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Redakcja

Podziękowania i uznanie

Redakcja „Węzełka” bardzo dziękuje wszystkim autorkom i autorom za nadesłane materiały. 

Dzięki waszym artykułom w „Węzełku” jesteśmy coraz lepiej zorientowane co się dzieje w 
różnych chorągwiach, hufcach, drużynach. I dzielimy się entuzjazmem, pomysłami i 

metodami pracy. I uczymy się od siebie. Nasze pismo przybliża nas wszystkich - harcerki, 
instruktorki rozsiane po całym świecie. 

I to tylko możemy osiągnąć w „Węzełku” dzięki waszemu udziałowi!
Jesteście wspaniałe!

„Węzełek” - pismo instruktorek wychodzi już od 1961 roku. 
Zawsze był i jest wolną trybuną na łamach której każda z nas może i powinna swobodnie się 
wypowiadać. Drukowane w „Węzełku” wypowiedzi mogą nie zawsze się zgadzać z opinią Redakcji.

E-MAIL REDAKCJI: wezelek@zhp.org - artykuły, załączniki, zdjęcia, korespondencja
Witryna Organizacji Harcerek: www.zhpharcerki.org.

WYDAWCA: Główna Kwatera Harcerek, 
23-31 Beavor Lane, London W6 9AR, UK 

„Węzełek” i zamieszczone w nim artykuły, zdjęcia i materiały, 
przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego.

mailto:wezelek@zhp.org


 

3

Bardzo nam miło było, że tyle druhen mogło się dołączyć do naszego spotkania. Zgromadziło się 
234 instruktorek z 10-ciu krajów! To jest niesamowite, jak silne jesteśmy na całym świecie, ale co 
ważniejsze, ile przyjaźni mamy. Fantastycznie było widzieć nasze siostry skautki i czekamy znowu 
na te czasy kiedy będziemy mogły się znowu spotkać.
Słyszałyśmy o jednostkach w Argentynie, Austrii, Australii, Francji, Kanadzie, Irlandii, Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Widzimy jak instruktorki dbają o język polski w krajach gdzie już 
czwarte pokolenie zapisuje się do harcerstwa, jak instruktorki z wielkim sukcesem zakładają nowe 
jednostki, kreatywnie prowadzą zbiórki wirtualnie, organizują złazy wędrownicze, organizują mini-
kolonie dla zuchów, przeprowadzają kształcenie zdalne, prowadzą programy systemem 
zastępowym i dbają o proaktywne włączanie młodszych instruktorek do współodpowiedzialności za 
przyszłość Chorągwi i Okręgu. Prezentacje były nie tylko bardzo ciekawe, ale inspirujące i widzimy 
ile energii każda wkłada, aby zaangażować naszą młodzież. Za to serdecznie dziękuję!
Nasza następna Mini Ad Astra odbędzie się 17-go kwietnia. Jej tematem będzie „Pozytywne 
strategie w pracy z młodzieżą”.
Tak jak powiedziałam podczas naszej Mini Ad Astry, jestem przekonana, że 2021 będzie 
fantastycznym rokiem!  Do zobaczenia na następnej Mini Ad Astrze i nie zapominajcie naszego 
hasła spotkania „Idziemy za Światłem Lilijki”
Czuwaj! 
Danusia Figiel, hm.
Naczelniczka Harcerek

Mini Ad Astra

Trochę statystyki naszej organizacji.

Zarejestrowane instruktorki Młodzież harcerska

Rok urodzenia Mianowania

„Idziemy za Światłem Lilijki” 
7-go lutego 2021

(na rok harcerski 2019-2020)(z dnia 01.01.2020)
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Druhna Hania opowiedziała o wspaniałych 
międzynarodowych festiwalach piosenki 
harcerskiej, które organizują w Aix en 
Provence. Do tej pory zorganizowali cztery 
festiwale:
Pierwszy festiwal: marzec 2016 r. 
Drugi Festiwal: luty 2017 r. 
Trzeci Festiwal: luty 2018 r.
Czwarty Festiwal: luty 2019 r.

Aby zorganizować imprezę takiego 
pokroju, potrzebne jest oczywiście 
w s p a r c i e , k t ó r e o t r z y m a l i o d 
stowarzyszenia polonijnego „Polonica” z 
Aix en Provence, „Ecole Polonaise de 
Nice” z Nicei oraz Konsulatu Generalnego 
RP w Lyonie.
Szczep Południowa Francja ma teraz 
duże doświadczenie w organizowaniu tak 
pięknej imprezy, więc jeśli twoja jednostka 
jest za interesowana w podobnym 
przedsięwzięciu, skontaktuj się z druhnami 
z Południowej Francji po poradę.

Południowa Francja: 
Międzynarodowe Festiwale 
Piosenki Harcerskiej
Prezentacja: 
Phm. Hanna Kamińska-Klein, drużynowa

Szczep Południowa Francja składa się z 
gromadek zuchowych „Lazurowe Sójki” (z 
Nicei), „Czerwone Maki” (z Aix en 
Provence) i drużyny harcerskie  „Śnieżka„ 
z Aix en Provence) i „Czereda” (z Lyonu).

Pierwsza Mini Ad Astra wirtualna miała bardzo ciekawy program. Każda chorągiew przygotowała 
prezentację na inny temat. Prezenterki opowiedziały o osiągnięciach i wyzwaniach w swoich 
jednostkach, i podzieliły się swoimi doświadczeniami. W naszej harcerskiej organizacji mamy dużo 
wiedzy i doświadczenia. Dzięki pandemii, wirtualne spotkania stały się normalną częścią naszej 
harcerskiej pracy. Poprzez internet możemy się połączyć z każdą harcerką i instruktorką na całym 
świecie, zorganizować zdalne spotkania i podzielić się tym ogromem wiedzy i doświadczeniem. Nie 
jesteśmy same w naszej pracy. Poniżej znajdziecie wyciągi i streszczenia wszystkich prezentacji. 
Jeśli znajdziecie coś, co byłoby pomocne w waszej pracy, skontaktujcie się z „Węzełkiem” lub z 
instruktorkami danej jednostki.
Czuwaj!
Anna Bartlett, phm
Redakcja

W skrócie….
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Odtworzenie harcerstwa na terenie Austrii była inicjatywą konsulatu w 2017 
roku. Powstał szczep „Gniazdo”. Harcerskie jednostki we wszystkich 
chorągwiach zawsze współpracują z rodzicami, z kościołem, innymi 
organizacjami polonijnymi a także z ambasadą i konsulatem. Gdy nowe 
jednostki powstają, ta współpraca musi być zdefiniowana od początku. 
Harcerstwo nie może brać udziału w żadnych politycznie nastawionych akcjach i 
imprezach.
Jeżeli chcesz stworzyć nową jednostkę harcerską, nawiąż kontakt z druhną 
Basią która napewno chętnie podzieli się swoim doświadczeniem.

Austria: Założenie 
jednostek na 
nowym terenie.

Prezentacja: Pwd. Barbara Byrtus, 
Szczepowa Szczepu „Gniazdo"

Chorągiew Harcerek w Kanadzie liczy 1,092 
członków w trzech hufcach: Hufiec Ogniwo w 
Quebec, Hufiec Watra w Ontario, i Hufiec 
Młody Bór w Alberta.  
Druhna Monika przedstawiła charakterystykę 
chorągwi, jednostki , i lość cz łonków i 
instruktorek na różnych szczeblach. Dużym 
problemem w Kanadzie są dystanse między 
jednostkami, co powoduje, że bezpośrednie 
kontakty między jednostkami są bardzo trudne.

Kanada: Kultywowanie współpracy i poczucia 
odpowiedzialności 

Przez wiele lat co roku odbywają się dwie 
konferencje instruktorek. Celem konferencji 
jest, aby instruktorki (w stopniu phm i hm) 
miały okazję zdobyć doświadczenie w 
planowaniu i przeprowadzeniu warsztatów i 
zajęć. Instruktorki zgłaszają tematy i pomysły 
na wspólne dyskusje i warsztaty. Komenda 
chorągwi również aktywnie stara się stwarzać 
okazje na dokształcanie młodszego pokolenia 
instruktorek a także do większego ich 
zaangażowania poprzez udział w komitetach 
przy zarządach okręgu, w spotkaniach dla 
grona instruktorskiego itp.
Konferencje instruktorskie z chorągwią 
harcerzy są również wartościowe aby pogłębić 
współpracę pomiędzy organizacjami harcerek 
i harcerzy oraz dzielić się najlepszymi 
praktykami we wzmacnianiu poczucia 
obowiązkowości i służby funkcyjnych.

Każda konferencja ma temat/cytat/myśl przewodnią. 

Konferencja Harcerek 2014. „Synergia”
„Dąż do twórczej współpracy, szukaj najlepszych rozwiązań, 
buduj zaufanie, wykorzystuj energię grupy”

Prezentacja: Hm. Monika Karska-Emin
Komendantka Chorągwi w Kanadzie
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Hufiec w Irlandii jest stosunkowo młody, powstał w 
2014 roku, a nazwa hufca „Bieszczady” dopiero 
została przyjęta w 2020 roku. ZHP Irlandia ma 
jednostki w  siedmiu miastach, m.in. w Cork, Dublinie, 
Waterford, Wexford, Shannon oraz Limerick i liczy ok. 
285 członków.

