiem do Pachlewi-Persja. Tutaj nas 
wymyto, ubrano,  podleczono i trochę 
odkarmiono, już bez mężczyzn, bo ci zostali 
prawie wszyscy w wojsku, przez Teheran, 
Ahvaz, Karachi do Afryki.

 W listopadzie 1942 roku 
dotarliśmy do pięknego Tengeru 
położonego u stóp góry Meru, wśród 
egzotycznej przyrody i półnagich tubylców. 
Nasze osiedle Tengeru było podzielone na 
7 grup i zależnie od tego kiedy transport 
przybył do osiedla, gdzie się mieszkało. 
Tutaj po tej długiej tułaczce mieliśmy 
własny dom! Okrągłe chatki z błota, 
pokryte bananowymi liśćmi o stożkowym 
dachu. Były tylko drzwi i jedno okno bez 
szyb i to się nam wydawało luksusem. 
Mieliśmy: kościół, szpital z boku osiedla, 
na wzgórzu prawie wszystkie szkoły, że 
każdy miał dobry wybór oraz wspanialych 
nauczycieli, księży i profesorów. Potem 
powstały organizacje religijne jak Krucjata 

Eucharystyczna, Sodalicja Mariańska i harcerstwo. 
Całe osiedle miało dużo kwiatów, białe domki i 
wyglądało bardzo uroczo. 
Od razu zostały zorganizowane lekcje, chociaż tylko 
początkowo na świeżym powietrzu, pod drzewami 
i każdy musiał przychodzić z własnym siedzeniem. 
Mieliśmy kościółek,  gdzie mogliśmy  dziękować Bogu za 
otrzymane łaski i modlić się o połączenie rodzin i wolną 
Polskę. 

 Największe i najpopularniejsze było harcerstwo. 
Skupiło prawie całą młodzież i dzieci. To była nasza 
duma i najlepsza przygoda i rozrywka. Obozy – może 
niektórzy narzekali, że były niebezpieczne, ale były 
dla nas największą i ulubioną atrakcją. „Tengeru” 
miało 7 drużyn harcerek i 4 drużyny harcerzy! Drużyna 
przeciętnie liczyła 60-70 osób. Były też zuchy i duży 
sierociniec, kierowniczką którego była dhna E. Grosicka, 
a zuchy były prowadzone przy sierocińcu.
 
 Obóz u stóp góry Meru do której jechało się 
odkrytą lorą około 5-7 godzin. Emocji tam było wiele, 
nocą podkradały się do obozu lwy, więc warta trzymała 
płonące ogniska przez całą noc, a na warcie chodziło się 
z długimi kijami.

 Pewnego dnia w czasie obozu usłyszeliśmy 
krzyki lokalnej ludności, biegnącej z całym swym 
dobytkiem i trzodą, bardzo przestraszoną.  Trudno 
było odgadnąć co jest przyczyną tej  paniki. Pan 
Zajer, opiekun obozu i jedyny mężczyzna przytrzymał 
afrykańczyka, który wyrywając się krzyczał „Kwenda 
niumbani bwana”, co znaczy uciekajcie do domu 
-Masaje idą! 

 Nasza Komendantka Dhna E. Grosicka wydała 
od razu rozkaz  - wszystkie harcerki do namiotów! 
Zastępowe niech pozbierają do jednego kosza wszystkie 
lusterka, świecidełka, korale i kolorowe wstążeczki. 
Komenda obejmuje służbę. Warta dookoła obozu!
Zapanowała cisza, potem słychać rytmiczne kroki 
Masajów i za chwilę zobaczyliśmy ich samych, 
uzbrojonych w potężne dzidy, miecze i maczugi. Tą 
prymitywną bronią potrafi ą zabić lwa. Z każdej szpary 
namiotów spoglądały wystraszone dziewczęce oczy. 
Ubiór Masaja, to kawał skóry bydlęcej lub kawałek 
ciemnego materiału, przerzucony przez ramię coś jak 
toga rzymska. Na nogach coś w rodzaju sandałów. 
Włosy posplatane w cieniutkie warkoczyki, ufarbowane 
na kolor ceglasty. Wszystko wysmarowane tłuszczem, 
którego zapach jest okropny.

 Kobiety miały ogolone głowy, uszy pocięte i 
ozdobione świecidełkami zwisającymi, aż do ramion. Na 
rękach i nogach branzoletki z drutu miedzianego, a na 
szyi sznury splecionych koralików. Okryte skórą bydlęcą, 
a dzieci swoje nosiły na plecach. Widok ich i zapach był 
przerażający, ale nikt z nas nie spuścił z nich wzroku.
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Pan Zajer podszedł do wodza Masajów, na powitanie 
uzbrojony w strzelbę i aparat fotografi czny. Obok 
niego stanęła nasza Komendantka w mundurze 
harcerskim, trzymając koszyk z zebranymi 
świecidełkami jako prezent dla kobiet masajskich. 
Lusterka były czymś czarodziejskim dla tych kobiet, 
a odbicie twarzy doprowadzało je do zachwytu i 
śmiechu lub wywoływało okrzyki przestrachu.
Masaje odtańczyli swój taniec i poszli w sobie tylko 
znanym kierunku. W obozie po ich odejściu panowała 
cisza! 

A przy ognisku wieczorem słyszało się już nową 
piosenkę:

Zajer krzyczy „Nie wychodzić”
Masaj może ci zaszkodzić
Masaj dziko podskakuje

I harcerki kokietuje
Jasia Fulmyk wodę pije
Bo jej serce mocno bije.

Hildebranda mdleje, wzdycha
I od strachu ledwie dycha.

Nasza służba obozowa
Ode złego nas uchowa

Nocą deszcz, a w dzień  Masaje
To harcerkom spać nie daje.

 
 Od czasu pojawienia się Masajów władze 
osiedla i harcerskie, przy poparciu matek, postarali 
się, aby dalsze obozy organizowano na farmach z 
zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa.
Innym razem na obozie, chociaż już wtedy obóz był 
przy farmie, nocą odwiedziły nas- słonie, myślę, że 
były trzy. Warta usnęła, pan Trappe już odszedł do 
domu, a tu niespodzianka. Komendantka pierwsza 
zobaczyła słonia i wysłała wartę, aby pobiegła po 
pana Trappe, a harcerkom nie pozwoliła wychodzić z 
namiotów. Pan Trappe prędko przybiegł, ale widocznie 
znudzone słonie powędrowały sobie dalej, bez 
najmniejszych przygód.

 Najbardziej atrakcyjnym miejscem na 
obozy harcerskie dla nas była farma pani Trappe i 
jej syna. Mieliśmy tam obozy kilkakrotnie. Farma 
położona z przeciwnej strony góry Meru od naszego 
osiedla, zupełnie w dzikim terenie. Stada słoni lubiły 
podchodzić pod nasze namioty. Można było też  łatwo 
spotkać: lwy, nosorożce, małpy, antylopy, hieny i inne 
zwierzęta. Mimo tego czułyśmy się tam bezpieczne, 
pod ochroną pana Trappe, który był doświadczonym 
myśliwym. Kilku afrykańczyków z jego służby również 
czuwało nad naszym bezpieczeństwem. Samemu 
trzeba było uważać na gady i płazy, których było pełno 
w całej Afryce.

 Inne wydarzenia z tego okresu to harcerze.  
W 1947 r. we wrześniu odbyło się Jamboree nad 
jeziorem Victoria w osiedlu Koja. Wzięło tam udział 

kilkunastu harcerzy z „Tengeru”. Podczas gry terenowej 
„Kto pierwszy dotrze do wyznaczonego celu” dwóch 
polskich harcerzy zdecydowało skrócić sobie trasę, 
płynąc przez jezioro, znalezionym nad brzegiem 
czółnem. Po wypłynięciu na jezioro, czółno zaczęło 
nabierać wodę. Obydwaj znaleźli się w jeziorze i zaczęli 
płynąć do brzegu. Jeden z chłopców Jerzyk Międzyrzecki 
ze strachu przed krokodylami i zmęczenia zaczął tonąć i 
chociaż Staszek dociągnął go do brzegu, Jerzy zmarł na 
atak serca.  Spoczywa na jednym z wielu cmentarzy na 
naszym tułaczym szlaku, w osiedlu Koja nad jeziorem 
Victoria.

 Było to bardzo smutne wydarzenie i nie tylko 
rodzina ale i całe „Tengeru”, a szczególnie harcerze i 
harcerki bardzo opłakiwali tego młodzieńca.
 

Młodość nasza jest rzeźbiarką
Co wykuwa żywot cały

Choć przeminie sama szparko
Cios jej dłuta wiecznie trwały.

Już tyle lat od chwili tej
Gdyśmy żegnali czarny ląd
I poszli przez szeroki świat

Z dolą, niedolą za pan brat.
W wędrówce naszej zawsze szły
Wspomnienia afrykańskich dni
I nie był biedny włóczęgów los

Bo w przyjaźni, bogaty mieli trzos
Gdy przy ognisku w ciemną noc
Spleciemy dłonie w bratni krąg
Niech pieśń uleci w nieba próg

By znów się spotkać dał nam Bóg!
 

 
Alina Żbikowska

Pisane w sierpniu 2007 r. 

Druhno Alino bądź teraz z Bogiem! 

Czuwaj!
Redakcja
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P. DRUHNA PODHARCMISTRZYNI 
KASIA MRUKOWICZ

HUFCOWA HUFCA ZIEMIA RODZINNA-DETROIT
[18 MARZEC 1984R.-DETROIT -11 STYCZEŃ 2019]

 Redakcja pragnie  w imieniu 
wszystkich instruktorek przekazać 
Państwu Mrukowicz oraz siostrom Druhny 
Kasi, Natalii i Krysi najgłębsze wyrazy 
współczucia.

 Czytamy w angielskim nekrologu: 
„Kasia was known for her kind nature, 
generosity, and positive spirit.... 
Having spent a few years working in 
the restaurant business and having a 
strong passion for cooking, Kasia had 
aspired to some day opening her own 
restaurant.”

 Siostrom instruktorkom i 
harcerkom w Detroit jak i w Chorągwi 
Harcerek w USA życzymy siły ducha i 
wytrwałości w tych smutnych chwilach. 

Czuwaj!

Drogie Druhny,

 Piszę z bardzo smutną 
wiadomością.  Dzisiaj po południu zmarła 
phm. Kasia Mrukowicz.  Miała 34 lata.  
Przez 10 lat była hufcową, co znaczy, że 
była o wiele bardziej dzielna niż ktokolwiek 
by się po niej spodziewał, bo była też 
bardzo cicha.  Mało o sobie mówiła. Nie 
dzieliła się trudnościami ,dalej chyba 

NA ZDJĘCIU: Druhna Kasia pierwsza z prawej strony.

chciała siebie przekonać, że jest warta swej funkcji i że 
potrafi  to zrobić.
 Jest mi bardzo przykro, że muszę dzielić się tak smutną 
wiadomością. 

Wraz z Druhną Lusią Bucką i Druhną Kingą Rzyską jadę 
do Detroit na obrządki pogrzebowe. 

Czuwaj! 
Beata Pawlikowska hm

Komendantka Chorągwi Harcerek w USA
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P. DRUH STASZEK GDYCZYNSKI

 Długoletni działacz  KPH Mississauga, 
członek  Zarządu Okręgu ZHP Kanada
Wiele lat poświęcił  pracom remontowym na 
naszych harcerskich stanicach na Kaszubach. 
Był zawsze przykładem wspaniałego człowieka, 
ojca i męża potrafi ącego też udzielać się 
społecznie przez długie, długie lata.

 Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

P. NICHOLAS ANDREW REY
-MIKOŁAJ REY

AMBASADOR USA W POLSCE 1993-1997
[1938 WARSZAWA- 13 STYCZEŃ 2019R. WASZYNGTON-USA]
 W 1939 r, amerykański ambasador 
w Polsce, Anthony Biddle, zaprzyjaźniony 
z ciotką Mikołaja dołącza do swojego 
konwoju dyplomatycznego rodziców 
jak i małego dwuletniego Mikołaja, tym 
sposobem ewakuując ich z Polski do 
Stanów Zjednoczonych. Mikołaj przyjmuje 
po wojnie amerykańskie obywatelstwo i 
uczęszcza na Uniwersytety w Princeton jak i 
John Hopkins. Pracuje jako bankier w Meryl 
Lynch i w Bear Stearns,  gdy go Prezydent 
Clinton powołuje na amerykańskiego 
ambasadora do Kraju. Już przed tym 
służy jako Vice Przewodniczący funduszu 
utworzonego na korzyść Polski przez 
Kongres mianowicie „Polish Enterprise 
Fund”. Staje się również współtwórcą 
„American Polish Advisory Council-APAC.”

