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Redakcja

Podziękowania i uznanie

Redakcja „Węzełka” bardzo dziękuje wszystkim autorkom za nadesłane 

artykuły i zdjęcia.

Grafika (sznureczek, węzełek i nowe logo): Anna Sawicka i Natalia Maliga

„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)

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

mailto:wezelek@zhp.org
mailto:wezelek@zhp.org


Drogie Siostry Skautki, 

Już 10 miesięcy minęło od czasu, kiedy powierzyłyście mi tę ważną 
rolę i muszę się przyznać że funkcja Naczelniczki jest niesamowitym 
doświadczeniem. Wgląd osobisty w działalność drużyn, Hufców i 
Chorągwi na całym świecie jest prawdziwie fenomenalnym 
przeżyciem dla mnie. 

Miałam szansę przeprowadzić dyskusję z harcerkami i kandydatkami 
na stopień przewodniczki podczas kursu drużynowych i 
przewodniczek na Ontaryjskich Kaszubach. W maju, w 75 rocznicę 
bitwy, na cmentarzu polskim na Monte Cassino, wraz z delegacją z 
wielu Chorągwi, oddaliśmy hołd żołnierzom którzy walczyli za naszą 
wolność. W sierpniu, oddaliśmy tez hołd tym wszystkim którzy 
walczyli i zginęli w Powstaniu Warszawskim 75 lat temu. Byłam z 
drużyną która reprezentowała naszą organizację podczas zlotu 30 

lecia ZHR w Olsztynie.  Uczestniczyłam w 60-leciu drużyn Dunajec i Ósemki w Londynie gdzie poznałam młodzież 
harcerską na tym terenie jak również wielu byłych harcerek i harcerzy którzy należeli i dawniej prowadzili te drużyny, a 
nadal czują łączność z macierzystą drużyną. Uczestniczyłam w rozpoczęciu roku harcerskiego  hufców Pomorze i 
Szczecin i zwiedziłam nowy ośrodek harcerski w St. Briavels.  Jestem pełna podziwu dla tych którzy ciężko pracowali 
by ośrodek stał się rzeczywistością. Pojechałam na biwak na rozpoczęcie roku harcerskiego w Irlandii a dwa tygodnie 
po tym, uczestniczyłam w konferencji Chorągwi Harcerek w Stanach Zjednoczonych w Seattle, w ramach Zjazdu 
Zarządu Okręgu w USA. W dniach 22-24 listopada 2019r. byłam w Szkocji na obchodach odzyskania Niepodległości 
przez Polskę w Edynburgu.  Miałam okazję spotkać się z młodzieżą która była na biwaku, oraz z harcerkami z Hufca 
„Kaszuby” z północnej Anglii które dołączyły na tę okazję.  Podczas kominka obchodziliśmy 5 lat rozpoczęcia pracy 
harcerskiej na terenie Szkocji.  Przy odsłonięciu nowego nagrobka Generała Mikołaja Osikowskiego na cmentarzu w 
Kirkcaldy, złożyłam wieniec w imieniu całej organizacji harcerskiej.   

Bardzo doceniam chusty drużyn i odznaki, które otrzymuję podczas wizytacji, jak również wszystkie kartki otrzymane z 
biwaków, obozów i kursów. Widząc uśmiechnięte twarze, uświadamiam sobie wartość celu naszej organizacji, która 
pomaga w pozytywnym rozwoju młodzieży. Dla mnie ważnym wydarzeniem jest mieć szansę zobaczyć i usłyszeć od 
Was bezpośrednio, jak praca się rozwija w poszczególnych miastach i krajach, gdzie istnieje nasze ZHP. Miałam kilka 
bardzo interesujących rozmów z młodzieżą, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że odnosimy należyte sukcesy w 
tym, co robimy. 

Jesteśmy ruchem młodzieżowym. Najważniejsze dla nas to praca z młodzieżą. Ale jako instruktorki, to właśnie my 
troszczymy się o kształcenie drużynowych, to my martwimy się o załatwienie miejsca na zbiórki, o wynajęcie terenów 
na biwaki i obozy oraz o przekazanie pozytywnego przykładu osobistego dla naszej młodzieży. Nie możemy 
zapomnieć o naszym własnym samo-kształceniu.  Potrzebujemy też czas na odnowienie ducha. Gdy przeglądam 
plany na konferencje instruktorskie, widoczne są takie właśnie intencje. Jest to rzecz dobra. Musimy polegać jedna na 
drugiej w pomocy, siostrzanym wsparciu, koleżeństwie. 