Irlandia: Interaktywne zbiórki przez Zoom

Wielka Brytania: Mini kolonie

Prezentacja: Hm. Wanda Petruszewicz, 
Komendantka Chorągwi w WB

Chorągiew Wielka Brytania:
Hufiec Bałtyk - London i okolice
Hufiec Mazowsze - Środkowa Anglia
Hufiec Kaszuby - Północna Anglia
Hufiec Pomorze - Południowo - 
Zachodnia Anglia 
Hufiec Polesie - SzkocjaMini kolonia to jest 48 godzinna akcja na ogół prowadzona w 

czasie weekendu. 
Na całą kolonię nie wszystkie zuchy mogą pojechać. W hufcu 
Mazowsze i w bratnim hufcu Wrocław jest ponad 400 zuchów. Na 
kolonie zwykle zgłasza się ponad 70 zuchów  a więc brakuje 
miejsc. Dzieci często wyjeżdżają z rodzinami na wakacje letnie. 
Nie wszyscy też mają fundusze, aby pokryć koszta całej kolonii.

Mini kolonie są też bardzo wartościowe dla wodzów 
zuchowych. Kolonia i obóz są przeważnie w tym samym czasie, 
więc wodzowie nie mogą być ze swoimi jednostkami. Mini 
kolonie organizowane podczas roku dają harcerkom i 
harcerzom szansę pojechać ze swoją gromadą na akcje 
noclegowe. 
Mini kolonia jest też doskonałą okazją na kształcenie nowych 
wodzów - zdobywają doświadczenie jak przygotować i 
przeprowadzić program, jak przeprowadzić zajęcia i dbać o 
młodsze dzieci z dala od domu.

Mini kolonie są bardzo wartościowe dla zuchów. Więcej zuchów 
może brać udział w akcji noclegowej i dają najmłodszym zuchom 
szansę, aby przyzwyczaić się spać po za domem. Zuchy z 
innych miast się poznają i wspólnie uczą się więcej piosenek - na 
tą samą melodię dla całego hufca. Można zrobić sprawności, 
które nie da się zrobić na zbiόrkach i jest szansa, aby 
zorganizować wiekszą majsterkę lub zabawę.

Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć 
więcej o mini koloniach, prosimy się 
skontaktować z referatem zuchów w 
Chorągwi WB.

Prezentacja: Hm. Małgorzata Orłowska
Przedstawicielka Organizacji Harcerek w Irlandii / 
Referentka Skrzatów przy GKH-rek

Druhna Małgosia poruszyła problem który nas wszyskich dotyczy: efekty pandemii Covid-19 na 
naszą pracę harcerską i jak zapobiec demotywacji, przeprowadzać efektywne szkolenia oraz jak 
wykorzystać Zoom, aby zbiórki były interaktywne. Druhna dała nam dwa przykłady zabaw w 
których wzięliśmy udział. Bardzo fajnie było się trochę poruszać! Jeśli potrzebujesz pomysłów na 
swoje zbiórki przez Zoom, skontaktuj się z druhną Małgosią. Druhna jest również Referantką 
Skrzatów, więc napewno ma również zasób pomysłów dla młodszych dzieci!
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Argentyna: Rok 
Pandemii 2020/21  
Praca na odległość
Prezentacja: Hm. Joasia Semplinski 
Uzarow, Referentka Zuchowa przy 
Chorągwi oraz Phm. Alicja Wojno, 
komendantka Chorągwi w Argentynie

Chorągiew Argentyna jest bardzo mała, więc pracują razem z Chorągwią Harcerzy. Odległości są 
duże i często trudno rodzicom przywieźć dzieci na zbiórki. Utrata języka polskiego jest także 
poważnym problemem, bo młodzież harcerska to już drugie i trzecie pokolenie wychowane w 
Argentynie i większość nie mówi po polsku w domu.
Druhna Joasia omówiła najpierw zmiany jakie nastąpiły w związku z pandemią. Zbiórki i odprawy 
wirtualnie pozwoliły na kontakt z młodzieżą podczas pandemii i utrzymanie ciągłości. Była to nowość i 
zbiórki były bardzo pozytywnie odebrane, motywacja i obecność była duża. Na dodatek nie trzeba 
wyjeżdżać z domu i zaoszczędza się na czasie i pieniądzach. Internet też pozwala na kontakt z 
całym światem. Problemy to oczywiście brak osobistego kontaktu i uspołecznienia i brak kontaktu z 
naturą. Starsze instruktorki musiały się nauczyć pracować z technologią oraz młodsze dzieci 
potrzebowały pomocy od rodziców. Szczególnym problemem jest brak internetu w wielu domach. 
Było trudno na początku, ale było warto: rezultaty są fantastyczne. Spotkania wirtualne 
najprawdopodobniej zostaną jako narzędzie w argentyńskim harcerstwie.

W drugiej części prezentacji, druhna Alicja omówiła strategie jakie używają aby utrzymać w 
harcerstwie język polski. Trudno jest nauczyć języka na zbiórkach, ale stosownie do warunków i 
możliwości każda jednostka pracuje nad zrozumieniem tekstów, słownictwem, wymową, 
wykorzystując pamięć wzrokową i słuchową, itd. Uważając przy tym, na utrzymaniu metody pracy 
harcerskiej.

Zrozumienie tekstów: polskie teksty są podpisane fonetycznie i są przesyłane harcerkom wraz z nagraniem przez 
WhatsApp czytane po polsku z poprawną wymową. Harcerki też otrzymują tłumaczenie tekstu na hiszpański.

Słownictwo: słownictwo jest rozszerzone poprzez powtarzanie we wszystkich czynnościach. Słowa, które się często 
używa, jak komendy, nazwy czynności, nazwy rzeczy które używamy, itp

Wymowa: specjalna uwaga jest kładziona na wymowę, teksty są podpisane fonetycznie. Powtarzanie słów, zdań, 
tekstów, na ogół pomaga w poprawnej wymowie i w zapamiętaniu tekstów.

Wykorzystanie pamięci wzrokowej: używanie plakatów na których jest wyraźnymi literami napisane to co chcemy 
nauczyć, np. Przyrzeczenie, Prawo Harcerskie, pojedyncze słowa, hasło pracy, itd. Podkreślając głoski, które składają 
się z dwóch czy trzech liter, aby przypomnieć, że te litery tworzą jedną głoskę np. Czuwaj.

Wykorzystanie pamięci słuchowej: powtarzanie słów, zdań, tekstów; często na zbiórkach powtarza się wspólnie razem 
nauczone teksty. I oczywiście śpiewanie polskich piosenek. 

Utrzymanie Języka Polskiego

Przyrzeczenie, Prawo Harcerskie, Modlitwa Harcerska i parę obowiązkowych pieśni harcerki muszą 
się nauczyć po polsku. Na próbach na stopnie jest też parę pytań przygotowanych po polsku, które 
muszą zrozumieć i odpowiedzieć po polsku.

Problem z utrzymaniem języka polskiego nie jest odizolowany tylko do Argentyny. W Australii, na 
przykład, jest też interesująca demografia: część dzieci w harcerskie przyjechało do Australii z 
rodzicami stosunkowo niedawno i ich język polski jest bardzo dobry, ale duża część młodzieży to już 
drugie i trzecie pokolenie, często z mieszanych małżeństw gdzie nie mówią w domu po polsku. Więc 
rozbieżność znajomości języka polskiego jest duża u dzieci i młodszych instruktorek. Strategie 
używane w Argentynie napewno przydadzą się w Australii jak i również w innych jednostkach, więc 
skontaktujcie się z druhną Joasią o podzielenie się ich doświadczeniem i metodami.
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Australia: Złazy Wędrownicze
Prezentacja: Hm. Urszula Daniels, komendantka 
Chorągwi w Australii

Australia jest najbardziej oddalona od wszystkich harcerskich jednostek w naszej organizacji. 
Odległości między hufcami też są duże. Ale pomimo odizolowania, Chorągiew Australia 
zorganizowała dwa udane Światowe Złazy Wędrownicze. W Australii klimat jest idealny na 
wędrówki: w zimowe miesiące (czerwiec - sierpień), opady są małe i temperatura w Queensland 
10-25°C a w NSW jest trochę chłodniej, 3-21°C. Piękne tereny na wędrówki, dobry transport, 
bezpiecznie. Więc pomimo tego że Australia jest tak daleko, jest bardzo atrakcyjna dla 
wędrowniczek i wędrowników. 
Oczywiście warunki to jest jedna strona złazu. Druhna Urszula w swojej prezentacji opisała jak złazy 
zostały przygotowane i przeprowadzone, aby dać wędrowniczkom i wędrownikom prawdziwie 
wartościowe, harcerskie przeżycie. W Australii złazy odbywają się co roku, wspólnie z Chorągwią 
harcerzy. Każdy złaz jest unikalny i wszyscy uczestnicy zawsze wracają zadowoleni. Chorągiew 
Australia chętnie podzieli się swoim doświadczeniem z innymi jednostkami.

Praca w patrolach:
Patrole liczyły po 6 osób wraz z opiekunem 
(instruktorem)
Patrole wędrowały i trzymały się razem. Każdy 
patrol nosił swój prowiant i gotował swoje 
posiłki.
Nosiły nazwę patriota polskiego i musiały 
przygotować pokaz o swoim patriocie na 
ognisku
Miały swoje kolory, które były reprezentowane 
chustami oraz rogatywką noszoną przez 
„chłopa dnia”
Patrole wybrały piosenkę swojego patrolu 
(piosenka z okresu zaborów), do której musieli 
dopisać zwrotkę o swoim patriocie. 

Ogólny plan złazu:
Używane były GPSy oraz kompasy i mapy. Obozy szły innymi trasami ale spotykały się na wspólne zajęcia
Podczas wędrówki patrole znalazły informacje oznaczone kolorami patroli, które były potrzebne do zajęć i 
pokazu dnia. Każdego dnia patrole także znalazły informacje o cichych patriotach, które nie były zaznaczone 
specyficznymi kolorami. Była to część konkursu między patrolami.
Punktacja była w formie naklejek, które były przyklejane na kosach. 
Każda grupa otrzymała książkę warty, która zaliczała się do punktacji.
Zajęcia każdego dnia były opracowane według tematów, które były podstawą punktacji i tematu ogniska.
Nagrody były rozdane za: (1) najlepszy patrol; (2) najlepszy dziennik; (3) najlepszy pokaz o patriocie;
Wędrowniczki zdobywały Etapy a wędrownicy Brązowe i Srebrne Szyszki. 