 Jest pierwszym w  historii Polakiem 
będącym amerykańskim ambasadorem w 
Kraju. Przykłada się do wstąpienia Polski do 
NATO w 1999 r. 

 Po zakończeniu służby 
dyplomatycznej, powraca do polityki na 

korzyść Par  i Demokratycznej udzielając się w kampaniach 
wyborczych Al Gore i John Kerry.  Był potomkiem Mikołaja Reja. 

Na Facebooku czytamy: 

”A jakim był człowiekiem najlepiej pokazuje zdjęcie z 
konferencji w Warszawie.”

NA ZDJĘCIU: Siedzący na ziemi.
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P. PAWEŁ ADAMOWICZ
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

[2 LISTOPAD  1965R.- GDA SK-14 STYCZEŃ 2019R.]
 „To jest cudowny czas dzielenia 

się dobrem. Jesteście kochani.”
(ostatnie wypowiedziane słowa) 

 Uczęszcza do szkoły w 
Gdańsku i kończy studia prawnicze na 
Uniwersytecie w Gdańsku. Kolporter i 
wydawca pism podziemnych za czasów 
PRLu, pism szkolnych jak np. „Jedynka”, 
czy studenckich jak „ABC”. W 1988 r. 
prowadzi strajk studencki okupacyjny 
na uniwersytecie. Już pomiędzy 
1990- 1993 rokiem  obejmuje funkcję 
Prorektora uniwersytetu,  a pomiędzy 
1994 a 1998 jest Przewodniczącym Rady 
miasta Gdańska. Piastuje wiele pozycji 
politycznych. Skupiamy się dziś nad 
prezydenturą miasta,  którą piastował 
od 1998 r. aż do 14 stycznia 2019r., 
wygrywając przy urnie elektoralnie przy 
każdych wyborach na prezydenta.. 
Ostatnio m.in. członek Fundacji Kolegium 
Europy Wschodniej  im. Jana Nowaka 
- Jeziorańskiego we Wrocławiu jak i 
Centrum Solidarności. W ostatnim roku 
założył „Stowarzyszenie dla Gdańska”. 
Człowiek oddany swemu miastu i swoim 
obywatelom.

 W niedzielę 13 stycznia br. na 
Targu Węglowym w Gdańsku bierze 
udział w fi nale WOŚP podczas, którego 
wkrada się na scenę morderca.

 Prezydent Adamowicz pozostawił 
w smutku i bólu żonę i dwie córki w 
wieku 15 i 9 lat. Pan Prezydent wywodził 
się z wileńskiej rodziny.

 Zginął dla Polski! Cześć Jego 
pamięci!

Adamowicza, na skutek którego, pomimo wszelkich 
wysiłków ratowania i długiej operacji, pan Prezydent 
zmarł. Na stronach naszego Węzełka żeśmy wiele razy 
wspominały postać pana Prezydenta, bo to człowiek 
przeciwny rasizmowi, nękaniu, wierny przyjaciel 
harcerstwa i dobry rzetelny Polak. 

Łatwo powiedzieć, że zginął z rąk wariata, osoby 
nieokiełznanej czy tym podobnie.

ZDJĘCIE: Wyświetlone zdjęcie na Ratuszu we LWOWIE, Facebook
FOTOGRAF: Pan Bartosz Staniszewski

SŁOWO REDAKCYJNE:

Rozeszła się przed chwilą okropna 
wiadomość  o zasztyletowaniu 
Prezydenta miasta Gdańska pana Pawła 
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OŚWIADCZENIE PANA OWSIAKA Z WOŚP

 „W tym kraju tak się zakręciliśmy od 
tych trzech lat, że nie możemy nawet uszanować 
takiego dnia jak Finał WOŚP. Nie róbcie tego. 
Nie można walczyć przemocą. Weźcie to sobie do 
serca, zwłaszcza w takim dniu! Robimy kupę dobra. 
Miliard złotych przed chwilą pękł.

 Bądźmy Polakami, którzy się kochają, 
którzy nie mają w sobie agresji. Nie dzielmy 
się. Nie idźcie w tamtą stronę. Nie idźcie w 
stronę ludzi, którzy mają w sobie focha. Jest 
jedna Polska. Idźcie tam, gdzie są pozytywne 
emocje. Nie dzielmy się, niech nas nikt nigdy nie 
podzieli...”

ZDJĘCIE: Warszawa 14 styczeń 2019, Facebook

emocji, często bardzo burzliwych i trudnych. 
Smutek, złość, niedowierzanie, zdenerwowanie, 
czy wreszcie strach. Wszystkie one są naturalne 
– wydarzyła się tragedia i musi minąć czas, abyśmy 
mogli wrócić do codziennego trybu życia.

 Wyjaśnienie, co się wydarzyło i jak 
mogło do tego aktu przemocy dojść pozostawmy 
odpowiednim służbom.
W tych trudnych chwilach skupmy się na tym, co 
najważniejsze: na byciu razem, wspieraniu się w 
ciężkich momentach, na pomaganiu tym, którzy 
mogą naszej pomocy potrzebować.

 Druhny i Druhowie,
 Harcerstwo to szkoła życia, także szkoła 
radzenia sobie w trudnych, nieoczekiwanych 
sytuacjach. Dziś jesteśmy w takiej sytuacji. 
Wykorzystajmy doświadczenia, które mamy, aby 
jak najlepiej sobie w niej poradzić.

 Pamiętajmy też, że harcerstwo to szkoła 
życia, która powinna uczyć tego, jak rozwiązywać 
konfl ikty w sposób spokojny, jak wyrażać 
niezadowolenie nikogo nie raniąc i nie obrażając. 
Mam nadzieję, że w najbliższych dniach dobrze 
zdamy egzamin z tego, jakimi ludźmi jesteśmy; z 
tego, jak wychowało nas harcerstwo. 

 Rodzinie Prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza i jego współpracownikom składam 
najszczersze kondolencje.

 Wyjaśnienie, co się wydarzyło i jak 
mogło do tego aktu przemocy dojść pozostawmy 
odpowiednim służbom.

 W tych trudnych chwilach skupmy się na 
tym, co najważniejsze: na byciu razem, wspieraniu 
się w ciężkich momentach, na pomaganiu tym, 
którzy mogą naszej pomocy potrzebować.

 Druhny i Druhowie,
 Harcerstwo to szkoła życia, także szkoła 
radzenia sobie w trudnych, nieoczekiwanych 
sytuacjach. Dziś jesteśmy w takiej sytuacji. 
Wykorzystajmy doświadczenia, które mamy, aby 
jak najlepiej sobie w niej poradzić.

 Pamiętajmy też, że harcerstwo to szkoła 
życia, która powinna uczyć tego, jak rozwiązywać 
konfl ikty w sposób spokojny, jak wyrażać 
niezadowolenie nikogo nie raniąc i nie obrażając. 
Mam nadzieję, że w najbliższych dniach dobrze 
zdamy egzamin z tego, jakimi ludźmi jesteśmy; z 
tego, jak wychowało nas harcerstwo. 

 Rodzinie Prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza i jego współpracownikom składam 
najszczersze kondolencje.”

WYPOWIEDŹ NACZELNICZKI ZHP W POLSCE

 „Druhny i Druhowie,
Zmarł Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 
Prezydent Adamowicz był wielkim przyjacielem 
harcerek i harcerzy – widział w ruchu harcerskim 
wielką wartość, a w harcerkach i harcerzach 
przyszłość Polski i Europy. Pięknie o tym mówił w 
trakcie ceremonii zakończenia Zlotu ZHP Gdańsk 
2018.

 Za zasługi i wieloletnie wsparcie 
Prezydenta Adamowicza dla ZHP odznaczyliśmy 
go Honorowym Wyróżnieniem „Niezawodnemu 
Przyjacielowi” – szczególnie docenialiśmy 
możliwość współpracy z Panem Prezydentem przy 
wielkich harcerskich i skautowych wydarzeniach, 
ale przede wszystkim w codziennej pracy 
harcerskiej w Gdańsku.
 Druhny i Druhowie,
Zmarł człowiek. Zmarł w wyniku niedopuszczalnego 
aktu przemocy. To rodzi w każdym z nas wiele 
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 Polacy zebrali się w 
Polsce, aby oddać hołd, zebrali 
się w Edynburgu i Berlinie 
skąd czytamy wiadomość: 
W 2009 przy budynku 
Reichstagu - odsłonięto 
pomnik upamiętniający polską 
Solidarność. Jest prośba o 
składanie kwiatów i zniczy dla 
Prezydenta Adamowicza w 
tym miejscu.

ZDJĘCIE: Warszawa  14 styczeń 2019, Facebook

ZDJĘCIE: Facebook - FOTOGRAF: Paweł Swacha

przyjechali, zaprosił nas na kolację w ECS, zorganizował dla 
nas niezapomniane dni w Gdańsku. To był prawdziwy przyjaciel 
harcerzy.”

NASZE JEDNOSTKI Z LIPSKA 
PODAJĄ

 „Z p.Prezydentem 
Adamowiczem nasi harcerze 
i harcerki spotkali się 
osobiście w Gdańsku podczas 
uroczystości 1.09.2018. 
Byliśmy częścią ofi cjalnej 
delegacji miasta Lipska. 
Poprzez swoje biuro i 
asystentkę w Kancelarii- 
p. Murawską dopilnował 
godnego i atrakcyjnego 
naszego pobytu w 
Trójmieście i byliśmy/
jesteśmy pod wrażeniem 
jego opiekuńczości i 
serdeczności jaką otoczył 
naszą harcerską grupkę z 
Lipska. Zależało mu żebyśmy 
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ZDJĘCIE: Londyn 14 styczeń 2019 r., Facebook

KONWÓJ

„Styczeń 1995, konwój Polskiej 
Akcji Humanitarnej do Sarajewa, 
od prawej Marek Edelman, 
przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska Paweł Adamowicz, 
prezydent Piły Mirosława 
Rutkowska-Krupka, prezydent 
Wrocławia Bogdan Zdrojewski, 
prezydent Torunia Jerzy 
Wieczorek (ucięty). Wspierających 
charytatywnie to miasto polskich 
samorządowców zaprosił prezydent 
bośniackiej stolicy Tarik Kupusović. 
Okazja jest bardzo smutna – to 
zbliżający się tysięczny dzień 
oblężenia miasta przez Serbów. 
W mieście od dawna nie ma 
prądu, ani wody, a żywność jest 
dostarczana bardzo nieregularnie. 
Ufundowany przez włodarzy sześciu 
polskich miast (na zdjęciu nie 
widać przedstawicieli Warszawy i 
Łodzi) z okazji tej wizyty sprzęt 
medyczny (dwa przenośne zestawy 
EKG i respirator dziecięcy) zasilą 
sarajewskie szpitale. Zdjęcie z 
archiwum organizatorki konwojów 
do Bośni, Janiny Ochojskiej.

Dziś szybuje pośród chmur, tak jak 
ptaki na wolności..”
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P. DRUH NIKITA MAISEJENKO
HARCERZ ZHP NA LITWIE

[NOWA WILEJKA]

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICZKI W
 OBOZIE KONCENTRACYJNYM W MAUTHAUSEN

20 GRUDZIEŃ 2018 R. 

 Z 26-WDH-y „Białe 
Wilki” im. Aleksandra 
Krzyżanowskiego-Wilk. 
Związek Harcerstwa 
Polskiego na Litwie łączy się 
w bólu z rodziną Nikity. 

 Rozkazem 
Przewodniczącego phm. 
Druha Pawła Giliauskasa, 
ogłoszona jest miesięczna 
żałoba w Związku 
Harcerstwa Polskiego na 
Litwie.