Jestem ogromnie zadowolona, że nasze pismo „Węzełek” znów jest w druku. Dziękuję nie tylko Ani Bartlett za 
przyjęcie funkcji redaktorki, ale również wszystkim poprzednim redaktorkom oraz tym, które dodały swoją „cegiełkę” do 
tej publikacji. „Węzełek” służy nam wszystkim. Tu możemy podzielić się naszymi myślami, utrzymać kontakt z 
siostrami skautkami z całego świata, przesyłać podziękowania lub prowokować nas do „myślenia inaczej”.  

Podczas Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym i członkiń Głównej Kwatery Harcerek, życzę Wam wszystkim 
spokojnych i pogodnych Świąt, aby ten czas był spędzony w gronie rodzinnym i aby Bóg miłosierny Was wszystkich 
błogosławił.   

Bądźcie dalej iskierką światła dla świata! 

Czuwaj! 
Danusia Figiel, hm. 
Naczelniczka Harcerek

Słowo wstępne



„Węzełek” to był inicjatywą hm. Eli Andrzejowskiej, hm. Cyty Poraj i hm. Haliny Śledziewskiej. W czasie kiedy 
telefonowanie do kogoś było bardzo kosztowne, pisanie listów z kopią przez kalkę kłopotliwe i listy szły długo, 
„Węzełek” miał łączyć nas po całym świecie.  

Pierwszy numer pisma instruktorek „Węzełek” ukazał się w styczniu 1961 roku gdy hm. Halina Śledziewska była 
Naczelniczką Harcerek. To była jedna, dwustronna kartka, wydana jako list Naczelniczki Harcerek i Głównej Kwatery 
Harcerek do instruktorek, rozesłana za pośrednictwem Komendantek Chorągwi. Od siódmego numeru, które zostało 
wydane w grudniu 1962 roku, „Węzełek” miał już cztery strony. Numer ósmy z 1963 roku miał osiem stron i po raz 
pierwszy pisały w nim instruktorki z terenu: Kazia Gasparowicz z Wielkiej Brytanii, Krysia Orłowska z Kanady, Jadzia 
Chruściel i Ewa Gierat ze Stanów Zjednoczonych. 

W setnym numerze wydanym w czerwcu 1979, hm. Maria Chmielewska odpowiedziała na pytanie: Co „Węzełek” nam 
daje - „Łączy nas, informuje, kształci, wspomina przeszłość, patrzy w przyszłość, walczy (myślą i słowem), przemawia 
do nas poprawną polszczyzną.” 

„Węzełek” miał już wówczas ustalony tryb wydawniczy. W numerze lutowym wklejany był bratek, jako symbol Dnia 
Myśli Braterskiej, a w grudniowym wklejano opłatek. Sama pamiętam otrzymania opłatka przyklejonego do „Węzełka”.  
Czułam łączność do sióstr skautek na całym świecie.  

Hm. Danuta Pniewska objęła redakcję „Węzełka” od numeru 252 w październiku 2004 roku, wraz z zespołem, w skład 
którego wchodziły w różnych okresach czasu: hm. Halina Śledziewska, hm. Elżbieta Andrzejowska, hm. Barbara 
Kowalewska, hm. Teresa Łakomy, hm. Małgosia Niwczyk, hm. Wanda Sokołowska i hm. Danka Bogdanowicz. Od 
czerwca 2013 okładki były kolorowe a od sierpnia 2016 roku cały numer drukowany był w kolorze. „Węzełek” był 
wysyłany nie tylko do instruktorek, ale też darmowo do bibliotek innych instytucji, gościom opisywanych imprez, 
autorom artykułów i  innym osobom zainteresowanym. 

W kwietniu 2017 roku pismo objęła nowa redakcja, kierowana przez hm. Monikę Skowrońską, do której weszły 
„później urodzone" instruktorki ze Szkocji, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Druhna Monika wprowadziła 
nowy format i pismo miało między 70-200 stron. Zespół troszczył się, aby tam było coś dla wszystkich instruktorek 
poruszając tematy z całego świata, dając nam okazję do celebrowania małżeństw, porodów, rocznic ślubów. Była 
informacja z kraju, sprawozdania z działań drużyn i dyskusje na głębsze tematy.  