Dzienniczki złazu zawierają:
Regulamin złazu i parku narodowego
Lista ekwipunku osobistego i patrolu, instrukcje 
stawiania hoochies.
Ogólny program i dzienny program złazu
Jadłospis i spis prowiantu
Notatki historyczne i różne ciekawostki
Śpiewniczek harcerski z piosenkami z czasów 
zaborów
Regulamin warty

I ŚWIATOWY ZŁAZ WĘDROWNICZY „PATRIOCI”
Wyspa Fraser, QLD, 2003

80 uczestników, 10 patrolów

II ŚWIATOWY ZŁAZ WĘDROWNICZY„SIŁA DUCHA”
Sydney, NSW, 2008
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Prezentacja: 
Hm. Beata Pawlikowska, Komendantka Chorągwi 
Harcerek, Hm. Kinga Banaś-Żądło, zastępczyni 
Komendantki Chorągwi w USA, Hm. Krystyna 
Ciecierska, Referentka Harcerek przy Chorągwi w USA

System zastępowy jest podstawową formą pracy 
harcerskiej, która pozwala na właściwe stosowanie 
metody harcerskiej. Jednak wiele zastępów działa 
słabo lub w ogóle. W wielu jednostkach jest duża 
różnica między ideałami systemu zastępowego i 
praktyką. 

Na IX Światowym Zlocie ZHP 2017 Kanada (Camp Teramacouta, Quebec), kanadyjskie harcerki 
wyróżniły się tym, że działały w prawdziwej idei systemu zastępowego. Kanadyjskie zastępy 
odniosły sukcesy w konkursach zastępów i dały przykład jak zastęp może pracować jako jeden 
organizm.
Ujawniło to Chorągwi US, to czego im brakuje i nad czym muszą pracować. Aby to osiągnąć, w 2018 
odbił się kurs drużynowych „Pejzaże”, aby uwypuklić rolę zastępowej i ważność samorządnych 
zastępów, a rok 2019/2020 został ogłoszony rokiem zastępu. Strategie uwzględniły konferencje 
metodyczne i konkursy zastępów. Celem było wskrzeszenie prawdziwej pracy zastępami poprzez 
kształcenie instruktorek. Trzy konferencje programowo-metodyczne skupiły się nad następującymi 
strategiami:

Zajęcia w zastępach: tworzenie tożsamości zastępu oraz planowanie zbiórek w zastępach
Instruktorska praca nad sobą: samokształcenie, stopnie instruktorskie i jednostki instruktorskie
Nurtujące nas problemy i realia
Metoda harcerska na różnych poziomach
Wychowawcza rola instruktorki i służba.  

Instruktorki na kadym stopniu i w całej Chorągwi 
m i a ł y o k a z j ę p o d z i e l i ć s i ę w i e d z ą i 
doświadczeniem. Powstał też nowy zastęp 
instruktorski „Żubrzyce” w Nowym Jorku. 

Jak wygląda praca w zastępach w naszych 
jednostkach? Czy zastępy pracują tak jak byśmy 
chcieli? Czy prawdziwy system zastępowy jest 
widoczny? Czy mamy wiedzę i doświadczenie aby 
pomóc naszym drużynowym w implementowaniu 
metody harcerskiej? Pomoc, doświadczenie i 
zasób wiedzy i strategii są dla nas dostępne: 
możemy się skontaktować z chorągwią harcerek w 
USA albo w Kanadzie. Owocna praca Chorągwi 
US napewno przyniesie wspaniałe rezultaty z 
których nasze wszystkie jednostki będą mogły też 
skorzystać.

„Najbliższym siostrzanym kółkiem, w którym harcerka 
żyje, jest zastęp.   Tym zaś więcej będzie on wart, tym 
poważniejszą rolę wychowawczą spełni, im więcej 
będzie miał cech swoistych, im bliższy będzie 
dziewczętom.” hm. Ewa Grodecka

„System zastępowy jest zasadniczą cechą, 
różniącą wychowanie skautowe od wychowania 
przez inne organizacje. I gdy system ten jest 
stosowany właściwie, musi przynieść dobre 
rezultaty.” Robert Baden-Powell

Stany Zjednoczone: Kształcenie funkcyjnych i instruktorek
Rok zastępu 1.0 i 2.0
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Kącik Kształcenia
Szlakiem Gór Błękitnych  

Kurs Przewodniczek i Przewodników.

Pierwsze trzy szlaki kursu prowadziły nas poprzez krajobraz tematów wodzostwa, symbolizmu 
harcerskiego, pracy nad sobą, pracy w zastępach, elementy zbiórki, kształcenie następcy i 
administrację harcerską.  Na czwartym szlaku wkroczyliśmy do planowania pracy harcerskiej … 
ogólny plan pracy roku, szczegółowy plan zbiórki i szczegółowy plan wycieczki. List 4 kursu został 
przekształcony na zbiórkę, której celem była „odkrywanie systematyczności planowania zajęć 
harcerskich”. 

„Czwarty Szlak”

Fig. 1. Plan zbiórki kursu 05

Jako przykład ogólnego planu, skorzystaliśmy z planu kursu. Każda praca harcerska ma cel – a 
celem kursu było „Wgłębienie się w metodę harcerską i rolę instruktorską przewodniczki/
przewodnika”. Należało zbadać wymagania stopni, podział na poszczególne tematy i ułożenie ich 
tak, aby się zmieściły w kalendarzu kursu. Schemat Planu Kursu, przed i po marcu 2020, można 
znaleźć na pierwszym szlaku tej serii (Węzełek nr. 335). 
W podobny sposób tworzenie ogólnego planu roku lub akcji letniej się rozpoczyna nadaniem celu 
pracy oraz wglądem do stopni i sprawności, które nasza młodzież zdobywa. Pamiętajmy, według 
słusznych słów hm. Bogdana Szwagrzaka, „Stopnie i sprawności są w metodyce ruchu 
harcerskiego sprawą najważniejszą. Stopnie i sprawności są podstawą i istotą naszej pracy 
harcerskiej. Program prób na stopnie i sprawności stanowi szkielet całego harcerskiego systemu 
zajęć. Jeżeli drużyna zaniedbuje sprawę stopni i sprawności harcerskich, znaczy to, że nie pracuje 
po harcersku.” Do ogólnego planu należy również dobrać tematy gawęd, świąt, wycieczek, 
przygód, prac ręcznych i pracy zarobkowej – rozkładając je w miesięcznym lub kwartalnym 
harmonogramie.
Następnie, grą (Fig. 3) przypomnieliśmy sobie elementy rocznego (ogólnego) planu pracy i jak się 
go rozkłada na szczegółowe plany zbiórek lub wycieczek. Zabawmy się więc w tą grę, aby sobie 
dobrać każdy element planowania planu pracy. Wydrukuj następną stronę i rozetnij elementy. Z 
ciemnych zielonych kwadratów, stwórz tytuły trzech kolumn… a teraz dobierz przynależność 
elementów do rodzaju planu. Elementy mogą należeć do dwóch lub trzech kolumn. 
Jeżeli wolicie zagrać w tą grę elektronicznie, zapraszamy do zagrania tu: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_gzeN5OcA7hcCepeenSxTPHJrLKpYYRjzBrKXEf3SnJijg/viewform?
usp=sf_link.

Odpowiedzi wydrukujemy w następnym Węzełku - a jeżeli zagracie on-line, odpowiedzi będą w 
kolorowych wykresach!

Fig. 2. Roczny Plan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_gzeN5OcA7hcCepeenSxTPHJrLKpYYRjzBrKXEf3SnJijg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_gzeN5OcA7hcCepeenSxTPHJrLKpYYRjzBrKXEf3SnJijg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_gzeN5OcA7hcCepeenSxTPHJrLKpYYRjzBrKXEf3SnJijg/viewform?usp=sf_link
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Kursantki i kursanci omówili różnice planu pracy według gałęzi pracy. Był to wstępny wgląd do 
rozwoju dziecka i sposób badania, jak metoda harcerska uwzględnia potrzeby każdej grupy 
wiekowej. Zastęp „Pogodność” składał się z funkcyjnych każdej gałęzi pracy – więc kursantkom nie 
było trudno rozróżnić czym się plany pracy różnią i że nie wszystkie zajęcia nadają się do każdej 
gałęzi. „Nie możemy wziąć skrzatów na biwak harcerski!” Według zastępu „Sześć Śmiałych 
Błękitnych Szczytów” słusznie zauważyły, że planowanie się różni od południowej czy północnej 
półkuli ziemskiej. „[Rozpoczynamy planowanie] przed rozpoczęciem roku harcerskiego „po akcji 
letniej – w lecie”, bo akcja letnia jest (tzn. powinna być) zakończeniem przeszłego roku pracy. Może 
to łatwiej ustalić na północnej półkuli, gdzie lato odbywa się w czerwcu-lipcu; bo na południowej 
półkuli obóz odbywa się w styczniu – na początku nowego roku kalendarzowego”. Ale w każdym 
wypadku, jeśli pomyślimy, obóz odbywa się przed rozpoczęciem następnego roku harcerskiego!” 