NIECH TE SŁOWA JAK I POSTAĆ TEGO DZIELNEGO CZŁOWIEKA, SZYMONA WIESENTHALA, POZOSTANĄ 
NAM NA ZAWSZE W PAMIĘCI!
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KS. SZCZEPAN WESOŁY
[KATOWICE -16 PAŻDZIERNIK 1926-

RZYM- 28 SIERPIEŃ 2018]

ODSZEDŁ OD NAS POZOSTAWIAJAC NAS W WELKIM 
SMUTKU I ŻAŁOBIE

 Refl eksje o Jego Ekscelencji Księdzu 
Arcybiskupie Szczepanie Wesołym

 Żegnamy z wielkim smutkiem naszego 
kochanego Księdza Arcybiskupa Szczepana 
Wesołego. 

 Dla nas rosnących poza granicami Polski był 
on wielkim duszpasterzem, który znał wielu z nas 
osobiście. Przyglądał się jak wyrastaliśmy z małych 
dzieci na nastolatków i już potem na dorosłych ludzi, 
zakładających własne rodziny na Obczyźnie. Był 
świadkiem jak żeśmy wstępowali do harcerstwa 
 i KSMP (Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej) – Byliśmy młodzi, pełni energii i entuzjazmu. 
Cieszył się, gdy zawarliśmy małżeństwa, a potem, 
gdy zostaliśmy rodzicami i dziadkami. Po prostu był 
naszym i naszych dzieci ojcem duchowym. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu i władzom kościelnym, że 
mieliśmy takiego dobrego pasterza. 

 Ksiądz Arcybiskup był tak ważną osobą, 
ponieważ znał i bardzo dobrze rozumiał przejścia 
naszych rodziców i dziadków, jak i trudy zakładania 
życia na obczyźnie z dala od kraju i swoich. 

 Po wybuchu Drugiej Wojny Światowej sam 
został jako nastolatek wraz z bratem przymusowo 
wcielony do armii niemieckiej i wysłany na front 
zachodni. Koszmar każdego Polaka być przymusowo 
skazanym walczyć przeciwko swoim. 

 Zbiegł na stronę aliancką i trafi ł do polskich 

jednostek. Brał udział w walkach w Algerii i we 
Włoszech jako telegrafi sta w oddziałach łączności. 
Podczas wojny pomagał przy organizowaniu 
nabożeństw. 

 Do Wielkiej Brytanii dobił  z Drugim 
Korpusem. Po kilku latach ciężkiej pracy fi zycznej jako 
cywil w Anglii, zdecydował się pójść drogą powołania. 
W 1950 r. wstąpił do jezuickiego kolegium „Campion 
House” pod Londynem. 

 Rozumiał jak ważne, a zarazem trudne jest 
utrzymanie polskości na obczyźnie. Rozumiał dlaczego 
nie możemy wrócić wszyscy do Polski i na czym polega 
nasza tułaczka. 

 Zdawał sobie sprawę, że niełatwo będzie 
połączyć dwie różne kultury i dwa od siebie często 
odrębne podejścia do życia. Na każdym kroku 
wzmacniał nas nadzieją,że pokonamy, że osiągniemy 
swoim wysiłkiem lecz i też wiarą. 

 Często bywał z nami na pielgrzymkach, brał 
udział  w parafi alnych i narodowych uroczystościach 
i kominkach, czy to w Anglii, Ameryce, Australii, 
Kanadzie lub w innych krajach, gdzie tylko znalazł się 
żołnierz polski. 

 Ksiądz Arcybiskup był oddanym kapłanem  
Polonii i Polaków zamieszkałych na obczyźnie i nie 
opuszczał swych rodaków. Bywał gdzie tylko się da i  
wszędzie wspierał i duchowo pocieszał.

 O tym świadczy najlepiej  tytuł książki o 
Księdzu Arcybiskupie “Biskup na walizkach” .

 Służył Polonii i Polakom na obczyźnie  jako 
kapłan przez 60 lat, w tym  50 lat jako biskup i 
arcybiskup. Jeździł po świecie, aby Polacy, którzy 
znaleźli się na różnych kontynentach wiedzieli, że 
mają duchową osobę, która dba o nich. 

 Zawsze miał czas dla dzieci i młodzieży, czy to 
tej zrzeszonej w KSMP, czy w harcerstwie czy w innych 
ugrupowaniach.

 Często prowadził śpiew na zjazdach, Jego 
ulubione piosenki to „Czerwony Pas” i „Wiązanka”. 
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 Gdy doszedł do wniosku, że coś 
brakuje młodym, zorganizował, przy 
pomocy księży i świeckich, kursy “Loreto”. 
Ksiądz Arcybiskup pragnął „młodym 
pokoleniom pomóc w zapoczątkowaniu 
życia godnego człowieka w oparciu o 
chrześcijańską hierarchię wartości. A 
ponieważ jest ona głęboko zakorzeniona 
w całej polskiej tradycji i kulturze, na 
kursach tych były prowadzone, oprócz 
katechez, także wykłady dotyczące 
kulturalnego dziedzictwa polskiego”. 
Młodzież zjeżdżała się, aby pogłębiać 
swoją wiarę, a zarazem  wiedzę o 
Ojczyźnie. Kursy trwały przez trzy i pól 
tygodnia i odbywały się we Włoszech lub 
Hiszpanii. Uczestnicy kursów musieli mieć 
wsparcie od księży proboszczów, aby móc 
uczestniczyć w tych kursach. 

 Jeżeli kursy odbywały się w 
pobliżu Rzymu, Ksiądz Arcybiskup starał 
się zorganizować audiencję z Papieżem. 
Te audiencje nabrały jeszcze większego 
znaczenia, gdy nasz rodak Jan Paweł 
II został Papieżem. Młodzi nigdy w 
życiu nie zapomną  spotkania z Ojcem 
Świętym, a szczególnie śpiewów z naszym 
świętobliwym rodakiem. 

 Dzięki tym kursom, nasza 
polska  młodzież z różnych miejscowości 
i zakątków świata mogła się zapoznać i 
nawiązywać kontakty i więzi, które często 
trwają po dzień dzisiejszy.

 Sama uczestniczyłam w takim 
kursie i w moim przypadku tam poznałam 
męża. Dziś z kolei dwa pokolenia naszego 
potomstwa udzielają się w harcerstwie.
Do tej pory pamiętam słowa Księdza 
Arcybiskupa – “pamiętajcie zawsze 
w życiu bądźcie odpowiedzialni za 
wszystkie swoje czyny czy to w życiu 
osobistym czy duchowym”. 

 Ksiądz Arcybiskup pomógł nam 
kochać naszą Ojczyznę, chociaż przez lata 
komunistyczne na ogół nie bywaliśmy 
w Polsce. Kursy „Loreto” trwały przez 
dwadzieścia pięć lat. Gdy moje dzieci 
dorosły  poprosiliśmy, aby te kursy 
powstały na nowo. Ksiądz Arcybiskup się 
na to zgodził i powstały kursy „Loreto II”, 
które trwały przez sześć lat.
 Ksiądz Arcybiskup często spotykał 

się z młodzieżą i młodymi rodzinami, aby trzymać 
palec na pulsie Polonii i Polaków osiedlonych za 
granicą. Właśnie z tych spotkań w roku 1987 powstała 
organizacja „Drugie Pokolenie” w Birmingham. Ta 
organizacja składała się z młodych rodzin przy parafi i, 
mająca dwa główne cele: 

Po pierwsze pogłębianie wiedzy religijnej i większego 
zaangażowania się w życiu Kościoła, a po drugie 
aktywne popieranie i rozwój kultury polskiej we 
wszystkich nam dostępnych formach. 
To nasze drugie pokolenie organizowało dni skupienia 
dla rodzin, jasełka, Msze Święte dla dzieci, koło 
ministrantów, niesienie darów, pielgrzymki do 
Sanktuarium Maryjnego w Hednesford między 
innymi. Od tej pory dużo z nas dalej działa  w życiu 
naszych parafi i.

 Ksiądz Arcybiskup utrzymywał kontakt z nami 
i zawsze się interesował tym co robiliśmy i co mieliśmy 
do powiedzenia, czy to chodziło o życie osobiste czy 
o sprawy parafi alne. Zawsze znajdował czas, aby 
odpowiedzieć na nasze listy i co roku dostawaliśmy 
kartki na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Na 
pewno często pisał listy po nocach, lecz o nas nie 
zapominał pomimo już bardzo podeszłego wieku.
Jeśli kiedykolwiek ktoś z naszej rodziny np. przebywał 
w Rzymie, a Ksiądz Arcybiskup był tam, to z radością 
przyjmował i gościł i dopytywał i po prostu się cieszył. 

 Ksiądz Arcybiskup, nawet gdy przeszedł 
na emeryturę, został z nami na emigracji i dalej 
przyjmował zaproszenia na różne spotkania z nami. 

 Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje dobre serce i 
żegnamy Ciebie.

 Nikt Ciebie nie zastąpi. Zawsze zostaniesz w 
naszej pamięci i modlitwach.

 Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Ewa Sawicka 
Druhna Ewa jest Mamą naszej Druhny hm dr. Zuzanny 

Sawickiej, Hufcowej Hufca Kaszuby w Wielkiej 
Brytanii. 

SŁOWO REDAKCYJNE:

 Służba Księdza Arcybiskupa była wyśmienita. 
Człowiek o wielkiej dobroci, słynący ze swojego 
uśmiechu i serdeczności, lecz o rzeczywistym 
podejściu i wyczuciu do życia, jak i o wspaniałej 
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orientacji co do sytuacji politycznej i sytuacji w Kraju. Swoją postawą i 
ustosunkowaniem walczył u boku najwyższych władz kościelnych o los i byt 
swoich rodaków na obczyźnie. Wyrobił sobie autorytet, jak i powszechny 
szacunek.

 Nie zawsze mierzy się wartość człowieka wedle wielkich czynów czy 
piastowanych funkcji na wysokim szczeblu. Czasem co zostaje w sercu i w 
pamięci to skromny, dobry uczynek czy proste serdeczne  słowo. 

W 2014 r. podczas naszej harcerskiej wyprawy na Monte Cassino z okazji 70 
lecia tej bitwy i kampanii włoskiej II korpusu, zostaliśmy znienacka bez dawno 
zorganizowanego locum na kominek z polskim społeczeństwem. Usłyszawszy 
co nas spotkało, Ksiądz Arcybiskup zaprosił nas natychmiast do siebie. Był z 
nami, śpiewał z nami, śmiał się podczas pokazu zuchowego o Misiu Wojtku. 
Zorganizował dla nas i kolację. Nikt w parafi i nie śmiał mu oponować. Cieszył 
się, że będzie nazajutrz jeszcze raz z nami, jak i ze swoimi kolegami żołnierzami 
na zboczach klasztornych.

 Pod koniec wieczoru zostało trochę jedzenia. Ksiądz Arcybiskup nas 
zawołał i zaprosił do zapakowania i zabrania resztek: ”bo nie wiadomo jak 
się jutro sprawy ułożą i możecie być głodni”! I rzeczywiście tak się stało. 

Frygając te kanapki 
i desery w autokarze 
błogosławiliśmy 
Arcybiskupa, bo wszyscy 
zdołaliśmy zgłodnieć 
podczas przedłużonych 
uroczystości. To taka 
mała anegdota, lecz  
tyle mówiąca o danej 
troszczącej się zawsze 
o drugiego człowieka 
postaci. 

 Wiele 
instruktorek  ma ten 
zaszczyt, że gdzieś, 
kiedyś na swojej drodze 
harcersko życiowej 
spotkały Arcybiskupa. 
Jedni byli z nim bardziej 
na codzień związani, jak 
np. rodzina Druhostwa 
Sawickich, drudzy  mniej, 
lecz każda z nas wiedziała 
dokładnie o kogo chodzi i 
zapamiętała ten uśmiech, 
którego nam już  dziś 
bardzo brakuje.  

 Jako Redakcja  
żegnamy w imieniu 
wszystkich naszych 
instruktorek dobrego, 
sumiennego i honorowego 
człowieka. Brak takich 
ludzi nam wszystkim dziś 
na świecie. Żegnając Go 
naszym Czuwaj!  wiemy, 
że Dobry Bóg uzna Jego 
walory i stwierdzi, że 
„Służba wykonana”!