Od października tego roku, phm. Anna Bartlett z Brisbane, Australia, przyjęła funkcję redaktorki naszego pisma. 
Życzymy druhnie Ani dużo powodzenia w tej roli. 

Historia naszego pisma 

Proszę abyście nie zapominały pisać do „Węzełka”.  To jest pismo które łączy 
nas wszystkich więc każda z nas powinna do niego coś dodać przesyłając 
swój osobisty „dar”. Dzielcie się swoimi gawędami, programami, pomysłami. 
Naszym celem jest, by każdy numer streszczał co się dzieje na świecie, byśmy 
dzieliły się naszymi pomysłami podanymi na zbiórkach lub innych spotkaniach 
instruktorskich, formalnych lub mniej formalnych, byśmy ze sobą „pogadały" 
jak w rodzinie z naszymi siostrami skautkami. Proszę wysyłać swoje „dary”, 
duże czy małe, na adres redakcji:  wezelek@zhp.org .   

Czuwaj! 

Danusia Figiel, hm. 
Naczelniczka Harcerek
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Stare powiedzonko mówi, że gdzie się znajdzie
3 Polaków tam powstaną dwie par e polityczne i trzy 
gazety. Dziś już to może nieaktualne, bo przy e-mailu,
internecie, tych różnych blogach etc, po gazetę coraz mniej 
ludzi wyciąga rękę. Co raz też jakieś pismo przechodzi 
na bezpłatne, tylko przez nadmiar reklam utrzymywane 
wydawnictwo; albo w ogóle zanika. To wielka szkoda – 
bo na tych starych, zachowanych w bibliotekach czy u 
prywatnych bibliofilów kartkach kryje się historia. Może 
nie tak dokładnie czy naukowo opisana, jak w książkach 
historyków, ale żywsza, bardziej kolorowa i nawet czasem
prawdziwsza.

Dawniej gazety wyrastały jak grzyby po deszczu.
Zaledwie w październiku 1939 roku, po opuszczeniu Polski
zagrabionej przez Niemcy hitlerowskie i komunistyczny
Związek Sowiecki, ostatni Przewodniczący ZHP, wojewoda 
śląski Michał Grażyński powołał we Francji Naczelny 
Komitet Harcerski – zalążek naszego Harcerstwa 
działającego poza Krajem – a już w styczniu 1940 zaczęło 
wychodzić w Paryżu „Na Tropie”. Gdy po upadku Francji 
centrum harcerstwa poza krajem znalazło się w W. 
Brytanii, w styczniu 1943 r. zaczęło wychodzić „Ognisko
Harcerskie”. W zadziwiającym tempie, mimo toczącej 
się wojny, zbierały się grupy harcerskie na różnych
krańcach świata: w oddziałach wojskowych, w osiedlach 
dla uchodźców w Afryce, Indiach, Palestynie – i wszędzie 
powstawały pisma, gazety, głos drukowany łączący nas
rozproszonych po świecie. Najbardziej znany był „Skaut”
wydawany przez władze Harcerstwa na Wschodzie w 
Jerozolimie.

Gdy z końcem wojny ZHP poza krajem siedlisko 
swoich władz umiejscowił w Londynie, rozszerzyła się
akcja wydawnicza. Powstały pisemka „Bądź Gotów”, 
„Znicz”, „Ogniwa”, „Biuletyn Informacyjny” – niektóre
wydawane przez Główne Kwatery, męską i żeńską; inne
przez Naczelnictwo.

Nie były to czasy komputerów, Internetu,
rozmów przez skype, wyjazdów pozaeuropejskich. Telefon
był drogi, pisanie listów z kopią przez kalkę kłopotliwe.
Kartki gazety pisało się na maszynie do pisania (typewriter 
– widziałyście taką?) bez taśmy, żeby jej czcionki przebijały
założoną woskówkę. Na tej woskówce ilustracje do
artykułów wydrapywało się igłą lub szpilką; potem szło 
kręcenie korbą ciężkiego duplikatora, żeby z nawiniętej
na walec woskówki odbić kilkaset kopi. Mozolna praca… 
Trzy entuzjastki: Naczelniczka hm Halina Śledziewska, 
była Naczelniczka hm Elżbieta Andrzejowska i hm Cyta 
Poraj uradziły, że aby utrzymać stały i częsty kontakt z
instruktorkami na kilku kontynentach, Główna Kwatera