Wybór sprawności związanej z tematem kursu i zaplanowanie gry lub ćwiczenia wraz ze wszystkimi 
informacjami potrzebnymi do ich przeprowadzenia był to cell Zbiórek 10 i 13. „Pięciu 
Entuzjastycznych Pancernych” wybrali sprawność wędrowniczą „Łazik Górski”, a zamiast jednej 
wycieczki zaplanowali trzy-dniowy złaz wędrowniczy. „Pogodność” jednogłośnie wybrała sprawność 
harcerek „Przyjaciółka Lasu” i zaplanowała grę terenową wraz z piosenką i legendą. Zastęp 
wędrowniczek „Współpracujące Morskie Smoki” podzielił się na cztery grupy i opracował guziczek 
„Astronautka”, sprawności zuchowe „Góralka/Góral” i „Aktor”, sprawność harcerek „Przyrodniczka” i 
sprawność wędrowniczą „Przewodniczka po Paśmie Gór”. Zastęp „Sześć Śmiałych Błękitnych 
Szczytów” wybrał trzy sprawności – ujmując wszystkie gałęzie pracy – guziczek skrzatowy 
„Kangurek”, sprawność zuchową „Przyjaciółka Lasu” i sprawność harcerek/wędrowniczek 
„Przewodniczka po paśmie gór”. Zastępy zaplanowały całodniową wycieczkę, która miała się odbyć 
na odwołanej Adastrze, niektóre zastępy zaplanowały również jadłospis, zajęcia, piosenki i 
ćwiczenia dla patroli 10-osobowych, pomieszane krajami i stopniami, z opiekunem z Australii. 
Miejmy nadzieje, że nam się uda skorzystać z tych planów na przyszłej Adastrze w tym 
malowniczym zakątku naszej kuli ziemskiej!

Kreatywność uczestniczek I uczestników nie miała granic. W czasie porównywania legend 
aborygeńskich do polskich, kursantki i kursanci zauważyli, że legenda o bitwie między Gungaratch i 
Mirrigan jest podobna do naszej legendy o Smoku Wawelskim, a legenda o Trzech Siostrach ma 
podobieństwo do naszej legendy o Śpiących Rycerzach.

Fig. 3. Gra Plan Pracy
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W poprzednich Kącikach Kształcenia prosiłyśmy o podzielenie się waszymi spostrzeżeniami. Nie 
było ani jednej wiadomości a gdy włączono hiperłącze do wypowiedzi … tylko dwie druhny 
odpisały! Drogie Druhny! Referat Kształcenia potrzebuje waszego udziału! 
Prosimy skorzystać z gry on-line (hiperłącze na str. 10) tego kącika!

Do zobaczenia na następnym szlaku,

Fig. 5. Rozwiązanie do krzyżówki „Regulamin Główny”

„Kasa”
1. Data; numer dochodu; numer czeku lub „gotówka”; podziękowanie listowne za donacje
2. Data; numer rozchodu; opis; podpis skarbniczki (kwity zastępcze, dwa podpisy)
3.

4. Saldo 46.61
5. c.
„Inwentarz”

Odpowiedzi do gier z trzeciego szlaku.

Fig. 4. Odpowiedzi do gry „Majątek Jednostki”
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Zastęp „Współpracujące Morskie Smoki” na zbiórce 
Zoom w Brisbane i Sydney (Australia)

Zastęp „Pięciu 
Entuzjastycznych 
Pancernych”  w Brisbane i 
Melbourne (Australia)

Zastęp “Pogodność” z Connecticut i Nowego 
Jorku (Stany Zjednoczone)

Siódmego lutego, Zbiórką Nr 13, oficjalnie zakończyliśmy 
Kurs PWD „Szlakiem Gór Błękitnych”. Spotkaliśmy się 
razem na wspólnej zbiórce w Brisbane, Sydney i 
Melbourne łącząc się wirtualnie. Mimo innej strefy 
czasowej dołączyli się także do nas komendanci kursu, 
druhna Ania i druh Przemek.

Migawki z Kursu PWD „Szlakiem Gór Błękitnych”

Zastęp „Sześć Śmiałych 
Błękitnych Szczytów” na zbiórce 
Zoom w Brisbane i Melbourne 
(Australia)

Było wesoło i głośno. Były gry i pokazy oraz wesołe pląsy zuchowe.  Zastęp „Pięciu 
Entuzjastycznych Pancernych” nauczył wszystkich nowego pląsu, który sami napisali o stworzeniu 
rzek Cox i Wollondilly, pt. „Gurangarch i Mirrangan” (na melodię „Misie Dwa”). Był kominek, w czasie 
którego usłyszeliśmy gawędy naszej druhny naczelniczki i druha naczelnika, oraz naszego kapelana 
i komendantki kursu. 
Dziękujemy serdecznie komendzie kursu za zorganizowanie i przygotowanie kursu. Instruktorkom-
mentorkom za pomoc w prowadzeniu zbiórek, a naszym kursantom gratulujemy osiągniętego celu. 
Wielkie brawa szczególnie dla was. 
„Jesteśmy przyszłością Harcerstwa Polskiego w Australii 
i jesteśmy gotowi przewodzić młodzieży jutra”.
Urszula Daniels, hm.
Komendantka Chorągwi Australia.

Zakończenie kursu

Mirrangan  3x (klap klap)
Mirran 4x Mirrangan (klap klap)
Mirangan i Gurangatch
i Gurangatch i Mirangan i
Gurangatch i Mirrangan 2x (klap klap)
Bili się, bili się, bili się (klap klap)
Bili się i stworzyli rzeki dwie (klap klap)
Rzeki Cox's i Wollondilly
Tak dwie rzeki dwie stworzyli
Mirrangan i Gurangatch tak zrobili 
(klap klap)
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Im bardziej musimy się izolować tym bardziej doceniamy chwile spędzone razem. Taka refleksja 
towarzyszyła chyba nam wszystkim podczas minionych Świąt Bożego Narodzenia. Im więcej ograniczeń i 
zakazów spotkań tym nasze pragnienie założenia munduru i spędzenia czasu razem było mocniejsze. 
Chyba właśnie dlatego, bez względu na trudności logistyczne nasza harcerska tradycja organizowania 
„opłatka”, jasełek i kolędowania na każdym szczeblu organizacji przetrwała. A że potrzeba jest matką 
wynalazku, więc na nowe pomysły i rozwiązania nie trzeba było długo czekać. Forma niewątpliwie musiała 
się zmienić, ale duch był ten sam.
Podczas wirtualnego „opłatka” drużyny instruktorskiej „Bądź Gotów”, na które były zaproszone instruktorki 
Chorągwi Harcerek w Kanadzie wraz z Naczelniczką Organizacji Harcerek, Komendantką Chorągwi i 
hufcową Hufca Watra, padł pomysł żeby zadzwonić do wcześniej urodzonych instruktorek, złożyć im 
życzenia i zapewnić o naszej pamięci. Te z serca płynące życzenia telefoniczne, przeplatane były 
słuchaniem polskich kolęd i wieloma wspomnieniami z minionych lat. Czego więcej można sobie 
zamarzyć w mroźny, zimowy wieczór? Dzięki takiej formie „opłatka”, mogło dołączyć wiele instruktorek, 
którym wiek, zdrowie lub odległe miejsce zamieszkania zwykle uniemożliwiają wzięcie udziału w takich 
spotkaniach. 
Tuż po świętach, ponad 60 instruktorek, instruktorów, działaczy i działaczek harcerskich spotkało się na 
tradycyjnym, ale wirtualnym  „opłatku” Zarządu Okręgu ZHP, Kanada. W tym roku nie śpiewaliśmy na głos 
razem, ale za to każdy mógł być solistą na scenie swojego domostwa. Jak zawsze mogliśmy liczyć na 
akordeonowy podkład muzyczny w wykonaniu druha Roberta Wołocha. Była to przemiła okazja do 
podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń w naszej harcerskiej rodzinie.
Ogromnie cieszy, że pomimo pandemii nasze tradycje podtrzymywane są także na poziomie szczepów i 
drużyn. W Szczepie „Zorza”, jak pamięć sięga, pierwsza zbiórka po przerwie świątecznej to wspólne 
jasełka i dzielenie się opłatkiem, na które są zaproszeni księża, rodzice i najbliżsi. W tym roku 
połączyliśmy się internetowo ale jak zawsze zuchy prześlicznie zaprezentowały wierszyki, których uczyły 
się właśnie na tę okazję, harcerki wplotły swoje narracje o świątecznych tradycjach, instruktorki 
zaśpiewały kolędy a nasz kapelan pobłogosławił nas na nadchodzący rok. 
Nasze kolędowanie 2020/2021 w Ontario odbywało się na odległość ale chyba nigdy wcześniej nie 
odczuwało się tyle ciepła, szczerej troski i radości jak podczas naszych harcerskich „opłatkowych” spotkań 
w tym roku. Pomimo dystansu nasza więź zacieśniła się jeszcze bardziej, bo jak nigdy dotąd nie 
uświadomiliśmy sobie jak bardzo chcemy być razem!

Kasia Niszcz, dz.h., 
Szczep „Zorza”, Hufiec Watra, 
Chorągiew Harcerek w Kanadzie 

Im dalej tym bliżej… czyli kolędowanie 
2020/2021
Szczep „Zorza”, Hufiec Watra, Kanada
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Po wysłuchaniu Ojca Marcina i wspólnej rozmowie, Zuchy 
mia ły obrzęd przejścia z oczami przewiązanymi.  
Zobaczyliśmy jak to można pobłądzić, kiedy się idzie w 
ciemności, a o ile pewniej i raźniej idzie się ze światłem. 
Podobnie jak w życiu.
Po oficjalnym podpisaniu się na naszą kartę pani Lucyna i 
Ojciec Marcin nadali zuchom sprawności. Gratulujemy 
zuchom zdobycia nowej sprawności! Jako „Strażnicy 
Światła” będziemy starać się nieść i strzec światło Boże, 
świecić dla innych uczynnością, służbą, prawdą i dobrocią.
Święto Matki Boskiej Gromnicznej to koniec okresu 
kolędowania, więc zaśpiewaliśmy razem „Przybieżeli do 
Betlejem Pasterze”. W czasie majsterkowania zuchy 
dokończyły gwiazdki betlejemskie.
Dziękuję wszystkim za obecność i zuchom za wzorowe 
przyjście w mundurkach! Z Bogiem. Jesteśmy ludźmi 
światła - zuchy jak i dorośli - zatem niech każdy w sercu 
zatrzyma to światło otrzymane i świeci nim dla innych.
Czuj! Czuwaj! 