 Czuwaj Druhu 
Arcybiskupie!

 Poniżej podajemy 
zdjęcia z ostatniej drogi 
Arcybiskupa w Jego 
ukochanych Katowicach. 
W gronie harcerskim 
reprezentowały nas 
instruktorki Druhna 
Naczelniczka, hm Oleńka 
Mańkowska i Druhna 
Hufcowa hm Zuzia 
Sawicka, a nasze ZHP Druh 
Przewodniczący hm Robert 
Rospędzihowski.

ZDJĘCIE: Australia Rowville z polskimi weteranami.
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JAN IGNACY PADEREWSKIJAN IGNACY PADEREWSKI

SZCZĄTKI „LIBERATORA” SZCZĄTKI „LIBERATORA” 
PRZEKAZANIE DO KRAKOWAPRZEKAZANIE DO KRAKOWA

CZY WIECIE, ŻE...CZY WIECIE, ŻE...
ROCZNICA  ZAWARCIA  UNII  ROCZNICA  ZAWARCIA  UNII  

POLSKO - LITEWSKIEJPOLSKO - LITEWSKIEJ

CZERWIEC-LIPIEC 2018CZERWIEC-LIPIEC 2018

 Redakcja podaje, że Nowozelandczyk 
polskiego pochodzenia, pan Jacek Roman 
Drecki wydał książkę pod tytułem  „A PIANIST 
AMIDST THE GEYSERS”. Książka opisuje objazdy 
Paderewskiego po Nowej Zelandii w 1904 i 
1927roku.

 Przypominamy, że w Hoover Ins  tute w 
Kalifornii są złożone papiery pani  Paderewskiej, 
nie spisane do dziś, może to zainteresuje którąś 
z naszych czytelniczek.

Otóż dowód pamięci:

 W piątek 29 czerwca br. w Muzeum 
Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” 
w Krakowie podpisano protokół przekazujący 
odnalezione pod Krzczonowem szczątki 
„Liberatora” na stan Muzeum. Artefakty, w 
tym odnaleziony podczas badań silnik, zostaną 
poddane konserwacji, a następnie trafi ą na 
ekspozycję.

 W Muzeum można obejrzeć także 
kombinezon jedynego ocalałego z katastrofy 
pilota, któremu pomogli żołnierze miejscowej 
placówki Armii Krajowej dowodzonej przez st. 
sierż. Mieczysława Jańca ps. „Lot”.

 1 lipca 1569r. zawarta została unia 
polsko-litewska, tym samym powstała 
Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wspólne 
państwo Polaków i Litwinów trwało przez ponad 
dwa wieki – aż do czasu, kiedy zniknęło z mapy 
Europy po rozbiorach w 1795 roku.

 W tekście Unii Lubelskiej czytamy: 

 Unia sprawiła iż już Królestwo Polskie i 
Wielgie Księstwo Litewskie jest jedno nieróżne 
i nierozdzielne ciało, a także nieróżna, ale jedna 
spólna Rzeczpospolita, która się z dwu państw 
i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. I aby za 
wolą Bożą ta unia trwałą do końca świata.

 Obszar Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów zajmował 780 tys. km2, a zamieszkała 
tam ludność liczyła ponad 6 milionów 
mieszkańców. 

 Efektem zawarcia Unii Lubelskiej 
było stworzenie federacji złożonej z dwóch 
równoprawnych członków. Oba państwa razem 
w wolnej elekcji wybierały jednego władcę, 
ujednoliciły system monetarny i prawny, 
powołały wspólny Sejm i Senat oraz prowadziły 
wspólną politykę obronną i zagraniczną. 
Zachowały jednak odrębne urzędy centralne, 
języki, wojsko.

***

 2 lipca 1927 r. w Wilnie Metropolita 
Warszawski, kardynał Aleksander Kakowski 
dokonał koronacji obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych w tym: Prezydent Ignacy Mościcki 
i Marszałek Józef Piłsudski.

***
 5 lipca 1945 roku Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej premiera Tomasza Arciszewskiego 
utracił poparcie Stanów Zjednoczonych 
Ameryki i Wielkiej Brytanii na korzyść rządu 
peerelowskiego narzuconego przez sowieckiego 
okupanta naszej ojczyzny.

 Czytamy w  „Gazecie Polskiej”, 
 „Rząd, którego uznanie zostało 
cofnięte, jest dalszym ciągiem Rządu Polskiego 
utworzonego w Paryżu w 1939 roku, a który 
przybył do Wielkiej Brytanii po załamaniu się 
Francji, wraz ze swymi siłami zbrojnymi (…). W 
owym czasie Polska była jedynym sojusznikiem 
Wielkiej Brytanii”.

 6 lipca ambasador RP w Wielkiej 
Brytanii, hrabia Edward Raczyński, złożył na 
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SIERPIEŃ  2018 R. SIERPIEŃ  2018 R. 

ręce Premiera brytyjskiego  Anthony Eden, notę 
protestacyjną, domagając się respektowania 
wcześniejszych układów. Oświadczenie zostało 
zignorowane przez brytyjskie Foreign Offi  ce. Jeszcze 
w lipcu budynki zajmowane przez polskie instytucje 
dyplomatyczne w Londynie i Paryżu zostały przejęte 
przez komunistyczny rząd.

 „Nad wyludnioną, okrojoną z ziem 
wschodnich, okupowaną przez Sowietów Polską 
zapadła żelazna kurtyna, a w całym kraju rozpanoszył 
się czerwony okupant zastępując brunatnego. Polskie 
podziemie niepodległościowe stanęło do nierównej 
walki. „

TURCJATURCJA
 „Atatürk [pierwszy prezydent Turcji - red.], 
jak przyjechał […] przemowę zrobił i tak dalej i do 
tańcu. I moją ciotkę podniósł do tańcu. Kamilcia się 
nazywała. […]. No i potańczyli, tak dalej […]. Jeden 
dzień my też fi gle, fi giel się przypomniał w głowie. 
Mówi, że tak: „Jak przyjechał Atatürk – mówię – taka 
głupia byłaś”. „Po co?” – mówi. Ja mówię: „Że, żeby 
tera Atatürka wzięłaś, toć do tańcu ciebie podniósł”. 
No on lubiał zabawić się i tak dalej. „Całe pół Turcji 
ciebie nasze było” – mówię. Ta stanęła, myślała serio, 
ale tak mówię: „No i zatańczyłaś, ładna byłaś, młoda 
byłaś, każden opowiada, że taka ładna byłaś i tak 
tera, ale głupia byłaś” – mówię. „Człowiek by trochę 
zaczął fl irtu.”

 Wspomnienia Marii Dochody o Mustafi e 
Kemalu Atatürku – pierwszym prezydencie Republiki 
Turcji, nagrane w ramach projektu „Polacy na 
Wschodzie”, w Turcji, Adampolu.

 Nagranie można odsłuchać w czytelni 
Fundacji Ośrodka KARTA lub w Dom Spotkań z 
Historią.
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WRZESIEŃ 2018 R. WRZESIEŃ 2018 R. 

ZDJĘCIE: Cmentarz  Łoskowice Gdańsk ZDJĘCIE: Historia włoskich dostawców win we Lwowie.
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KOŁOMYJAKOŁOMYJA

POCHÓWKI ŻOŁNIERZY POCHÓWKI ŻOŁNIERZY 
PODCZAS KAMPANII PODCZAS KAMPANII 

WRZEŚNIOWEJWRZEŚNIOWEJ
LIDALIDA

KRAKÓW SKWERKRAKÓW SKWER
IM. ANDRZEJA WAJDYIM. ANDRZEJA WAJDY

 W pamięci bohaterów Powstania 
Styczniowego -uroczystości  w pobliżu wsi Małoje 
Olżawa pod Lidą.

 Za czasów ZSRR ich mogiłę zniszczono, a 
płytę nagrobną utopiono w bagnie. Po 155 latach 
działacze społeczni z Lidy przywrócili pamięć o 
nieznanych powstańcach.

 Skwer Andrzeja Wajdy na Plantach mieści 
się w Krakowie, między Teatrem Słowackiego a 
Basztową. 

 17 września odbędzie się  uroczystość 
nadania imienia. 
W zaproszeniu piękna notatka Mistrza z 10 czerwca 
2016 r. 

 „Po tych uroczystościach 90-lecia 
pomyślałem, że nie ma rady, muszę teraz iść do 
raju... taki los, ale jest jeden warunek, musi on 
przypominać, a nawet więcej, być w Krakowie. Planty 
latem w słońcu najlepiej się do tego nadają „.

POŁUDNIOWA AFRYKAPOŁUDNIOWA AFRYKA
 8 września br. odbyły się doroczne obchody 
upamiętniające loty pomocnicze podczas Powstania 
Warszawskiego przy pomniku katyńskim w 
Johanesburgu.

 Członkowie Związku Sybiraków złożyli także 
swój wieniec w pamięci wywózek.

 Obchody stały się również  okazją do 
upamiętnienia przypłynięcia polskich dzieci 75 lat 
temu do Oudtshoorn 10 kwietnia 1943 r.

 Link do nagranego fi lmiku z uroczystości:

h  ps://www.facebook.com/
WarsawFlightsCommemora  on2018/
videos/2157891994532226
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HOLANDIAHOLANDIA

WARSZAWA ZACHĘTA WARSZAWA ZACHĘTA 
RABUNKI NIEMIECKIERABUNKI NIEMIECKIE

NASZEGO DOBRANASZEGO DOBRA

WILNOWILNO AUSTRALIAAUSTRALIA
HOBART WYSTAWAHOBART WYSTAWA

POD TYTU EM POD TYTU EM 
 „W bezbronny, ku pierwszemu wrogowi 
twarzą obrócony kraj - kraj łamiący się w 
nierównej, śmiertelnej walce - leją się oto 
wszystkimi drogami, walą polami na przełaj, jak 
brudna, znienacka narastająca powódź!

 Złamali pakt! Pogwałcili umowę! 
Podcięli broniącej się Polsce nogi z nagła i 

„Des  na  on Australia” z racji obchodów 100 
lecia odzyskania niepodległości.

ZDJĘCIE: Pomnik ku pamięci polskich sił szybowcowych

podstępnie, swój zakrzywiony sierp wbijając 
w jej plecy, a młotem zadając zbójecki cios w 
głowę - od tyłu! 

I idą - idą - idą.”
(Beata Obertyńska, mieszkanka Lwowa, 17 
września 1939. Cytat za: B. Obertyńska, W domu 
niewoli, Londyn 1988).

 17 września br., w 79. rocznicę 
sowieckiej napaści na Polskę w 1939 r., 
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie 
Urszula Doroszewska oraz a  aché Obrony RP na 
Litwie ppłk Piotr Sadyś złożyli kwiaty na grobach 
trzech żołnierzy - Piotra Stacirowicza, Wacława 
Sawickiego oraz podofi cera Wojska Polskiego 
Wincentego Salwińskiego - spoczywających 
na kwaterze wojskowej Cmentarza na Rossie, 
którzy zginęli z rąk sowieckich we wrześniu 1939 
r. 

 W tym samym dniu zastępca 
Ambasadora RP na Litwie pan Grzegorz 
Poznański, w towarzystwie przedstawicieli 
samorządu m. Olita, złożył wieniec na grobie 
majora Stanisława Żukowskiego, dowódcy 
101 Pułku Ułanów, wchodzącego w skład 
Rezerwowej Brygady Kawalerii „Wołkowysk”.

Fot. Joanna Bożerodska/ Radio Znad Wilii
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WILNOWILNO

JAN PAWEŁ IIJAN PAWEŁ II
AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWAAMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA

 Senat RP podjął uchwałę w sprawie 
upamiętnienia, w 75. rocznicę śmierci, zasług 
prof. Kazimierza Pelczara - wybitnego naukowca i 
pioniera polskiej onkologii, a jednocześnie jednego 
z najwybitniejszych osobowości międzywojennego 
Wilna.

 Założyciela pierwszego w przedwojennej 
Polsce centrum onkologii – Miejskiego Zakładu 
Badawczo-Leczniczego Wileńskiego Komitetu do 
Zwalczania Raka w Wilnie. Aresztowany i stracony 17 
września 1943 r. w egzekucji w Ponarach.