Druhna Danka Pniewska z Druhem Andrzejem Hewanickim

Obecna redaktorka w przedpotopowych czasach z śp Druhną Haliną Śledziewską 
Naczelniczką, twórczynią i redaktorką Węzełka

W treści: M. Miszczuk, „Węzełek” – Pismo Głównej Kwatery Harcerek 
w Londynie 1961–2017, s. 3; M. Popiel, Krakowski Rocznik Historii 
Harcerstwa – 15 lat – analiza statystyczna i spis artykułów, s. 15; 
M. Miszczuk, Z krzyżem harcerskim w bój 1914–1921 – recenzja książki, 
s. 23; M. Popiel, Harcerska wędrówka przez stulecie – recenzja książki, s. 24.

I S S N 1 8 9 8 – 7 7 2 9

HARCERSKIE PISMO HISTORYCZNE • KWARTALNIK • TARNÓW • WRZESIEŃ 2019 • ROK XV • NR 3 [57]

strona 50
WĘZEŁEK|NUMER 327|MARZEC/KWIECIEŃ 2017

HISTORIA WĘZEŁKA

Stare powiedzonko mówi, że gdzie się znajdzie
3 Polaków tam powstaną dwie par e polityczne i trzy 
gazety. Dziś już to może nieaktualne, bo przy e-mailu,
internecie, tych różnych blogach etc, po gazetę coraz mniej 
ludzi wyciąga rękę. Co raz też jakieś pismo przechodzi 
na bezpłatne, tylko przez nadmiar reklam utrzymywane 
wydawnictwo; albo w ogóle zanika. To wielka szkoda – 
bo na tych starych, zachowanych w bibliotekach czy u 
prywatnych bibliofilów kartkach kryje się historia. Może 
nie tak dokładnie czy naukowo opisana, jak w książkach 
historyków, ale żywsza, bardziej kolorowa i nawet czasem
prawdziwsza.

Dawniej gazety wyrastały jak grzyby po deszczu.
Zaledwie w październiku 1939 roku, po opuszczeniu Polski
zagrabionej przez Niemcy hitlerowskie i komunistyczny
Związek Sowiecki, ostatni Przewodniczący ZHP, wojewoda 
śląski Michał Grażyński powołał we Francji Naczelny 
Komitet Harcerski – zalążek naszego Harcerstwa 
działającego poza Krajem – a już w styczniu 1940 zaczęło 
wychodzić w Paryżu „Na Tropie”. Gdy po upadku Francji 
centrum harcerstwa poza krajem znalazło się w W. 
Brytanii, w styczniu 1943 r. zaczęło wychodzić „Ognisko
Harcerskie”. W zadziwiającym tempie, mimo toczącej 
się wojny, zbierały się grupy harcerskie na różnych
krańcach świata: w oddziałach wojskowych, w osiedlach 
dla uchodźców w Afryce, Indiach, Palestynie – i wszędzie 
powstawały pisma, gazety, głos drukowany łączący nas
rozproszonych po świecie. Najbardziej znany był „Skaut”
wydawany przez władze Harcerstwa na Wschodzie w 
Jerozolimie.

Gdy z końcem wojny ZHP poza krajem siedlisko 
swoich władz umiejscowił w Londynie, rozszerzyła się
akcja wydawnicza. Powstały pisemka „Bądź Gotów”, 
„Znicz”, „Ogniwa”, „Biuletyn Informacyjny” – niektóre
wydawane przez Główne Kwatery, męską i żeńską; inne
przez Naczelnictwo.