Anna Radko-Van Ouwerkerk, hm
Drużynowa i Opiekunka. 
Hufiec Podhale USA

Święto Matki Boskiej Gromnicznej. 

Gromada Zuchów „Polskie Poziomki” ze Wzgórza Matki Boskiej Częstochowskiej, 
Hufiec Podhale, Doylestown, PA, USA

Trzydziestego stycznia b.r. mieliśmy bardzo uroczystą 
zbiórkę, pełną ciepła i rumieńców mimo lodowatej zimy. 
To była zbiórka na zakończenie sprawności „Strażnik 
Światła Betlejemskiego”.

Zbiórka zuchowa na zakończenie sprawności „Strażnik Światła Betlejemskiego”

Po rozpoczęciu zbiórki i zapaleniu naszego światła 
gromady, ojciec Marcin Ćwierz, nasz Kapelan 
opowiedział zuchom o święcie Ofiarowania Pana. W 
tradycji polskiej również zwanym świętem Matki Boskiej 
Gromnicznej, które przypada 2-go lutego, 40 dni po 
Bożym Narodzeniu i jest jednym z najstarszych świąt. W 
ten dzień (Candlemas) wierni przynoszą świece na 
mszę, aby je poświęcić. W polskiej tradycji świece te, 
zazwyczaj z wosku pszczelego, nazywamy gromnicami. 
Tym pięknym starym zwyczajem wierni po odpaleniu 
gromnic od świecy paschalnej zabierali je do domów na 
znak Światła pana Jezusa i służyły one cały rok w 
obronie przed gromami i innym niebezpieczeństwem. 
Świece zapalano w oknach podczas burz oraz w 
trudnych chwilach. W ludowym zwyczaju gromnicę po 
poświęceniu w kościele, zanoszono zapaloną do domu, 
aby od tego ognia rozpalić domowy ogień, co miało 
zwiastować zgodę i miłość w rodzinie.* Tak więc zanim 
mieliśmy Betlejemskie Światło Pokoju już od bardzo 
dawna istnieje tradycja przynoszenia światła Bożego do 
naszych domów w dzień Matki Boskiej Gromnicznej.
*Źródło: https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201704-gromniczna.html

Celebracja urodzin druhny Ani. Druhna była bardzo 
zaskoczona i wzruszona niespodzianką. Piękne 
kwiaty i pyszny tort.
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Jest w obozowaniu jakiś niesamowity czar. To 
przebywanie w małych jednostkach, szóstkach czy 
zastępach powoduje że tworzy się nierozerwalna więź.
Spora grupa z Sydney wybrała się na obóz. Było nas aż 
50 osób. W Sydney nie ma dużo młodzieży harcerskiej i 
chyba ta rozłąka podczas panującej pandemii Covid-19 
przyczyniła się do tej licznej frekwencji. Komendantką 
kolonii Zuchów była hm Anna Chawa. Miała dwie druhny 
do pomocy Hanię Geras i Joannę Fenik i okresowo 
Izabelę Brzozowską i Melisę Szołoch. Zuchy przerabiały 
sprawność Ekologicznych Detektywów. Program bardzo 
ciekawie i pomysłowo przygotowany był przez Anię która 
też świetnie odegrała rolę Ekoludka.
Harcerki obrały sobie nazwę „Obozowe Tango” i pod 
skrzyd łem druhny phm. Irenki Wasko, kończy ły 
przerabiać stopnie rozpoczęte na zbiórkach i zdobywały 
rozmaite sprawności, m.in. sprawność „Strzeleckiego”. Z 
mapą świata pod ręką musiały odnaleźć miejsca, które 
Strzelecki odwiedzał podczas licznych podróży po 
świecie i w Australii. Harcerki błyskawicznie postawiły 
bramę z huśtawką, kapliczkę i tablice rozkazów. Dnie były 
przeplatane wędrówkami, kąpielą w oczku wodnym i 
gotowaniu na polowym ognisku.
Harcerze przenieśli się w czasie do początków państwa 
Polskiego i naśladowali życie Słowian budując bramy, 
prycze i stojaki jak i też piec z gliny, aby posiłek 
zgotować. Obóz harcerzy nazywał się „Biskupin”. 
Komendantem był Ryszard Chawa, phm. Ważnym 
przeżyciem było pasowanie zuchów na harcerzy i 
nadanie im chust. Harcerze mieli bardzo urozmaicony 
czas. Prace ręczne w ich zagrodzie przeplatane były 
wędrówkami po leśnej okolicy, kąpiel pod wodospadem i 
tropienie w buszu.
Ksiądz Artur przyjechał nam odprawić Msze Święte w 
dwie niedziele a w międzyczasie młodzież modliła się i 
rano, i wieczorem dziękując Bogu za wspaniały obóz.
Kasia Davis z KPH zajęła się gospodarstwem obozu i z 
pomocą matek udało im się wszystkich dobrze nakarmić.
Zostały teraz zdjęcia i wspomnienia. Joasia Fenik była 
głównym fotografem. Upewniała rodziców że krzywda się 
dzieciom nie dzieje i że bawią się wyśmienicie.
Czuwaj
Marysia Nowak, hm
Komendantka Całości.

Chorągiew Australia
Obóz i kolonia hufców Polesie i Kraków w Kariong NSW 
„Śpiewajmy Razem 2021”

Więcej pięknych zdjęć z obozu i kolonii możecie zobaczyć na 
Facebooku: ZHP - Hufiec Polesie i Hufiec Kraków - Sydney.
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Obóz Wędrowniczek
W tym roku na obóz  przy jecha ło  5 
wędrowniczek, a ja byłam komendantką. 
Zbudowałyśmy  obóz  pod nazwą „Klejnoty". 
P ie rwsze dn i obozu  spędz i łyśmy na 
przygotowaniu naszego obozu: rozbijaniu 
namiotów, budowaniu bramy, kapliczki, 
stojaków na buty i nawet huśtawki. 
Następnie zaczęliśmy  pracę nad sprawnością 
„Moda”. Wędrowniczki  projektowały różne 
stroje na manekinie, udekorowały swoje 
indywidualne  koszulki i zorganizowały pokaz 
mody dla harcerek i harcerzy. Uczyłyśmy  się 
też  o modzie przez lata i jak się  zmieniała. 
Dhna Urszula Daniels, hm., Komendanta 
C h o r ą g w i , p r z y j e c h a ł a  n a o b ó z  z 
p r z e r ó ż n y m i  k o s t i u m a m i z 
czasów  Starożytnego  Egiptu, Rzymu, 
Romantyzmu, Kolonialnej Australii i z ostatnich 
100 lat. Wędrowniczki i wędrownicy wiele się 
nauczyli i było dużo śmiechu gdy komenda 
przymierzała kostiumy. 
W czasie obozu wędrowniczki miały okazję 
pływać w basenie, na kajakach nad zalewą i 
s p ę d z i ł y  d z i e ń w l e s i e . W i e c z o r y 
były  spędzane  przy ognisku lub na grach w 
podchody. W ostatnią noc na obozie 
wędrownicy  i wędrowniczki  ubrały się  w 
tradycyjne rzymskie togi i miałyśmy  małe 
rzymskie przyjęcie. 
Niestety obóz się wcześniej skończył z powodu 
nagłego Covid-19 lock down w Brisbane, ale 
wędrowniczki miały wspaniały czas i pozostały 
piękne wspomnienia. Czułyśmy się bardzo 
wdzięczne  że w tym  czasie, kiedy panuje 
jeszcze na świecie pandemia, myśmy mogły 
być razem na obozie w harcerskim gronie. 
Czuwaj!
pwd. Krysia Struzik
Komendantka Obozu Wędrowniczek „Klejnoty"

Akcje Letnie Obwodu Pomorze, Brisbane.

Złaz Wędrowniczek 
i Wędrowników
Podczas złazu trzymaliśmy się razem jako 
jeden patrol, jak tylko to było możliwe 
czasowo: w czasie zajęć, gotowaniu jedzenia i 
przemieszczaniu się z jednego kempingu do 
drugiego. Jest to kluczowy aspekt zbliżania się 
do siebie, aby pomóc nam zrozumieć, jak 
każdy z nas może razem pracować. Tym 
poznajemy nasze mocne i słabe strony. Na 
przykład nie wszyscy moglibyśmy utrzymać to 
samo tempo podczas wędrówki do następnego 
obozu, więc zdecydowaliśmy się pozostać za 
najwolniejszym członkiem, aby nigdy się nie 
rozdzielić i stracić z oczu członków naszej 
grupy. Ponadto wszyscy przyczyniliśmy się do 
gotowania naszych potraw i włożyliśmy 110% 
w nasze pokazy i naszą piosenkę patrolu, aby 
pokazać, że pomimo różnic jakie możemy mieć 
między niektórymi członkami, potrafimy ze 
sobą efektywnie i komfortowo pracować. 
Napisaliśmy zupe łnie nową piosenkę - 
kompletną z refrenem i trzema zwrotkami, na 
melodię piosenki „Szare Szeregi”, zdobywając 
w efekcie najwięcej punktów. Nasza piosenka 
miała również aspekt demencji, który pasował 
do nazwy naszego patrolu, „Siła Rozumu”. 
Wszyscy staraliśmy się być najlepszymi, jak 
tylko potrafiliśmy i być najlepszymi członkami 
patrolu. Rezultatem by ł zadowolony i 
produktywny patrol, który współpracował 
niesamowicie dobrze i nigdy nie stracił zapału 
do bycia najlepszym. Podsumowując, kluczem 
do dobrego patrolu jest otwartość na nowe 
pomysły podczas wdrażania własnych sugestii, 
nigdy nie pozwalanie jednemu członkowi na 
przejęcie całkowitej kontroli nad patrolem, 
zachowanie pozytywnego nastawienia, aby 
patrol nigdy nie stracił moralności i zawsze 
każdy pracował na 100% tak jak wszyscy inni 
w grupie. Razem tworzy to produktywny, 
pozytywny i zaangażowany patrol, który jest w 
stanie stawić czoła wszelkim wyzwaniom, jakie 
mogą napotkać ich na złazie.
Patrolowy H.O. Aramis Daniels
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Akcja Letnia „Twarzą w twarz”
Obwód Podhale, Melbourne