 Uchwałę z rąk marszałka Stanisława 
Karczewskiego odebrała córka profesora pani Maria 
Pelczar.

 O zachowanie w Wilnie pamięci o prof. 
Kazimierzu Pelczarze od lat dba wilnianka, lekarz 
onkolog - dr Krystyna Rotkiewicz. Z jej inicjatywy 
w 2003 roku odsłonięto dwujęzyczną tablicę 
pamiątkową przy ul. Połockiej 6, gdzie przed wojną 
mieścił się założony przez prof. Pelczara Zakład 
Leczniczo-Badawczy Chorób Nowotworowych.
 
 Dzięki jej staraniom imieniem słynnego 
Polaka nazwano również jedną z ulic w Wilnie.

 Koncert z okazji jubileuszu 40-lecia wyboru 
Karola Wojtyły na papieża pt. „Dar i Tajemnica” 
odbył się w Amerykańskiej Częstochowie, w Kaplicy 
Św. Anny, w Niedzielę 9 września 2018 r. Głównym 
wykonawcą tego spektaklu słowno-muzycznego 
był znany polski aktor Jerzy Zelnik, który podjął się 
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przygotowania scenariusza oraz recytacji w 
czasie występu. Oprawą muzyczną zajęli się 
muzycy - Michał Maksymilian Dudziński i Kajetan 
Dudziński.

 „Dar i Tajemnica” powstało dla 
upamiętnienia dorobku Wielkiego Rodaka - Św. 
Jana Pawła II - oraz dla przypomnienia jego myśli 
i przesłania.

 W programie wykorzystane były 
teksty autorstwa Jana Pawła II w tym: wątki 
autobiografi czne z „Daru i Tajemnicy”, poezja, 
wiersze, część I „Tryptyku Rzymskiego”, niektóre 
myśli z wywiadu rzeki „Przekroczyć próg 
nadziei” oraz fragment Listu do artystów. 
Wątki autobiografi czne oraz nauczania Papieża 
przeplatane były wprowadzaniem słuchaczy w 
tajemnicę wiary, także przez muzykę. 

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE 

 Polish na  onals, who were off ered 
shelter as survivors of World War-II at camp 
Balachadi in Jamnagar in the early 1940s by 
Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja, the then ruler 
of the erstwhile princely state of Nawanagar, 
have recently  visited the camp, which has been 
converted into a Sainik School. This was part of 
commemora  ve events organised in Jamnagar 
and Balachadi’s Sainik School by the Polish 
embassy in India to mark 100 years of Poland 
regaining Independence.

 Polskie ordery i odznaczenia, m.in. 
diamentowy i rubinowy garnitur Orderu Orła 
Białego, prezentowane są od 9 listopada 2018 
r. w Muzeum Łazienki Królewskie. Wystawa 
obejmująca blisko tysiąc obiektów, w tym 
mundury i dokumenty, przygotowana została 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

 Eksponowane są ordery i odznaczenia, 
mundury, dokumenty oraz portrety wybitnych 
Polaków, uhonorowanych za zasługi dla Polski.

INDIEINDIE
WSPOMNIENIAWSPOMNIENIA

 Around 1,000 Polish children, many of 
them orphans, were hosted at camp Balachadi 
— the seaside summer resort of the then ruler 
— a  er they were allowed to leave the Soviet 
Union as part of an amnesty in 1942 un  l their 
return to Poland in 1946 a  er the end of the 
war.

 Six of the survivors visited Jamnagar 
on Friday evening to par  cipate in the events. 
The Balachadi camp was in 1961 converted 
into a Sainik School, which also has a plaque 
commemora  ng the Polish children’s stay, 
gi  ed by the survivors.

The survivors spoke to the media on Saturday, 
expressing gra  tude to the then Maharaja. 
Chendzynski, the president of Poles in India 
Associa  on, spoke about life in the camps in 
Valivade and Balachadi and the hospitality 
of the erstwhile ruler and local communi  es 
towards Polish children. The Polish na  onals 
also sang songs that they learnt during their 
stay in Balachadi.

 Wieslaw Stypula, a survivor who has 
authored two books about his life in Balachadi 
camp, talked about the bond between Polish 
children and local staff . “It made us feel at 
home. It was our li  le Poland in India,” he said.
Bartosz, another survivor, said, “We will be 
forever grateful.”

 Six private schools in Warsaw have 
been named a  er the Maharaja and a public 
square in the Polish capital is also dedicated to 
the erstwhile ruler.

WRZESIEŃ 2018 R. WRZESIEŃ 2018 R. 
Niezwykła opowieść o najwyższej formie 
nagrody honorowej, jaką obywatel może 
otrzymać od ojczyzny, rozpoczyna się od czasów 
króla polskiego, elektora saskiego, Augusta 
II i ustanowionego przez niego odznaczenia - 
Orderu Orła Białego. 
Panowanie ostatniego króla Rzeczypospolitej, 
Stanisława Augusta, przybliżają bezcenne 
Ordery Świętego Stanisława i Virtu   Militari. 
 
 Wystawa przybliża także historię 
poszczególnych znaków zaszczytnych: krzyży, 
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gwiazd orderowych i medali. Znajdują się na niej 
również elementy strojów orderowych, dyplomy, 
legitymacje, oryginalne pudła i etui oraz zdjęcia i 
fi lmy.

 Najcenniejszymi prezentowanymi na 
wystawie eksponatami są: wypożyczone ze Staatliche 
Kunstsammlungen w Dreźnie Ordery Orła Białego, 
należące do garnituru diamentowego i rubinowego 
Augusta II, oraz szpada pochodząca z tegoż garnituru 
rubinowego; Order Orła Białego Józefa Wybickiego, 
twórcy Mazurka Dąbrowskiego, z kolekcji Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie; krzyż Orderu Virtu   
Militari z numerem „1”, którym marszałek Józef 
Piłsudski odznaczył Lwów, pochodzący z Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu; a także ordery po 
marszałku Ferdynandzie Fochu z Muzeum Armii w 
Paryżu oraz Order Orła Białego papieża Jana Pawła 
II ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji i Studium 
Pontyfi katu Jana Pawła II w Rzymie.

 Wystawie towarzyszy bogaty program 
edukacyjny skierowany do wszystkich grup 
odbiorców, w tym m.in. niedzielne warsztaty 
dyskusyjne, lekcje muzealne dla przedszkoli i szkół, 
cykl wykładów oraz akcja „Odznaczeni - historie 
zapamiętane”.

 102 lata temu w Vevey w Szwajcarii zmarł 
Henryk Sienkiewicz.

 W 1905 r. za „wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który 
wcielił w siebie ducha narodu” otrzymał literacką 
nagrodę Nobla. 

 Pod koniec życia – wraz z Ignacym 
Paderewskim– założył Szwajcarski Komitet Generalny 
Pomocy Ofi arom Wojny w Polsce (podczas pierwszej 
Wojny Światowej).

 W Dniu Służby Zagranicznej ( 16 listopad) 
pamiętamy również o dyplomatach pochowanych 
w Wilnie na Cmentarzu Bernardyńskim. Znicze 
zapłonęły  na grobie Bohdana Zaniewskiego oraz 
Antoniego Świerzbińskiego.

 Premiera Symfonii Roxanny Panufnik  
pod tytułem „ Wierna Podróż. Msza za Polskę „ z 
udziałem Orkiestry Symfonicznej miasta Birmingham 
w Wielkiej Brytanii 

Utwór składa się z kilku części 
Część I -Kyrie-Panie zmiłuj sie nad nami
kompozytor wtłacza wiersz Marii Pawlikowskiej -  
Jasnorzewskiej pod tytułem „Barwy Narodowe” jak i 
pieśń ludową z okolic Rzeszowa pod tytułem „Koniec 
Zgana koniec”

Częśc II- Gloria -Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi 
pokój ludziom dobrej woli
Wiersz Bolesława Leśmiana-Stodoła 
Pieśń księżopolska  „Ej łado łado”
Część III-  Credo 1938-1948 
„Zieluna rutka modri ksiąt „ pieśń kurpiowska 
dwa wiersze 
„Mój Mężczyzna „ Anny Świerczyńskiej (pielęgniarki z 
Powstania Warszawskiego) i
Genesis Irita Amiela (uratowanego z ge  a w 

21 LISTOPADA 2018 R. 21 LISTOPADA 2018 R. 
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Częstochowie, gdyż rodzice zamordowani w Treblince 
-Ojciec zdążył wyrobić mu fałszywe papiery dziewczynki 
katoliczki, która zmarła) 

Część IV -Credo Część druga
Pan Bóg z zastępów z
Pieśń -Ten Świat

Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie
Wiersz Jana Pawła II: Nadzieja, która żyje poza kres 
Wiersz Krystyny  Miłobędzkiej:  Pamiętam 
Wiersz Miłosza: Ten Świat 
Pieśń: Oj żebyście wiedzieli, a ludziska kochane

Część V- Agnus Dei 1998-2018 i dalej

Barbaro Święta berło Jezusowe (kurpiowska pieśń)

Wiersze Wisławy Szymborskiej: Trzy Słowa 
Nadzwyczajniejsze 
Leszek Długosz: Modlitwa za nich 
Ryszard Krynicki: Ocal mnie, prowadź mnie

KANADA-MANITOBAKANADA-MANITOBA

KSIĘŻYCKSIĘŻYC

 Zgromadzenie Ustawodawcze Manitoby 
jednogłośnie uchwaliło prywatną rezolucję 
pt. „Obchody ponad 200 lat kultury polskiej 
w Manitobie”, zgłoszoną przez posła Nica 
Curry, MLA reprezentującego w parlamencie 
Manitoby okręg Kildonan. Uchwałą tą 
Zgromadzenie Ustawodawcze prowincji 
Manitoby docenia ponad 200 lat polskiej 
imigracji do Zachodniej Kanady, zachowanie 
polskiej kultury i wzbogacanie Manitoby przez 
polską społeczność(...).”85 000 mieszkańców 
Manitoby polskiego pochodzenia wzbogaca 
naszą prowincję „(...)- powiedział poseł Curry.

 Na przełomie XIX i XX wieku dziesiątki 
tysięcy polskich imigrantów przybyło do 
zachodniej Kanady, a w szczególności do 
Manitoby, w poszukiwaniu lepszego życia.
Uchwalenie rezolucji Curry’ego następuje po 
tym, jak Polacy w Manitobie i na całym świecie 
obchodzili 100 - lecie odzyskania niepodległości 
Polski.

 Firma General Motors we współpracy 
z Boeing pokonała konkurentów pojazdem 
księżycowym Lunar Roving Vehicle (LRV), 
którym następnie przemierzali Srebrny Glob 
astronauci misji Apollo 15, 16 i 17.

 Autorem całości rozwiązań 
technicznych, które umożliwiały ruch LRV, 
był prof. Mieczysław Bekker.  Urodzony 
na Lubelszczyźnie, późniejszy absolwent 
Politechniki Warszawskiej, do wybuchu Drugiej 
Wojny Światowej prowadził badania nad 
współpracą koła i gąsienicy z mało zwięzłym 
podłożem.
 Jego osiągnięcia stały się 30 lat później 
punktem wyjścia nowej dziedziny nauki – 
terramechaniki. Dostosowanie kół pojazdu 
do rodzaju podłoża okazało się także 
najważniejszym sekretem powodzenia jego 
kosmicznej maszyny – inni konstruktorzy z tym 
zagadnieniem mieli największy problem. 

 LVR po raz pierwszy pojawił się na 
Księżycu 30 lipca 1971 roku. Łącznie aż trzy 
pojazdy wyruszyły w kosmiczną podróż. 
Wyprodukowany czwarty egzemplarz nie zdążył 
opuścić Ziemi z powodu zawieszenia programu 
lotów na Srebrny Glob. W 1961 r. NASA ogłosiła konkurs na 

pojazd, który mógłby poruszać się po Księżycu w 
ramach misji Apollo. 
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MARSMARS

 Kapelan Armii Andersa to wspomnienia o. 
Ryszarda Czesława Grabskiego, niezłomnego kapłana 
z zakonu kapucynów, z zesłania z lat 1940-1955, a 
więc od momentu jego aresztowania przez Sowietów 
do powrotu do Polski.