Nie były to czasy komputerów, Internetu,
rozmów przez skype, wyjazdów pozaeuropejskich. Telefon
był drogi, pisanie listów z kopią przez kalkę kłopotliwe.
Kartki gazety pisało się na maszynie do pisania (typewriter 
– widziałyście taką?) bez taśmy, żeby jej czcionki przebijały
założoną woskówkę. Na tej woskówce ilustracje do
artykułów wydrapywało się igłą lub szpilką; potem szło 
kręcenie korbą ciężkiego duplikatora, żeby z nawiniętej
na walec woskówki odbić kilkaset kopi. Mozolna praca… 
Trzy entuzjastki: Naczelniczka hm Halina Śledziewska, 
była Naczelniczka hm Elżbieta Andrzejowska i hm Cyta 
Poraj uradziły, że aby utrzymać stały i częsty kontakt z
instruktorkami na kilku kontynentach, Główna Kwatera

Druhna Danka Pniewska z Druhem Andrzejem Hewanickim

Obecna redaktorka w przedpotopowych czasach z śp Druhną Haliną Śledziewską 
Naczelniczką, twórczynią i redaktorką Węzełka

mailto:wezelek@zhp.org
mailto:wezelek@zhp.org


We wrześniu odbyło się w Londynie zebranie GKH-rek, w którym wzięły udział komendantki chorągwi z Kanady, 
Ameryki, Argentyny, Wielkiej Brytanii i Australii. Przy dobrych humorach i smacznych posiłkach dużo bardzo ważnych 
rzeczy zostało omówionych i ustalonych. Dyskusje były pełne energii i czasami dość głośne. W sobotę wieczór 
dołączyła do nas na kominek wraz ze swoją komendą Naczelniczka ZHR-u. Do domów wróciłyśmy pełne zapału do 
pracy i z plecakami pełnymi planów na Adastrę. 
Czuwaj! 
Urszula Daniels, hm. Komendantka Chorągwi Australia

Zdjęcia: Malwina Rewkowska i Urszula Daniels 

Zebranie Głównej Kwatery Harcerek

Kto jest kto w GKH-ek: 
Naczelniczka: hm. Danusia Figiel 
Sekretariat: hm. Bogna Maramaros 
Skarbniczka: hm. Aneta Macheta  
Przewodnicząca Komisji Prób: hm. Teresa Szadkowska-Łakomy 
Referat Kształcenia: hm. Anna Nowobilska-Vasilios 
Referat Personalny: hm. Gabriela Stephens 
Referat do Spraw Nowych Jednostek: hm. Teresa Ciecierska 
Referat Wędrowniczek: hm. Anna Kucewicz i hm. Alicja Tabor 
Referat Harcerek: hm. Malwina Rewkowska 
Referat Zuchów: hm. Danuta Sokolska 
Referat Skrzatów: hm. Krysia Dutkowski 
Członkinie: hm. Jagoda Kaczorowska i hm. Alexandra Mańkowska

Komendantki Chorągwi: 
Argentyna: phm. Alicja Wojno 
Australia: hm. Urszula Daniels 
Francja: hm. Magdalena Borucka-Guilhou 
Kanada: hm. Monika Karska-Emin 
Stany Zjednoczone: hm. Beata Pawlikowska 
Wielka Brytania: hm. Maryś Bnińska 
Irlandia: phm. Małgorzata Orłowska-Smith 
Austria: phm. Anna Kulesza

Z przodu od lewej do prawej: phm. Gabriela Stephens, hm. Bogna Maramaros, hm. Danusia Figiel, hm. Aneta Macheta, hm. Teresa Łakomy 
Z tyłu od lewej do prawej: hm. Malwina Rewkowska, hm. Teresa Ciecierska, hm. Urszula Daniels, hm. Bożena Laskiewicz, hm. Małgorzata 
Niwczyk, pwd Basia Brytus, hm Alicja Wojno, hm Beata Pawlikowska, hm. Maryś Bnińska, hm. Ania Kucewicz, hm Monika Karska-Emin.

Archiwum: hm. Bożena Laskiewicz,  
hm. Hanna Lubaczewska i hm. Małgorzata Niwczyk