Pięknym dzionkiem 8-go stycznia, starsza młodzież 
wybrała się do Mornington Peninsula. Zaczęliśmy 
wycieczkę wędrówką do Bushranger Bay. Zjedliśmy obiad 
i zagraliśmy w rożne gry na plaży, Bushranger Bay, po 
czym powędrowaliśmy dalej do Cape Schanck. W 
południe zajechaliśmy do Rye, gdzie kąpaliśmy się w 
morzu. 
Jak to dobrze było być w rzeczywistym gronie harcerskim 
po działaniu wirtualnym podczas długo-miesięcznego 
lockdown w Melbourne!
Czuwaj!

Irena Kutypa, phm.
Hufcowa Harcerek Hufca Podhale, Melbourne, Australia

W środę 6-go stycznia, kolejna część Akcji Letniej. 
Harcerki, harcerze, wędrowniczki i wędrownicy pojechali 
na wycieczkę rowerową z Canning Reserve do Brimbank 
Park. Szybko skończyli trasę więc było czas na spacer po 
parku Brimbank.

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, Obwód 
Podhale, w zamian za tradycyjny Obóz Letni, zdecydował 
zorganizować wycieczki i wędrówkę, zaczynając od 
naszych najstarszych uczestników.
Wędrownicy i wędrowniczki w niedzielę wybrali się na 
dwudniową wędrówkę do Grampians. Przeszli 13 km na 
około Lake Bellfield, a w poniedziałek przewędrowali 13.2 
km od Borough Huts do Mount Rosea. Trochę zmęczeni, 
ale wrócili z uśmiechami i zadowoleni z osiągnięć!

Więcej pięknych zdjęć z obozu i kolonii możecie 
zobaczyć na Facebooku: ZHP Podhale Melbourne

Obóz „Harcerskie Skarby” i  Kolonia Zuchowa „Podróżnicy” 
Obóz letni obwodu Pomorze odbył się 3-13 stycznia na terenie Baden Powell Campsite niedaleko 
Samford Village. Dużo zdjęć i krótkich filmików które pokazały się na Facebooku (KPH Pomorze 
Pomoże Brisbane), ujawniają jak wspaniale wszyscy się bawili. Niestety, ze względu na Greater 
Brisbane 3-day lockdown, Australian Scouts poprosili o wcześniejsze zamknięcie obozu i koloni 
zuchowej. Odbiór dzieci był wspaniale zorganizowany i trzeba tu pochwalić zarówno instruktorki jak 
i rodziców za sprawną akcję.
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„Skrzaty Podhala”

Hej Ho! Na zbiórkę by się szło...

Trudno określić uczucia jakie wywołało 
pierwsze spotkanie na skrzatowej zbiórce po 
prawie roku zdalnego istnienia i wirtualnych 
zbiórek! Wiele miesięcy izolacji, podwójnego 
ostrego zamknięcia stanu Wiktorii przez wzrost 
zakażeń wirusem Covid-19 i ta przeciągająca 
się niepewność, co będzie jutro. Z radością 
zauważyliśmy że skrzaty nie zapomniały 
dobrze znanej formy zbiórki, a obrzędy są już 
dla nich tradycyjne. Na rozpoczęcie roku 
harcerskiego wraz z niespodziankami mieliśmy  
szczęśliwe spotkanie po takiej długiej rozłące. 

Podczas pandemii 2020 nasze skrzaty poznały 
Warszawę, dzięki innowacyjnym podejściom 
do nowego guziczka „Syrenka” wymarzonego 
przez dhnę pwd. Julię Buras. Na tej zbiórce  
skrzaty miały okazję na życzenie zaczarowanej 
kostki dhny Wandy, spieszyć się do uprzednio 
dobrze poznanych punktów stolicy Polski: na 
lotnisko, nad Wisłę, do Stadionu Narodowego, 
do Syrenki, do dzielnicy Ursus. Tam czekały na 
nich cierpliwe pluszowe misie i częste powroty 
do mapy stolicy.
Ku naszemu zdziwieniu, skrzaty dobrze 
zapamiętały że kiedyś Polski nie było widać na 
mapach. Kiedy porównywały kształt granic 
Polski sto lat temu, mądrze zauważyły że 
Warszawa była w tym samym miejscu na rzece 
Wiśle ale granica z lewej i prawej strony była 
bardzo zmieniona.

Pląs:  Pszczółka Tu! Pszczółka Tam!

Przesyłamy kilka wymownych zdjęć ze zbiórki.  

Serduszko Czule!   

Cztery Wesołe Druhny Skrzatowe:
Sarah, Julia, Wanda i Iza.
Hufiec „Podhale”, Melbourne, Australia

Nadesłała Julia Buras, pwd

Hufiec „Podhale”, 
Melbourne, Australia

Mapa Polski
Gra:  Syrenka Warszawska
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W niedzielę 28 lutego, w Amerykańskiej Częstochowie, odbyły się główne uroczystości 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody zostały zorganizowane przez Okręg 10 
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz Stowarzyszeniem Pamięć.
Mimo deszczowej pogody, tego dnia, licznie przybyli członkowie placówek SWAP z NY, NJ i PA 
oraz przedstawiciele organizacji polonijnych m.in. Hufiec Harcerek Podhale i młodzież z grupy 
rekonstrukcyjnej SGO Polesie, która pełniła wartę honorową przy pomniku. Obecność młodych 
ludzi oraz weteranów skupionych wokół Pomnika Wyklętych była niezwykle wymownym 
momentem, dającym nadzieję, że pamięć o bohaterach tamtych lat, ich walce i poświęceniu będzie 
kontynuowana przez młode pokolenie Polonii.

Chorągiew 
Harcerek w USA

Hołd Żołnierzom 
Wyklętym

Na zdjęciu hm. Maria Bielska i phm. Ewa Pater Jasz 
składają kwiaty u stóp pomnika Żołnierzy Wyklętych. 

Delegacja Hufca Podhale wzięła udział w 
pamiętnej uroczystości, którą opisuje 
Pan Grzegorz Tymiński, organizator i 
Prezes Stowarzyszenia Pamięć.

O godz. 12:30 wszyscy uczestnicy wzięli udział w 
uroczystej Mszy Świętej podczas której modlono się w 
intencji Ojczyzny, Żołnierzy Wyklętych oraz ich rodzin, 
które do dzisiaj nie odnalazły jeszcze szczątków swoich 
najbliższych.
Ostatnim punktem obchodów była projekcja filmu 
dokumentalnego o Stanisławie Konopce ps. „Desant”, 
żołnierzu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych został 
ustanowiony 10 lat temu, 1 marca 2011 roku. Tego dnia, 
w 1951 roku w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej 
zamordowano strzałem w tył głowy siedmiu członków IV 
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 
Dzień ich śmierci stał się dniem pamięci o wszystkich 
Żołnierzach Wyklętych.

Czuwaj! 
Maria Bielska, hm.   
Chorągiew Harcerek w USA

„Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, 
którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.   Walcząc z siłami nowego agresora, musieli 
zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego 
podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w 
kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne 
prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało 
zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach.”

Źródło: prezydent.pl - oficjalna strona prezydenta RP.

http://prezydent.pl
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Dzień Myśli Braterskiej
Życzenia z całego świata
Z okazji Dnia Myśli  Braterskiej, 22-go lutego,  co roku 
skauci na całym świecie łączą się wspólnym duchem, 
u m a c n i a j ą s k a u t o w e w i ę z i i u p a m i ę t n i a j ą 
rocznicę urodzin Roberta i Olave Baden-Powell. Życzenia 
dla i od druhen z całego świata ukazały się na Facebooku, 
zostały przesłane przez email i nawet jeden, prawdziwy 
list, został dostarczony przez pocztę do mnie, dla 
„Węzełka”, który wzruszył mnie bardzo! Dziękuję bardzo 
serdecznie dnuhowstwu: Izie, Juliuszowi i Julii Buras z 
Melbourne! Poniżej znajdziecie też wyrywki życzeń od 
naszych sióstr harcerek i różnych organizacji.

Ja też dołączam się do życzeń z okazji DMB i w imieniu 
swoim i „Węzełka” życzę wam wszystkim zdrowia, radości 
z pracy harcerskiej, nowych pomysłów i owocnej pracy!
Czuwaj!
Anna Bartlett, phm 
Redakcja

 22-go lutego 2021 r. 

 

 

 

 

 

„W świecie pełnym niepewności i niepokoju  

nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle." 

~ Lady Olave Baden-Powell 
 

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej,  

Życzę, mnóstwo wspaniałych i trwałych przyjaźni oraz aby służba,  

którą pełnimy, była dla każdego źródłem satysfakcji i dodawała motywacji  

do dalszych harcerskich działań. 

Czuwaj! 

 

Monika Karska-Emin, hm. 