 Wspomnienia mają charakter osobistej 
relacji z poszczególnych etapów zesłania, od 
więzienia NKWD w Białymstoku, przez łagry Workuty, 
Archangielsk, Łubiankę, po Kazachstan, oraz z pracy 
jako kapelan w Armii Andersa w 1942 roku. Napisane 
zostały przez Autora na podstawie własnych 
notatek sporządzonych zaraz po powrocie do Polski. 
Niniejsze wydanie jest oparte na edycji z 1985 
roku, opublikowanej przez wydawnictwo Edi  ons 
Spotkania w Paryżu.

 „Historia amerykańskiej dziennikarki 
i pisarki Virgilii Peterson, która poślubiła 
polskiego ziemianina Pawła Sapiehę i 
zamieszkała w siedzibie rodu w Siedliskach w 
ówczesnym województwie lwowskim. Opisała 
swoje życie w książce „Amerykańska Księżna. Z 
Nowego Jorku do Siedlisk”.
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3 S OWO WST PNE
 NA STULECIE... KT R DY TERAZ?

5 NAJNOWSZE WIADOMO CI
 W ZE EK ZAWSZE POINFORMOWANY

6 REDAKCJA

8 100LECIE RP
 2018

24 WEEKEND POLSKI W ROKU STULECIA
 EDYNBURG 3-4 LISTOPADA 2018R.
 
29 100LECIE
 LW W 
    
30 NASZE HARCESKIE OBCHODY 100LECIA  
 ODZYSKANIA NIEPODLEG O CI  
 
51 I P KI KROPLA JEST W BA TYKU... 
 OT  NASZE DZIEDZICTWO

52 Z TECZKI DRU YNY MURY-   
 RAVENSBURG
 LOS NASZYCH RODACZEK

57 KURS ZAST POWYCH „TATRY”
 ZIMA 2019

69 „A JA PRZECIE  WAM POWIADAM   
 KRASNOLUDKI S  NA ŚWIECIE!”

73 XXIV ADASTRA
 KIEROWNICZKA HM KRYSIA KAJKOWSKA- 
 MERRICK, OBO NA HM JOLANTA NOWACKA
 
74 WIEDE    

77 „JAK UATRAKCYJNI  ZBI RKI   
 HARCERSKIE OWSO UJ C SI  DO   
 HISTORII XX WIEKU?”   
   
78 BUDUJEMY! BUDUJEMY!
 PIONIERKA OBOZOWA
 
80 2018 BIWAK WIOSENNY
 „TRZEBA GONI  MARZERNIA”
 
83 70-CIO LECIE HARCERSTWA
 W BRISTOLU - WB

85 WYR NIENIE NASZEGO
 KAPELANA NACZELNEGO

SPIS TREŚCI
87 FRANCJA - ZHP AIX EN PROVENCE- 
 COUTREMENT - LES MILLES
 KONFERENCJA - ”ASCENSIO”
 21-23 WRZESIE  2018
 „ŚWIE  PRZYK ADEM ŚWIE ”
92 WSPOMNIENIA O STANICACH   
 NASZYCH WE FRANCJI
93 KOMINEK WSPOMNIE  - OLDHAM
 8 GRUDZIE  2018R
 HUFIEC KASZUBY - WIELKA BRYTANIA

99 ODZNAKI, SPRAWNO CI...
 NASZE MUNDURY: ROK 1968

103 WIE CI Z TEREN W
 
117 74 ROCZNICA
 POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

118 AKCJE LETNE

133 SIERPIE

143 LISTOPAD
 ZADUSZKI
 
146 GRUDZIE
 BO E NARODZENIE
 
154 SKRZATY
 
158 GUZICZEK BOHATER

159 EKSPRES POLARNY

163 SPRAWNO CI ZUCHOWE
 PI SUDCZYK
 ŻO NIERZ
 DETEKTYW
 MARYNARZ

168 W DROWNICZKI

170 NA WIECZN  WART
  
200 WIE CI REDAKCYJNE

210 SPIS TRE CI

211 „PO EGNANIE I ODMELDOWANIE SI
 OBECNEJ EKIPY REDAKCYJNEJ
 Z OSOB  REDAKTORA NACZELNEGO  
 NA CZELE”
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„POŻEGNANIE I ODMELDOWANIE SIĘ
OBECNEJ EKIPY RDAKCYJNEJ

Z OSOBĄ REDKATORA NACZELNEGO NA CZELE„

 Musimy walczyć słowem, piórem i wysiłkiem 
organizacyjnym,  a do pracy wnosić entuzjazm, 
który porwie innych, i być  przykładem jak należy 
poświęcać się sprawie.

SPRAWOZDANIE -”WĘZEŁEK”

 Za rogiem wybory, a nasz tak zwany „pilot 
scheme” węzełkowy dobiega końca w obecnym 
składzie redakcyjnym. Po długim namyśle doszłam 
do wniosku, że należy się naszym Czytelniczkom 
jak i następnej Władzy sprawozdanie z naszej 
działalności. Uważam, że okaże się ono  przydatne 
co do  przyszłości naszego pisma jak i innych naszych 
wydawnictw. Czas miłe Czytelniczki się obudzić i 
ruszyć do pracy  naszą twórczością. A więc....

Wstęp

 W naturze Polaka zakotwiczona jest 
ważność słowa pisanego. Gdy skupiamy się nad 
historią naszych przodków, szczególnie choć nie 
wyłącznie, historią naszych przodków -  tułaczy, 
odkrywamy jak dalece każde sklepienie Polaków 
tętni twórczością i słowem pisanym. Niezmierna 
ilość nazw pism, publikacji, domów wydawniczych, 
gazet, wydawnictw, książek poprzez wieki świadczy 
o tym, że dla Polaków słowo pisane jest sposobem 
utrzymania tożsamości jak i więzi. Trudno się więc 
i dziwić, że śp. Druhna hm Halina Śledziewska, 
nasza ówczesna Naczelniczka, zakładając nasze 
pismo, zaszczepiła nam instruktorkom tyle lat temu 
tę możliwość wykazania się wspólną rozmową i 
refl eksją, de facto tym węzłem,  który w czasach 
przedpotopowych był jednym z nielicznych organów 
łączących nas, a dziś pomimo wielkich postępów 
technologicznych pozostaje nam coraz bardziej 
potrzebny. 

 Przyjęłam obowiązek redagowania Węzełka 
właściwie dlatego, że gdy zachodzi potrzeba, 
harcmistrzyni nie ma wyboru i musi się stawić do 
zadania. Wiedziałam, że ta funkcja wyciągnie ze 
mnie wszystkie soki, te twórcze i te inne. Pamiętam, 
aż za dobrze, gdy jedna z  bardziej doświadczonych 
instruktorek ostrzegała mnie, że biorę do rąk kielich 
pełen trucizny!  („poisoned chalice”) 
Pisać potrafi ę, lecz specjalnego doświadczenia, co 
do redagowania nie miałam. Miałam (i dalej mam) 

pasję do historii, do światowego poglądu, do naszej 
organizacji właśnie szczególnie Organizacji Harcerek. 
Kierowała mną determinacja, że zawsze możemy 
być lepsi, że możemy naprawdę dążyć do szczytów i 
czasem je połechtać. Organizację swoją kocham i z 
każdym dniem spostrzegam jej walory ciesząc się, że 
to do niej właśnie los dał mi należeć. Nasze działanie 
po świecie łączące tyle różnorodnych kultur krajów 
zamieszkania, nasz etos historyczny i dziedzictwo 
jak i nasze zamiłowanie do Ojczyzny nadaje nam tyle 
możliwości i bardzo specyfi cznego, odrębnego od 
harcerstwa w Kraju, szerokiego poglądu na świat, 
którego nie należy nam zaprzepaścić. Ten cały świat 
należy do nas, a my wnosimy do niego na każdym 
kroku naszą polskość. Jesteśmy prawdziwymi 
ambasadorami sprawy polskiej za granicą. I 
winniśmy pojmować to jako największy zaszczyt 
nam powierzony. Stąd wewnętrzna jak i zewnętrzna 
potrzeba wykazania się jak najlepiej na każdym kroku, 
a na pewno w dziedzinie naszych pism i wydawnictw.
Prowadzenie kursu podharcmistrzowskiego w 2015r. 
pod tytułem „Kolumnada: nasze czyny, nasze dzieje 
1900-1922”  stało się dla mnie (jak się to okazało) 
wspaniałym przygotowaniem do odnowienia naszego 
Węzełka. Mówiono na mnie wtedy żem wariatką, 
namawiano niektóre uczestniczki, aby się poddały 
i odeszły od kursu „bo następny będzie łatwiejszy”. 
Przykre sprawy o których każdy by wolał nie mówić. 
Lecz mówić czasem trzeba. Kurs udowodnił mi, że 
możemy śmiało poziom podnosić, nie bać się tego, 
wymagać od swojej kadry instruktorskiej. Co ciekawe, 
że to właśnie ta słabo mówiąca i prawie nie pisząca po 
polsku grupa młodych i młodszych instruktorek chce i 
potrafi , chętnie poprawi swój poziom, bo rozumie jak 
ważne jest słowo pisane dla  Polaka. Trzeba dodawać 
im odwagi (a nie ułatwiać i obniżać poziomy), aby 
przestały się lękać, gdy wypowiadają się po polsku. 
Potrafi ą! Z drugiej strony zaznałam właśnie tego 
braku solidarności u niektórych (choć nielicznych) 
instruktorek wobec czegoś nowego, innego, 
odrębnego, inaczej ujętego czy przedstawionego. 
Wspominam o tym, bo uodporniło mnie i pomogło 
mi z kolei uodpornić moją ekipę redakcyjną przed 
smutnymi komentarzami. Było ich niewiele na naszej 
drodze, ale czasem były bolesne skoro, że z natury 
kłujące i nieprzemyślane. Zaznaczam od razu, że z 
największą przyjemnością dowiadywałyśmy się o 
miłych siostrzanych reakcjach po naszym świecie 
harcerskim, które przeważały i to mocno, co nam 
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dodawało hartu i dalszej siły do wydania następnego 
numeru.

 Od razu pragnę podkreślić, że zgodziłam się 
być Redaktorem Naczelnym pod pewnymi warunkami, 
a na pewno nie administratorem ani dystrybutorem, 
nie sekretarką, ani skarbniczką. Zapowiedziałam, że 
Redaktor nie może być wieczny, bo pismo musi się 
rozwijać i rosnąć wedle zmieniających się potrzeb 
czytelniczek jak i wydarzeń na świecie i w organizacji. 
Wszystkie te elementy oddziałują na nasze 
podwładne harcerki, wędrowniczki, zuchy i skrzaty i 
my musimy być tego zawsze świadome i trzymać rękę 
na pulsie.

 Zgodziłam się wprowadzić nową szatę i 
przeprowadzić okres próbny, czyli mówiąc czysto po 
polsku tak zwany „pilot scheme”. To żeśmy zrobiły 
i uważam nasze zadanie za wykonane i jako wielki 
sukces. A przy tym udowodniłyśmy, że nawet przy 
bardzo ciężkich warunkach w pracy, można.
Założenia i dalsze komentarze

1. Było bardzo ważne, aby do Redakcji weszły młode 
instruktorki. Ich obowiązki w pracy harcerskiej  nie 
ułatwiają im takiego zaangażowania, ale to one mają 
najczęściej najwięcej do powiedzenia, z racji swej 
codziennej pracy z młodzieżą i są godne wysłuchania. 
Dziękuję tym Komendantkom Chorągwi, które były 
gotowe wesprzeć swoje instruktorki w ich pracy 
redaktorskiej, pracy którą druhny wykonywały  na 
moją prośbę. 

 Przyjęłam  założenie, że pismo winno być 
pisane, jeżeli tylko możliwe, przede wszystkim 
przez podharcmistrzynie, dla swoich rówieśniczek 
i dla przewodniczek. Bardzo szybko doszłyśmy 
też  do wniosku, że musimy włączać aspirantki, 
drużynowe i nawet członkinie KPH. Uważam, że one 
jak i przewodniczki i podharcmistrzynie najbardziej 
potrzebują pisma. Harcmistrzyniom  sprzyja 
rola dodawania pomysłów, inicjowania dyskusji, 
komentowania, dokładania do tematycznie bogatej 
zawartości wnosząc swoje wieloletnie doświadczenie 
harcerskie, życiowe i ZAWODOWE!