Parę słów od Archiwistek Głównej Kwatery Harcerek. 
Jest nas trzy:  
Druhna Małgosia Niwczyk, hm. - pochodzi z Wileńszczyzny, wywieziona w bydlęcych 
wagonach na Nieludzką ziemię, trafiła do Afryki, do obozu w Tengeru, gdzie wstąpiła do 
Harcerstwa.  
Druhna Hania Lubaczewska, hm. - urodzona w Warszawie, trafiła do Niemiec przez 
zieloną granicę. 
Druhna Bożena Laskiewicz, hm. - urodzona w Palestynie.  
Wszystkie przyjechałyśmy do Anglii w późnych latach 40-tych ubiegłego wieku. 
Przeszłyśmy przez wiele szczebli w Organizacji Harcerek i jesteśmy teraz w Głównej 
Kwaterze, gdzie obecnie zajmujemy się archiwami. 
Małgosia posortowała stare zapasowe numery Węzełka, a teraz sortuje zdjęcia ze 
swoim zmysłem artystycznym (jest po Akademii Sztuk Pięknych) i swoją pamięcią 
rozszyfrowuje kto na nich może być.  Biada, że tak dużo zdjęć jest nie podpisanych i 
nie wiadomo gdzie, kiedy, i kto jest na nich, a szkoda…. Stąd nasz apel OPISUJCIE 
ZDJĘCIA. 
Hania sortuje naszą biblioteczkę i układa tematycznie, a Bożena sortuje resztę 
dokumentów tematycznie i załatwia kwerendy. 
Nasze plany na przyszłość są ambitne, chcemy, aby archiwum było opisane 
szczegółowo i zdigitalizowane. Często znajdujemy bardzo ciekawe „perełki”, którymi 
będziemy się dzielić z „Węzełkiem". 

Czuwaj! 
Bożena Laskiewicz, hm. 

Kwerenda (ang. query, „zapytanie”) – poszukiwanie informacji w zasobie archiwum lub biblioteki. Kwerendy 
przeprowadza się osobiście w czytelni instytucji, można skierować do niej zapytanie lub skorzystać ze 
zdigitalizowanych materiałów archiwalnych lub bibliotecznych online. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwerenda)

 Archiwum 

Od lewej: Hania Lubaczewska, 
Naczelniczka Danusia Figiel, 
Bożena Laskiewicz i Malgosia 
Niwczyk (stoi). 

W pokoju GK Harcerek  w 
Domu Harcerskim na Beaver 
Lane w Londynie



REFERATY
Referat Personalny 

R e f e r a t P e r s o n a l n y 
zajmuje się kartotekami 
instruktorek przechowy-
wanymi w biurze Głównej 
Kwatery Harcerek. Każda 
instruktorka, która obecnie 
albo kiedyś rejestrowała 
się w naszej Organizacji 
ma swoją teczkę.  
Dla nowo mianowanych 
instruktorek tworzone są 
n o w e t e c z k i . Te c z k i 

podzielone są na instruktorki aktywne, nieaktywne i 
zmarłe. Teczki tworzą bardzo ważne zbiory działalności 
Organizacji Harcerek i zawierają informacje o 
harcerskiej służbie instruktorek. Nie raz zdarza się, że 
nasze staranne zbieranie informacji o służbie 
harcerskiej instruktorki pomaga jej rodzinie w zebraniu 
informacji o jej życiu.  
Referat Personalny uzupełnia i poszerza instruktorską 
elektroniczną bazę danych. Alfabetyczna baza danych 
jest stale uzupełniana po otrzymaniu każdej nowej 
rejestracji. Pomocne jest posiadanie bazy aktualnych 
adresów  e-mailowych, która usprawnia komunikację. 

Gabriela Stephens, phm.

Skarbnictwo 
„Harcerka jest oszczędna i 
of iarna” a ja jestem 
harcerką. 
Mam na imię Aneta i w 
Głównej Kwaterze zajmuję 
się finansami.  
Każdy lubi dostawać 
pieniądze i je wydawać, 
choć już trochę gorzej z 
i ch pozysk iwan iem i 
umiejętnym rozdziela-
niem.  
Największymi wyzwaniami dla skarbniczki w obecnej 
kadencji są: 
a)  kurs dla przewodniczek i Adastra w Australii, 
b) kurs dla podharcmistrzyń i harcmistrzyń w formie  
akcji letniej,  
c) drukowanie podręczników do stopni harcerskich oraz 
kilka innych mniejszych projektów.  
Staram się, by koszty różnych akcji zarówno ogólno-
światowych jak i chorągwianych nie były przeszkodą w 
uczestnictwie. 
Marzę o współpracy wszystkich skarbniczek dla 
lepszego wsparcia rozwoju naszej organizacji. 

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj! 

Aneta Macheta, hm. 

Wizyta Prezydenta RP w 
Ambasadzie Polskiej w 
Londynie. 