Komendantka Chorągwi Harcerek w Kanadzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj dołączam moją cząstkę 
bardzo serdecznych i siostrzanych 
myśli do tysięcy tych, które 
radośnie - w 92-gą rocznicę DMB 
- okrążają cały świat, życząc 
wszystkim harcerskiej radości w 
każdej naszej codzienności. 
Czuwaj! 
Lusia Bucka, hm. 
Chorągiew Harcerek w USA

Drogie Druhny,  
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej  
przesyłam najserdeczniejsze życzenia 
aby nigdy nie zgasł żar przy jaźni który 
nas łączy. 
Czuwaj! 
Danusia Figiel, hm.  
Naczelniczka Harcerek
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Przejęłam funkcję Komendantki Chorągwi w październiku 2021r. 
Zdąży łam się spotkać na kawę z ustępującą druhną 
Komendantką, hm Maryś Bnińską, tuż przed kolejnym „lockdown” 
w listopadzie – kiedy mi dała „memory stick” tzn. tylko w 
elektronicznej formie różne papierki i dokumenty Chorągwi. 
Później w grudniu na kilka minut spotkałyśmy się pod kościołem w 
Londynie, dała mi pudełko materiałów i wręczyła mi Sztandar 
Choragwi. No i tak wyglądało przekazanie Chorągwi w czasach 
pandemii Covid-19. Do tej pory, nie widziałam się z żadnym 
zuchem, ani harcerką, ani z nawet jedną jednostką – cała nasza 
działalność przeskoczyła na Zoom, Microsoft Teams, czy Google 
Hangout. Nawet rok temu sobie nie wyobrażałam takiej sytuacji. I 
to nie tylko zebrania, rady, kursy kształcenia, ale zbiórki, biwaki i 
nawet kolonie i obozy, i  pierwszy wirtualny Złaz Wędrowniczek 
Chorągwi – tylko przez ekrany. 

Chorągiew Harcerek 
Wielkiej Brytanii 

W Wielkiej Brytanii nasze obchody na Dzień Myśli Braterskiej są przeważnie Hufcami, ale w tym 
roku, zdecydowałyśmy użyć nowe zdolności na naszą korzyść. Po wspólnej Mszy Świętej z kościoła 
na Devonii w Londynie, odprawioną przez ks. Krzysztofa Tyliszczaka, naszego Naczelnego 
Kapelana, i transmitowaną przez Facebook, Chorągiew zebrała się na obrzęd i kominek.

Zaczęłyśmy nasze spotkanie filmikiem – dzieło dhny Julii Sułek z Hufca Mazowsze, który był 
pokazany na Konferencji Instruktorek „Ad Astra”, przedstawiając naszą Chorągiew. Następnie 
poprowadziłam, z pomocą naszych Hufcowych, obrzęd przygotowany przez dhnę hm. Jagodę 
Kaczorowską.  Hufce reprezentowały: Bałtyk – phm. Tatiana de Berg, Kaszuby -– hm Zuzanna 
Sawicka, Polesie – phm. Kasia Długołęcka; Mazowsze – hm Kasia Migda, Hufiec Pomorze – hm. 
Basia Domańska. Każda z nas zapaliła świeczkę i powędrowałyśmy po całym świecie łącząc się 
myślami ze skautkami i skautami którzy żyją w innych krajach, mówią różnymi językami, noszą inne 
mundury i obchodzą ten dzień – tak jak my. 

Dołączyło do nas sporo gości: z władz harcerskich, dhna Naczelniczka hm. Danusia Figiel, z dalekiej 
Kanady; druh Przewodniczący ZHP hm Robert Rospędzihowski i druh Przewodniczący Okręgu WB 
hm Ali Szwagrzak. Zaprosiłyśmy także Chorągiew Harcerzy WB z Komendantem hm Marcinem Roth 
na czele. Już od kilka lat tradycyjnie spotykamy się na Obchody Dnia Myśli Braterskiej w 
Ambasadzie Rzeczypospolitej w Londynie; niestety w tym roku nie mogłyśmy, a wiec cieszyłyśmy 
się że mogli dołączyć do nas pan Ambasador Arkady Rzegocki i pan Konsul Generalny Mateusz 
Stąsiek z rodzinami. 

Zobacz video z 
pozdrowieniami i 
myślami na DMB:  
https://
www.zhpwb.org.u
k/files/
8016/1391/1580/
VIDEO-2021-02-
21-11-13-31.mp4

https://www.zhpwb.org.uk/files/8016/1391/1580/VIDEO-2021-02-21-11-13-31.mp4
https://www.zhpwb.org.uk/files/8016/1391/1580/VIDEO-2021-02-21-11-13-31.mp4
https://www.zhpwb.org.uk/files/8016/1391/1580/VIDEO-2021-02-21-11-13-31.mp4
https://www.zhpwb.org.uk/files/8016/1391/1580/VIDEO-2021-02-21-11-13-31.mp4
https://www.zhpwb.org.uk/files/8016/1391/1580/VIDEO-2021-02-21-11-13-31.mp4
https://www.zhpwb.org.uk/files/8016/1391/1580/VIDEO-2021-02-21-11-13-31.mp4
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Słowo „Braterstwo” znaczy prawdziwa silna przyjaźń, na którą można liczyć nie tylko 
wtedy kiedy jest nam dobrze ale jeszcze bardziej wtedy, kiedy nadchodzą czasy trudne. 
Falami Bałtyku  wypłynełyśmy na oceany, docierając wszędzie gdzie na świecie są 
siostry harcerki i bracia harcerze.   Łączy nas zawsze Krzyż Harcerski, a szczególnie w 
tym Dniu Myśli Braterskiej.  
Na Kaszubach – rejon jezior – które żywią bardzo wiele różnych gatunków ryb, 
organizmów wodnych i dzikich zwierząt.    Nasze braterstwo ogarnia różnorodność 
naszych harcerek – dla każdej jest miejsce w naszych szeregach. 
Na  Polesiu  rosną wierzby – symbole nadziei, i brzozy – symbole odradzającego się 
życia.   Niech nasze braterstwo będzie źródłem siły do przetrwania trudnych czasach i 
źródłem wiary w lepsze jutro. 
Mazowsze  – region żyznych łąk i pól, które dobrze zagospodarowane wydają bogate 
plony.    Nasze braterstwo pomaga nam wychowywać bogaty plon harcerski - ludzi 
chętnych do pełnienia Służby Bogu, Polsce i Bliźnim.
Pomorze – gdzie Polska spotyka się z morzem na plaży.  Tyle ile jest ziaren piasku na tej 
plaży, tyle jest okazji do pełnienia dobrych uczynków, do stawiania sobie nowych 
wyzwań, do wzmacniania więzi braterstwa.

Tradycyjną piosenką „Płonie Ognisko” rozpoczęłyśmy nasz kominek – ułożonym i poprowadzonym 
przez zespół druhen z każdego Hufca, pod dyrekcją dhny przew. Alicji Macheta. Piękne śpiewy 
Chóru Harcerskiego „Watra”, nagrania z Harcerskiego „Domowy Challenge” z roku 2020, i też inne, 
przeplatane okrzykami i fajnym pląsem dhny Natalii Kubiesa, towarzyszyły nam przez następną 
godzinę. Gawędę nam przemówiła dhna Naczelniczka, opowiadając o zmianach naszej działaności 
przez ten ostatni rok. Choć świat dookoła nas się zmienia, harcerstwo trzyma się ideałów, 
dostosowując się do tych zmian przez naszą kreatywność i zapału do pracy. Technologia nam 
pomaga śpiewać przy wirtualnym ognisku i czuć się częścią harcerskiej rodziny. 
Zakończyłyśmy kominek śpiewem „Idzie Noc”, mając nadzieję że za niedługo wszyscy się znowu 
spotkamy dookoła prawdziwego harcerskiego ogniska.

Czuwaj! 

Wanda Petrusewicz-Allen, hm.

Komendantka Chorągwi Wielkiej Brytanii

Drogie Druhny, Druhowie i Przyjaciele Harcerstwa!
Dzisiaj, 22 lutego, czyli w święto wszystkich harcerek, 
harcerzy i skautów na całym świecie, życzymy Wam 
wielu wspaniałych przyjaźni, niezwykłych przygód i 
ciągłej energii do pełnienia służby! Przesyłamy Wam 
też najpiękniejsze życzenia od naszych cudownych 
przyjaciół z Kazunguli!!

Nonprofit Organization · Non-Governmental 
Organization (NGO) · Charity Organization

Projekt instruktorów harcerskich, mający na celu 
ochronę polskich miejsc pamięci w Afryce 
Południowej przy współpracy z Polonią oraz 
działania wolontariackie na rzecz potrzebujących w 
Afryce. 

#DMB2021 #DMB #harcerstwo #scouting 
#harcerskaafryka #afryka

Harcerska Afryka
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Dzień Myśli Braterskiej i Rozpoczęcia Roku 
Harcerskiego celebrowano biwakiem harcerskim 
który odbył się 26-28 lutego na „Bielanach” - 
pięknym terenie nad rzeką Colo.
Biwak był nazwany „Wioska Harcerska”, a hasło 
było „Zawsze razem, zawsze razem”. Piosenka 
biwaku: „Harcerskie Zycie”.