2. Było bardzo ważne móc rozszerzyć ugrupowanie 
korespondentek czy stałych czy tych jednorazowych. 
Na wielu terenach przez lata zakorzeniło się leniwe 
lub odruchowe  nastawienie, że zwala się pisanie 
na jedną osobę, bo potrafi  pisać lub lubi, albo co 
gorsze „ da się namówić”. Czy to jest możliwe, że na 
szczeblu np. 100 instruktorek jest tylko jedna, która 
potrafi  pisać lub ma coś ciekawego do powiedzenia 
lub podzielenia się z nami? Przychodzi też na myśl 

kwes  a przekazywania pałki, zachęcania wszystkie 
uczestniczki danej akcji np. do dodania swoich dwóch 
groszy itd. W tym przypadku muszę serdecznie 
podziękować Australii za ich wyczucie do sprawy. 
Jestem pewna, że z czasem odczują wyniki takiego 
podejścia, a ukazanie się takich tekstów w Węzełku 
zachęci inne tereny do kładzenia wagi na słowie 
pisanym takimi lub innymi sposobami.

 W tym zakorzenił się dodatkowy problem, że 
pisze się jeden tekst i wysyła do wszystkich mediów 
czy gazet i pism. Każde wydawnictwo ma swoje 
założenia i te same informacje należy ująć inaczej 
z odpowiednim naciskiem. Musiałyśmy być bardzo 
ostre pod tym względem-kwes  a przypomnienia 
podstawowych zasad pisania.

3. Spostrzegłam z przerażeniem, że nagle Węzełek 
osamotniał. Nawet Ognisko jakby nam zamarło. Nie 
krytykując  nikogo, pragnę podkreślić, że Ognisko 
ma zupełnie inne cele i założenia niż Węzełek. Jest 
oknem i organem Naczelnictwa na świat. Nasz 
Węzełek jest naszym  wewnętrznym węzłem, 
narzędziem do naszej wspólnej rozmowy jako siostry 
instruktorki, bez ingerencji osób  spoza organizacji, a 
na pewno nie jakiś „trolów”.  Niemniej inne gałęzie 
nie posiadają obecnie żadnych pism i wymaganie, 
że należy czytać prasę harcerską, stało się raczej 
niemożliwe do wykonania dla zastępowej czy 
drużynowej czy wędrowniczki itd. Musiałam nagle, 
choć w moim pojęciu tylko chwilowo, uzupełniać 
nasze organizacyjne luki wydawnicze, niemniej tym 
sposobem namawiając czytelniczki do zakładania 
swoich pism, pisemek, biuletynów, gazetek, cokolwiek 
z osobna, z czasem chociażby dla wędrowniczek, dla 
drużynowych zuchów, dla drużynowych  harcerek.
[ Druhna hm Krystyna Sader, Referentka od Spraw 
Skrzatowych w GKce wydaje gazetkę dla swoich 
drużynowych] W Węzełku musiało się także znaleźć  
miejsce dla samarytanek z otwartymi próbami na 
przewodniczkę.

 Przez cały ten okres zaczęłam także 
apelować o wznowienie wydziału wydawniczego 
na szczeblu Naczelnictwa czy Głównych Kwater. 
Nawet zaproponowałam, że gdyby GK Harcerzy 
to odpowiadało mogłabym kierować chociażby 
wstępnie, ich Redakcją dając okazję obydwu 
potencjalnym Redakcjom pracować wspólnie nad 
pewnymi tematami. Na te propozycje zabrakło czasu, 
choć rozumiem, że następna kadencja Naczelnictwa 
zamierza wznowić wszelkie siły, co do tworzenia i 
wydawania odpowiednich pism, co mnie bardzo 
cieszy. Przypominam tylko, że czas ucieka. 
4.Chodziło nam o dotarcie do jak największej liczby 
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naszych sióstr czytelniczek. Zadanie nie bylo łatwe 
skoro nie mogłyśmy się często doprosić namiarów 
właśnie do przewodniczek i aspirantek np., które 
nie są w posiadaniu GK. Uważam, że w tym zadaniu 
żeśmy spełniły swoje zamiary. Zamiast małego 
zgrupowania prenumeratorów (po prostu śmieszne 
liczby opadające z roku na rok) Węzełek jest obecnie 
kierowany do przeszło tysiąca naszych członkiń za 
pośrednictwem  drogi elektronicznej. Niemniej nie 
podaje się nam namiarów do nowo mianowanych 
osób, więc panuje niebezpieczeństwo, że nie 
docieramy do nich wbrew swoim wysiłkom.
5.Spodziewałyśmy się, że zajdzie potrzeba na 
ilościowo mały wydruk Węzełka tak zwanie do 
potrzeb archiwalnych itd.. Warto przypomnieć, że 
gdy weszły w tabletach elektroniczne ujęcia książek, 
zapowiadano po świecie, że tego dnia zaczyna 
umierać książka drukowana jak ją pojmujemy. Wręcz 
odwrotnie! Sprzedaże książek wzrosły i książka nie 
zaginęła. Tak samo stało się ku naszemu zdziwieniu 
z Węzełkiem. Coraz więcej osób pragnie utrzymać 
drukowaną kopię i są w pełni przygotowane za to 
zapłacić. Uważam, że czasy subwencji przez GK co do 
kosztów druków i przesyłek powinny się zakończyć .

 Plus drukowanej kopii na półce w domu 
polega na tym, że  tym sposobem materiał zawarty 
w naszych numerach będzie służył na długo jako 
narzędzie do pracy z jednostkami jak i do osobistego 
rozwoju refl eksji na szczeblu instruktorskim. 

 Od razu dodam,  że nie możemy być 
odpowiedzialne za niedociągnięcia systemowe, 
komputerowe poszczególnych osób lub członkiń 
np., które nie chcą założyć adresu mailowego. 
Naturalnie i w tym gronie się znalazły osoby, które 
zmieniły adresy, ale nie powiadomiły nas o tym 
zarazem roszcząc pretensje, że dany numer do nich 
nie dotarł. Często odkrycie z naszej strony, co do 
powodu nie dotarcia było czasochłonne i marnujące 
nasze siły i czas.  Zaznaczam, że kto chciał z nami 
rozmawiać na jakikolwiek temat, nawet kwes  onując 
nasze decyzje lub metody działania, dostawał 
natychmiastową odpowiedź, wytłumaczenie, poradę  
techniczną itd.

6.Chcę od razu podkreślić, że czytanie Węzełka nie 
powinno być narzucanym wymaganiem. Pismo 
musi dotrzeć, czyli namiary elektroniczne są 
bardzo ważne. A co dana instruktorka zrobi z tym 
mailem? Nawet jeżeli raz czy dwa skasuje, dam 
sobie głowę obciąć, szczególnie jeżeli w rozmowie 
koleżanka wspomni o czymś co czytała ostatnio, 
że za trzecim razem otworzy, zerknie i skasuje. Za 
czwartym zaglądnie i coś przeczyta  powierzchownie 

lub obejrzy tylko zdjęcia, które naprawdę staramy 
się dobrać, i w tym cała sprawa. Jeżeli szata będzie 
atrakcyjna, a tematy nawet czasem zaskakujące  
lub pomocne w pracy harcerskiej, zdobędziemy 
chętne czytelniczki, a nie takie, które zapłacą np. 
przy rejestracji za Węzełek „no bo tak trzeba”. Ile 
czytelniczek mi się przyznało, że nie czytało, a po 
pewnym czasie wyrzucały poprzednie numery przy 
robieniu dorocznych porządków w domu. Cieszę się, 
że przyznały się, ale smuci mnie, że po pierwsze nie 
szanowały wkładu danego ówczesnego Redaktora, 
która wszystko z siebie dawała, aby Węzełek 
tętnił i żył, a po drugie przez tyle lat nie dołożyły 
same żadnego wysiłku, aby urozmaicić zawartość 
Węzełkową wedle swojego gustu i osobistych 
zapotrzebowań intelektualnych.

7.Pragnęłam, aby przekaz elektroniczny zbliżył 
pokolenia instruktorek. Jeżeli starsza instruktorka 
ma z  technologią jakiekolwiek problemy, młodsza 
instruktorka jej na pewno pomoże. Idealny sposób 
utrzymywania ścisłych kontaktów pomiędzy 
pokoleniami i krzewienie przyjemnych stosunków jak i 
osobistych rozmów ma wspólną korzyść. 

 Otóż w tym przypadku chciałyśmy, aby 
każdy teren ( dzielnica, miasto, hufi ec ) wydelegował 
reprezentantkę Węzełka, której rola by polegała na 
zapowiedzeniu  Redakcji z  góry, co będzie się działo 
w najbliższej przyszłości na danym terenie (abyśmy 
mogły odpowiednio planować zawartość materiału 
w następnym numerze). Zależało nam też na tym, 
aby chochliki w dostarczaniu czy drukowaniu mogły 
być od razu wysortowane i rozwiązane na miejscu, 
tak zwanie lokalnie, bez zabierania nam czasu. 
Osoby, do których żeśmy się zwróciły odmówiły, bo” 
były zanadto zajęte”. Na pewno kwes  a osobistych 
priorytetów. Pomoc, o którą żeśmy prosiły była 
ograniczona, przemyślana i na pewno nie uciążliwa. 
Niemniej te osoby podążały do wyższych stopni 
instruktorskich, więc coś tutaj nie gra. 
8.Od pierwszej chwili było mi wiadome, że zawartość 
Węzełka nie może być w dużej mierze ograniczona. 
O pewnych powodach wspominam powyżej. Może 
one nas raczej zaskoczyły. Niemniej biorąc pod uwagę 
szeroki wachlarz zainteresowań naszych czytelniczek 
jak i nasze działanie po tylu krajach, z góry było 
wiadome, że każda czytelniczka musi coś w każdym 
numerze dla siebie znaleźć. Niełatwe zadanie. 

 Odziedziczyłyśmy absurdalny rok, gdy 
z pamięci osiem postaci stało się ludźmi roku w 
Kraju. Odziedziczyłyśmy okres 100 lecia odzyskania 
niepodległości i  pierwotnych lat rozwoju naszej 
Ojczyzny. Odziedziczyłyśmy także wiele rocznic, 
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których zapomnienie czy opuszczenie byłoby 
karygodne.

 Do tego kierowało nami zapotrzebowanie 
uwidocznienia tego naszego węzła na każdym kroku. 
Jesteśmy jedną rodziną. Pomimo różnic kulturowych 
przeważających w krajach zamieszkania, pracujemy 
tak samo i jest bardzo ważne, abyśmy o tym 
pamiętały i od czasu do czasu sobie to przypominały. 
 
9. Nasze instruktorki muszą wiedzieć na bieżąco o 
wydarzeniach w Kraju, o postępach, o zagrożeniach 
itd., o naszych rodakach na terenach nam zabranych, 
o tych co tworzą i utrzymują polskość nawet na 
oddalonych terenach byłych zsyłek syberyjskich. 
Dążymy też do tego, aby czytelniczki  dzieliły się z 
nami swoimi przeżyciami w Kraju. Tym sposobem 
możemy zainspirować inne druhny, które rzadko czy i 
często przebywają w Kraju. To z kolei rozwija też i nasz 
profi l w Kraju, a naszym druhnom dodaje poczucia 
dumy, że są polskimi harcerkami.

10.Kwes  a kronik. Ani Naczelnictwo ani GK, o ile 
mi wiadomo, nie prowadzą kronik, a przecież dużo 
się u nich dzieje. Próbowałyśmy zaszczepić ważność 
kronik u jednostek, za pomocą naszych czytelniczek 
instruktorek działających po terenach, konkursem. 
Gratulujemy Druhnom Sarze Berezowskiej i Julii i Izie 
Buras jak i ich skrzatom w Melbourne (patrz okładka) 
za ich entuzjastyczne podejście do konkursu i za 
wygranie go. O reszcie nie ma co mówić w tej chwili. 
Należy jednak zaznaczyć, że żadna „Władza” nie 
wsparła, ani nie dołączyła się do danego konkursu, 
którego terminy kilkakrotnie żeśmy przedłużały. 
Tłumaczono mi często, gdy wspominałam o konkursie, 
że na zlocie był taki konkurs. Pytanie: no i co? 