3 grudnia 2019 reprezentacja naszego Związku miała 
zaszczyt spotkać się z Panem Prezydentem RP 
Andrzejem Dudą z okazji nadania przez niego nominacji 
wojskowych. Stopień Generała Brygady został nadany 
pośmiertnie pilotowi, pułkownikowi Franciszkowi 
Kornickiemu. Drugim uhonorowanym gościem był John 
Franklin, który otrzymał Krzyż Zesłańców Sybiru oraz 
nominację na stopień podporucznika. 
Dla nas, urodzonych w czasie pokoju, to wspaniała 
lekcja historii i możliwość spotkania prawdziwych 
bohaterów z tamtych czasów, których już niestety jest 
coraz mniej wśród nas. 
Czuwaj! 
hm. Aneta Macheta,  
Skarbniczka GK Harcerek, Skarbnik Generalny ZHP



Referat Harcerek 
Czuwaj! 

Mam na imię Malwina 
Rewkowska, urodziłam się 
w Olsztynie, a mieszkam 
od 26 lat w Kanadzie. 
Referat Harcerek przy GK 
przejęłam w kwietniu 2018 
roku.  

Rola referatu harcerek, między innymi, obejmuje: 
kontakt z referentkami w terenie, zatwierdzanie 
sprawności harcerek oraz opracowywanie materiałów 
do użytku w pracy z harcerkami. 
W naszej organizacji światowej w roku 2018 miałyśmy 
1012 harcerek, co obejmuje 28% naszej młodzieży 
harcerskiej, nie licząc instruktorek. Ogromnie się 
cieszymy i jesteśmy dumne, że ruch harcerski żyje i 
wychowuje młode kobiety metodą harcerską. W 
naszych rękach leży bardzo duża odpowiedzialność. 
W tym roku Referat Harcerek pracuje ze wszystkimi 
Chorągwiami, utrzymujemy ciąg ły kontakt z 
komendantkami i referentkami na każdym terenie. 
Przechodzimy przez sprawności i odnawiamy je. Referat 
też przedstawił wniosek o zmianie do suwaków 
funkcyjnych. Pracujemy nad Regulaminem Musztry dla 
harcerek oraz nad zmianami do książeczki służbowej. 
Większość tych materiałów będzie można już niedługo 
znaleźć na wspólnym międzynarodowym Google Drive. 

Malwina Rewkowska, hm. 
harcerkigk@zhp.org 

Referat Wędrowniczek 
Mamy na imię Ania Kucewicz i Ala Tabor.  
Ania mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie się urodziła a 
Ala mieszka w Australii i również tam się urodziła. 
Wędrujemy przez świat od najmłodszych lat - Ania na 
wędrówkach pieszo, na kajaku i jachtem a Ala na 
złazach krajowych i światowych, prowadząc je dla 
wędrowniczek i wędrowników w górach, lasach i na 
plażach. 
Jest w naszej organizacji ponad 350 wędrowniczek w 
36 jednostkach. Uważamy, że wędrowniczki powinny 
szukać nowe szlaki i umiejętności przez całe życie. 
Staramy się to umożliwić przez zatwierdzenie coraz 
więcej ciekawych sprawności i pisanie materiałów 
pomocniczych do zdobywania Etapów. Chcemy aby jak 
najwięcej wędrowniczek miało satysfakcję z osiągnięcia 
zakończonego Etapu III-go, aby przez program 
wędrowniczek zdobywały stopnie i sprawności i stawały 
się lepszymi instruktorkami. 

Czuwaj! 

Ania Kucewicz, hm.                          Ala Tabor, hm.

Nowe sprawności 
- zatwierdzone rozkazem druhny Naczelniczki z dnia 11-go listopada 2019. 
Wymagania na te sprawności znajdziecie na naszej witrynie: http://www.zhppgk.org/galezie/wedrowniczki/
referat_wedro_sprawnosci.htm oraz http://www.zhppgk.org/galezie/harcerki/sprawnosci_harcerek.htm  

 
 
MUZYK LITURGICZNY 
 

 

 

1.  Zapozna się z muzyką religijną różnych okresów od chorału po muzykę gospel i dzieła 
współczesne 

2.  Potrafi odróżnić pieśni liturgiczne od przygodnych 

3.  Zna kilka różnych melodii do psalmów,  aklamacji „Alleluja”, i innych części mszy świętej. Zagra 
lub zaśpiewa psalm lub inną aklamację podczas mszy obozowej lub okolicznościowej w 
kościele. 