W niedzielę, 21-ego lutego br., Hufce Podhale z 
Melbourne, razem z rodziną harcerską uczciły rozpoczęcie 
roku harcerskiego na Polanie, w Healesville.
Bardzo miło było spędzić czas razem w harcerskiej 
atmosferze – z defiladą, polową mszą, z grami i zabawami 
dla skrzatów, zuchów, harcerek oraz harcerzy, i zakończyć 
dzień ogniskiem.
Z powodu COVID-19, nie mogliśmy uczcić naszego 70-
lecia Harcerstwa w Melbourne w 2020; a więc uczcimy tą 
ważną rocznicę różnymi sposobami w tym roku. Więcej 
informacji wkrótce!
Czuwaj!
Monika Furman, phm.
Hufcowa Harcerek Podhale, Melbourne, Australia

Hufiec Harcerek Podhale, Melbourne

Hufiec Polesie i Kraków, Sydney

Hufiec Pomorze - Brisbane

Chorągiew Australia: 
Obchody DMB i 
Otwarcie Roku 
Harcerskiego.
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Namioty, wędrówki, ogniska, apele, modlitwa, śpiew, uśmiech, polskość, swojskość - tak bym 
opisała krótko biwak harcerski, w którym miałam przyjemność uczestniczyć w miniony weekend.
Jestem mamą trzech chłopców (dwóch harcerzy i skrzata). W Australii mieszkamy zaledwie od 3 
lat, a jednak to wystarczająco długo by zatęsknić za ojczyzną.
Nasi chłopcy nie chodzą do polskiej szkoły - wynika to głównie z naszego lenistwa choć 
tłumaczymy to sobie tym, że jesteśmy tu tylko tymczasowo, a ich podstawy są wciąż bardzo mocno 
osadzone w polskiej mowie, a my soboty mamy przepełnione meczami piłkarskimi.

Refleksja mamy o harcerstwie
Biwak Harcerski Hufców Polesie i Kraków na Bielanach, Luty 2021

Spośród wszystkich polskich organizacji w Sydney wybraliśmy właśnie harcerstwo.
Dlaczego? Bo tu uczą się historii, kultury, tradycji, dyscypliny i wartości, które są nam bardzo 
bliskie. Dziś, w tym pędzącym świecie „Bóg, honor i ojczyzna” to wyświechtane już hasła, z którymi 
wielu Polakom już nie po drodze. Świat się zmienia bardzo, a harcerstwo jakby nie dotknięte przez 
czas pozostaje.

W tym roku po raz pierwszy (na próbę) zaproszono 
nas - rodziców na biwak na Bielany. Mieliśmy swój 
własny obóz z dala od dzieci, swój program niezależny 
od dzieci, tak więc dzieci nie wisiały nam na głowie a 
jednak mogliśmy podpatrywać jak to wszystko 
funkcjonuje.
Mogłoby się wydawać, że my jako dorośli będziemy 
mieli więcej swobody, ale nic z tych rzeczy, zasady to 
zasady: pobudka skoro świt, obowiązkowy apel 
poranny i wieczorny z podniesieniem/spuszczeniem 
flag, wędrówki, wspólna modlitwa. Właściwie to czasu 
wolnego nie mieliśmy za wiele by wybrać się na 
samodzielny spacer. Co także było dla niejednego z 
nas zaskakujące, to całkowity zakaz spożywania 
alkoholu. Tak więc żadne piwka czy winko do ogniska 
nie wchodziły w grę.
Czy, mimo to, bawiliśmy się dobrze? Wyśmienicie. 
Atmosfera harcerska bardzo łączy. Dodatkowym 
atutem był całkowity brak dostępu do internetu, który 
sprawił, że dla odmiany wszyscy patrzyliśmy sobie w 
oczy zamiast na ekrany telefonów. 

Było dużo śmiechu, śpiewu i potu 
wylanego podczas bushwalku. Warunki 
na Bielanach to nie ekskluzywny resort z 
basenem. Przyznaję, że pierwsze 
wrażenie skłania do ucieczki, ale jeśli 
tylko „zdejmiesz koronę”, skupisz się na 
t ym co i s t o tne , poczu jesz moc 
napływającą z tego doświadczenia.
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A wiecie co poruszyło moje serce najbardziej? Ludzie. 
Piękni ludzie harcerstwa, którzy tworzą tą niezwykłą 
wspólnotę. Druhna Ania, druhny Marysia, Irenka, 
Dana, druhna Babcia, druh Ryś, druh Jaś, dziewczyny 
z kuchni - to oni sieją to ziarno, to oni wkładają w to 
ciężką pracę, swój prywatny czas, pieniądze, pokłady 
cierpliwości, by dać naszym dzieciom tą namiastkę 
patriotycznego ducha.
I w końcu cała chmara pięknych, młodych harcerzy, 
harcerek, wędrowników, wędrowniczek, zuchów i 
skrzatów - którzy doceniają wartość, którą ta 
organizacja niesie. Ze wzruszeniem przyglądałam się 
wysiłkom młodzieży, która jest tu w Australii już drugim 
czy trzecim urodzonym pokoleniem, która już nie 
opanowa ła języka po l sk iego na poz iom ie 
komunikatywnym a która jednak wkłada tyle starań, by 
śpiewać po polsku i oddawać hołd polskiej fladze, 
tradycjom i wartościom.
Czy harcerstwo jest dla wszystkich? - Na pewno nie. Choć swe szeregi ma otwarte dla każdego. 
Wielu tam się nie odnajdzie ze względu na przemiany społeczno-polityczne z uwagi na: zasady, 
postawę pokory, kluczowej roli Boga w ich życiu, z których wartości ta grupa nigdy nie zrezygnuje.

Zastanawiające lub wręcz zawstydzające jest to, że ludzie, którzy nigdy nie mieszkali w Polsce 
często bardziej pielęgnują korzenie swego pochodzenia niż młoda emigracja, jak my, która w 
bieżącym stylu życia po prostu nie znajduje na to czasu - by nie powiedzieć chęci.
Pamiętajmy jednak, że wszyscy Polacy to jedna rodzina, szanujmy się i wspierajmy pomimo 
dzielących nas różnic światopoglądowych. Koniec końców wszakże chodzi nam wszystkim o dobro 
dla naszych dzieci.

A Wam drogie harcerki i harcerze dziękuję, że jesteście, czuwacie i „siejecie to ziarno dobra nie 
wiedząc kto i gdzie pozbiera plony (...) gdyż na świecie głód, na świecie straszny głód”.

Czuj czuj czuwaj!

Ania Lisowska
KPH, Hufce Polesie i Kraków, Sydney, Australia
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PISANKI
Do pięknych polskich obyczajów wielkanocnych należą 
pisanki - bogate w barwy, wzory i sposoby wykonania. 
Niektóre są tradycyjne, regionalne, ludowe. Inne znów 
nowoczesne. Czasami malowane są z wyobraźni, czasami 
wzorowane na starych deseniach albo tak jak babcia 
nauczyła. Pojawiają się w nich elementy religijne, 
przyrodnicze lub abstrakcyjne. Zachwycają wielką 
różnorodnością „a wszystkie razem - polskie właśnie” jak 
pisał Marian Hemar.

Do malowania pisanek przygotowujemy się, planujemy, 
przeznaczamy na to czas. Koncentrujemy się, aby każda 
linia, każda kreska była pewna i wyraźna - żeby wiadomo 
było co przedstawia. Zależy nam na tym, aby wzór pisanek 
zadowolił nie tylko nas ale też innych. Dbamy o to, aby jak 
najostrożniej wysuszyć pisankę żeby farba nie schodziła nam 
na palce, żeby się nie zamazała.

A gdyby każda z nas musiała przedstawić siebie i swój 
charakter instruktorski w namalowanej pisance - cobyśmy 
namalowały i jak?

Czy takie pisanki bedą radosne, pogodne?

Czy kolory bedą trwałe? Czy będzie można polegać na nich, 
że nie zaczną się rozmazywać, że pozostaną dobrą, solidną 
podstawą obrazu, którego chcemy stworzyć?

Czy linie malowane na pisankach będą wyraźne tak jak 
wyraźny i jasny jest szlak naszej harcerskiej drogi?

Czy wzory naszych pisanek będą warte naśladowania?

Złóżmy te pisanki w jeden wielki kosz świąteczny.

Są takie jak my: rozmaite i indywidualne, a wszystkie razem - 
harcerskie właśnie.

Czuwaj!

Jagoda Kaczorowska, hm.

Gawęda Druhny Jagody

PISANKI (fragment)
Marian Hemar

Jak Polska długa i szeroka -
od Nowogródka do Krakowa,
od Gdyni aż do Horodenki,
od Łucka aż do Ostrołęki
i od Łęczycy do Krynicy,
od Wilna, prosto w dół do Lwowa -
Jak Polska długa i szeroka -
miast, lasów, pól i wsi mozajka -
Inaczej malowano wszędzie
pisanki - wielkanocne jajka.

Gdyby wziąć dziesięć tych pisanek,
położyć obok siebie w rzędzie -
odrazuś wiedział: ta jest z Łucka,
tamta z pewnością nowogródzka,
a tę, co tak wzorzyście świeci,
krakowskie malowały dzieci,
a tamtą - rączki Poznanianek,
a ta jest z Kielc, a tamta z Sianek,
a ta, co błyszczy jeszcze jaśniej-
huculska. Tamta niby kraska -
lwowska. A znowu ta - warszawska.
A wszystkie barwne, pstre, ozdobne,
i całkiem inne, choć podobne,
a wszystkie razem - polskie właśnie.

Londyn 1946
Wydawnictwo Światowego Związku 
Polaków Zagranicą



Zdrowych, spokojnych i 

radosnych Świąt 

Wielkanocnych!

Jajka barwione w łupinach cebuli - TalerzPokus.tv: https://
www.youtube.com/watch?v=KHMIRMOD8jA  
Notatka od redakcji: dodaj do wody 2-3 łyżki octu. 

Jak zrobić pisanki drapane? - gotowe wzory. Prace Plastyczne 
video: https://www.youtube.com/watch?v=YsWyCC8int8  

Harcerki i zuchy uczą się jak farbować jajka w łupinach cebuli i robić tradycyjne „wydrapywanki”. 
Hufiec Pomorze, Brisbane, Wielki Piątek 2018.

„Wydrapywanki”

http://TalerzPokus.tv
https://www.youtube.com/watch?v=YsWyCC8int8
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