 Kroniki są ważne, bo wyrabiają u młodszych  
umiejętność pisania, przyzwyczajając ich do tego, 
że się zapisuje, a nie zapomina, że się rysuje, układa 
wierszyki czy piosenki itd.  Przy zaniku kronik po 
terenach uderzamy w nasze przyszłe instruktorki, 
od których tak naprawdę, aż do szczebla kursu na 
podharcmistrzynie, nie wymagamy wysłowienia się na 
piśmie po polsku o poważnej tematyce. Jest to bardzo 
szkodliwe na dłuszą metę.

11. Zagrożenie Facebookowe

 Tutaj nastała po prostu choroba. Poważne, 
dystyngowane instruktorki od razu wkładają 
informacje i zdjęcia na Facebook. Nikomu nie 
przyjdzie do głowy, aby od razu odłożyć coś dla 
Węzełka i natychmiast przekazać.  
Bez przesady zostałam zmuszona spędzać po dwie 

godziny dziennie  swojego czasu „ czy to w słońcu 
czy to w deszczu” wedle piosenki, na szukaniu, 
wyłanianiu, czasem po prostu szperaniu. Materiał na 
Facebook  nie przetrwa zaginie na zawsze i będziemy 
mieli bardzo poważną lukę w swoich archiwach. A 
przecież instruktorka czuwa! Więc błagam czuwajmy!

 Czy powinnam się dowiadywać o odejściu 
czyimś z harcerstwa na Wieczną Wartę z Facebook? 

Konkluzje i podziękowania

1. Pierwsze ogólne podziękowania należą się całej 
Redakcji. Druhny reprezentowały swoje tereny 
godnie. Dzięki nim czytelniczki mają Węzełek. 
Dołożyły potu, zmęczenia, nerwów, twórczości, 
wyobraźni jak i siedzenia po nocach.  Żadna z 
naszych czytelniczek nawet nie jest w stanie pojąć 
ten wysiłek. Dlatego te smutne słowa nabierały tyle 
siły, a osoby je wypowiadające nie rozumieją wysiłku 
i osobistego poświęcenia jak i sumienności, którymi 
się nasze redaktorki wykazały. Przy tym czasem nasze 
redaktorki nie zaznały pochwały na swoich terenach, 
co dla mnie osobiście jest jeszcze bardziej smutne. 
Przyznam, że dalej nie wiem jak mam podejść do 
zarzutu rzuconego w jedną naszą młodą instruktorkę, 
że poszła na usługi Londynu! Jak mam to rozumieć? 
GK to Londyn? Nie ma o czym mówić tak naprawdę. 

 Nie zawsze wszystkie członkinie mogły 
przyłożyć się w pełni do danego numeru, ale zawsze 
były pod mailem czy telefonem, gotowe radą czy jakąś 
przydatną informacją. Moja rola w takim przypadku 
polegała na zrozumieniu ich życia i wykazania 
wyrozumiałości, nawet jeżeli coś w konsekwencji 
mogło na mnie spaść. 

2. Ostatnio poszerzyło się nasze grono redakcyjne. 
Pozostaje ono dalej za małe. Potężne tereny winny 
mieć większą reprezentację i każdy z naszych terenów 
winien być reprezentowany. Do tego dążyłyśmy. 
Oprócz tego mamy bardzo dużo zdolnych instruktorek 
i chętnie byśmy chciały usłyszeć od nich w kwes  ach, 
w których się specjalizują w życiu zawodowym (np. w 
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi). 

 Witamy Druhnę hm Izę Buras (Australia z 
korzeniami w WB)  jak i Druhnę Kaję Medlarz (NY, 
USA). Obydwie druhny weszły w naszą pracę jakby 
były z nami od samego początku, dodając materiału, 
dyskusji, pomysłów, a w przypadku szczególnie 
Druhny Kai zaznałyśmy też i pierwszy wyraz pomocy 
administracyjnej. Nasz Węzełek stał się o tyle 
bogatszy i bardzo im dziękuję.
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3. Nasz Węzełkowy projekt by w ogóle nie 
wystartował, gdyby nie praca i zdolności Druhny 
phm Ani Sawickiej. Na nią spadł wielki ciężar.  
Zaprojektowała szatę, logo czyli nasz trzy kolorowy 
węzeł, przygotowała kartki, a do każdego numeru 
dodaje swoją wizję techniczno- artystyczno- 
grafi czną i odpowiednio układa nasze materiały.
Pomimo tej odpowiedzialności przeprowadziła wiele 
wywiadów i brała żywy udział we wszystkich planach 
i zamiarach dodając wiedzy i pomysłów. Nie ma 
wystarczających słów na podziękowanie.

4. Węzełek by do nikogo nie zdołał dotrzeć 
gdyby nie wysiłek Druhny hm Teresy Ciecierskiej. 
Wyszukiwanie namiarów (niestety niełatwe, ale 
to na inny raz), sama wysyłka, czasem techniczne 
rozwiązania, zajęcie się  drukowaniem, jak i 
pocztowym wysłaniem numerów  -wszystko spadło 
de facto na jej barki, choć nasza Redakcja nie miała 
się zajmować w ogóle stroną administracyjną. 
Druhna Teresa musiała ratować sytuację i ją 
uratowała za co głębokie podziękowanie.

5.. Wiele pomysłów wyłoniło się z rozmów, dyskusji 
i zaangażowania Druhny phm Agi Wojtkowiak, 
patrzącą się na wiele z naszych zagadnień świeżym 
okiem. Wszelkie podziękowania kieruję do niej 
skoro, że mogłam dużo z nią omówić, co było o tyle 
pozytywniejsze, że nie zawsze się zgadzałyśmy. To 
rozszerzało nam dyskusję jaką mogłyśmy się wykazać 
na naszych stronach. 

 Dziękuję Druhnie phm Kasi Steć  za jej 
wspaniałe i wybitne pióro, za współpracę i za 
kontakt i wykazane taktowne podejście do  naszych 
korespondentek, a Druhnie phm Agnieszce 
Nowicz za jej sumienność i za jej wspaniałe 
wybadane artykuły i  kontrybucje do tematów czy 
poszczególnych rubryk. 

6. Dziękuję wszystkim korespondentkom jak i 
zwolenniczkom naszej pracy. Dawałyście nam 
bodźca. 

7. Nasze pismo musi się cieszyć widocznym 
wsparciem  członkiń GK jak i funkcyjnych. Każdy 
może interpretować wsparcie w różny sposób. Na 
ogół uwidocznione jest ono własną kontrybucją, 
zachęcaniem swoich instruktorek do udziału (nie 
przymusem), do rozwoju tematów, do przekazu 
informacji bez proszenia, błagania i duszenia. 
Przyznam, że czasem miłe słowo nawet pochwały 
by się  też przydało, już nie mówiąc o wyrażeniu 
chęci pomocy. Dziękuję Druhnie Teresie za 
wysłuchanie mnie w trudnych chwilach, bo czasem 

zastanawiałam się czy komukolwiek zależy na tym czy 
wydamy numer czy nie. Nabierałam wtedy dalszych 
sił, a z czasem zaczęłam odczuwać jak dalece naszym 
czytelniczkom jednak zależy na Węzełku.

8. Potrzebny jest wydział  techniczny w ZHP, z którego 
mogłaby korzystać GK i nasz Węzełek. Nie możemy się 
spodziewać, że jedna osoba może brać na siebie cały 
wystrój grafi czny w nieskończoność lub zajmować się 
też w nieskończoność wysyłką elektroniczną. Mamy 
zdolne instruktorki i czekamy na ich pomoc. 

 Przy tym przypominam, że ja nie mogłam się 
doprosić sekretarki. Pytanie dlaczego? 

9. Potrzebujemy KOREKTORÓW. Otóż korekta 
sprawiała i sprawia nam największe problemy. Całe 
zagadnienie polega na tym, że dana osoba musi 
mieć bardzo dobry poziom polskiego, jak i  świeże 
wypatrujące oko. Ostatnio dziękujemy z głębi serca 
Druhnie Maryli Bieleckiej (Polska) za jej  wyśmienity 
wysiłek w korekcie. Wykazała jak najpotężniejszą 
sumienność harcerską i anielską cierpliwość i jesteśmy 
jej niezmiernie wdzięczne.  

10.  Dziękuję Druhnie hm Anecie Machecie i phm 
Krystynie Małkowskiej- Żaba za reprezentowanie 
mnie i Węzełka na Zlocie w Kanadzie, a  Druhnie hm 
Kindze Rzyskiej za reprezentowanie mnie i Węzełka na 
Adastrze. Chochliki się zdarzają, ale nie wiedziałam, 
że Węzełek ma być omawiany na Adastrze, co 
pozostawiło lekkie zaskoczenie i nie ma na to tak 
naprawdę usprawiedliwienia. Druhna Kinga wraz 
z Druhną hm Anią Nowobilską-Vassilios ruszyły do 
pomocy  i pomogły w ostatniej chwili przygotować 
materiał dyskusyjny. Bardzo sobie cenię ich wsparcie, 
opinie i rady i dziękuję. 

12. Przechodzę teraz do postaci Redaktora 
Naczelnego. 
 
 Redaktor Naczelny musi nie tylko posiadać 
pasje i zainteresowania o szerokiej płaszczyźnie. 
Musi być gotowy pisać, badać, zadawać kluczowe 
pytania (nawet te niewygodne)  i rozwijać pismo jak i 
„rozmawiać” ze swoimi czytelniczkami. Niestety musi 
wstawać rano z Węzełkiem, a wieczorem tulić się z 
nim do snu. 

 Redaktor Naczelny musi umieć tworzyć i 
utrzymać swoją ekipę, rozwijać ich umiejętności, 
doprowadzić numer do wydania pomimo całego 
szeregu problemów i kłód, które magicznie rosną 
z nienacka pod nogami tym bardziej gdy termin 
wydania się zbliża! Co do ekipy nie jest łatwo działać 
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na dystans, więc komunikacja i ścisłe więzi koleżeńskie 
jak i przyjemna atmosfera w ekipie są istotne. 

 Z każdym numerem uczymy się i nabieramy 
coraz szerszego doświadczenia jak i pomysłów, co 
do efektywnego działania. Osobiście wyrobiłam  
sobie nomenklaturę „Peregrynującego Redaktora”. 
Wedle tradycji dziennikarskiej tyle co mogę  jeżdżę, 
poznaję z bliska osoby, rozmawiam, promuję naszą 
pracę, zachęcam, poznaję pracę w terenach z 
bliska, zastanawiam się jak Węzełek może pomóc 
lub po prostu przekazać cokolwiek dalej. Redaktor 
nie może działać w izolacji, nawet w dzisiejszych 
czasach technologicznych, zza biurka i tylko drogą 
komputerową. Musi być rozeznany, zorientowany i tak 
naprawdę mieć coś do powiedzenia.

 Uważam, że moje rozjazdy  bardzo 
poskutkowały.Widzę, że Węzełek jest czytany, nawet 
upragniony i omawiany, co mnie i naszą ekipę cieszy 
niezmiernie.

13.Węzełek winien być dla każdej z nas ważny, 
stanowiący coś pozytywnego, upragnionego, a na 
pewno coś ciekawego. Powinnyśmy się do niego rwać, 
chcieć w nim uczestniczyć  i polepszać go, udzielając 
konkretnej pomocy i wsparcia. Pragniemy od was 
wszystkich żywej korespondencji, wymiany zdań, 
nawet krytyki, a na pewno zapasowych chętnych rąk 
do stałej pracy wydawniczej. 

Przyszłość Węzełka nie jest zależna od małego grona 
wydawniczego. Przyszłość Węzełka jest zależna od 
każdej z nas. Więc jak zamierzamy podążać dalej? 

Czuwaj!
Monika AM Skowrońska hm-ZYGMUNT
Redaktor Naczelny-Węzełek 
Londyn  13 styczeń 2019r 