4.  Przygotuje zestaw pieśni liturgicznych i oprawę do Mszy Św. na każdy okres Roku Liturgicznego 

5.  Nauczy zastęp / drużynę kilku piosenek religijnych 

6. Przygotuje i zaśpiewa z zastępem / drużyną pieśni (odpowiednie do okresu liturgicznego) na 
mszy obozowej lub okolicznościowej w kościele 

7. Przygotuje spotkanie dla drużyny z okazji Świąt Bożego Narodzenia (np. opłatek, kolędowanie) 
albo Wielkanocnych (dekorowanie jajek lub palemek) z elementami pieśni i tekstów właściwych 
dla danego okresu. 

 

 

 

 

 
 

WSKAZIDROGA PO POLSCE 
Poziom II harcerek i dla wędrowniczek 

 

 

 

1.  a) Wskaże na mapie dzielnice regionalne Polski np. Kaszuby, Śląsk, Mazowsze, Podhale, 
Pomorze 

b) Zaśpiewa piosenki ludowe z różnych regionów Polski 

c) Rozpozna tańce ludowe z różnych regionów Polski 

d) Interesuje się sztuką regionalną  

2. Pozna dokładnie dzieje czterech zabytków historycznych jakiegoś miasta lub okolicy  
 

3. Z jednego regionu Polski wybierze szlak turystyczny (pieszy, rowerowy, samochodowy lub 
żeglarski). Wytłumaczy wybór tego szlaku wymieniając interesujące dla niej miejsca turystyczne, 
geograficzne lub historyczne. np. Szlak Piastowski, Szlak ludzi pióra, Szlak Orlich Gniazd, Szlak 
bursztynowy. 

 
4. Wybierze jedną okolicę w Polsce i opracuje trzydniową wycieczkę do miejsc ciekawych pod 

względem historycznym, przyrodniczym lub geograficznym  
 

5. Wybierze miejsce w Polsce, w którym mieszka lub z którego pochodzi jej rodzina. Wymieni w tej 
okolicy miejsca turystyczne np. zabytki historyczne, zabytki przyrody, miejsca pamięci narodowej 
itp.  

 
6. Opracuje lub wybierze jeden Szlak Pielgrzymkowy, tłumacząc ważne zabytki (kościoły, obrazy, 

Sanktuaria, figurki) znajdujące się na tym szlaku. 
 

7. Jeżeli możliwe zrobi dziennik podróży lub kronikę albo albumik ze swoich wakacji w Polsce 
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ZNAWCZYNI KULTURY RDZENNYCH LUDÓW PÓŁNOCNEJ 
AMERYKI  
 

1. Potrafi wymienić przynajmniej 3 plemiona rdzennych ludów w północnej 
Ameryce, które jeszcze istnieją, 5 plemion które zaginęły i pokaże na 
mapie skąd pochodziły. 
 

2. Dowie się w szczegółach o jednym plemieniu rdzennych ludów, ich zwyczajach i 
wierzeniach religijnych. 
 

a) Zapozna się z legendami i przedstawi jedną jako pokaz na ognisku lub kominku. 
b) Zapozna się z tradycyjną sztuką plemiona (np. łapacze snów, totemy, biżuteria, 

wyroby koszykarskie, garncarstwo, dywany, rzeźbiarstwo itp.) i zrobi dowolny 
przedmiot. 

c) Zapozna się z tradycyjną odzieżą plemienia. 
d) Dowie się o zwyczaju malowania twarzy wybranego sobie plemienia: wie, dlaczego 

Indianie malowali twarze, co różne kolory oznaczały i z czego farby były robione. 
 

3. Zna tradycyjne instrumenty muzyczne używane przez Indian. 
 

4. Nauczy zastęp tradycyjnego tańca Indiańskiego i przedstawi na ognisku lub kominku.  
 

5. Zapozna się z oryginalnym amerykańskim sposobem pisania używając symbole (tzn. 
picture writing) oraz dowie się na czym pisali. Przedstawi dowolne wiadomości tym 
sposobem pisania (np. legendę, swój życiorys harcerki).  
 

6. Dowie się, jak nadawano Indianom imiona i wybierze sobie imię tym sposobem.  
 

a) Wytłumaczy, dlaczego wybrała sobie to imię.  
b) Zrobi piktogram swojego „Indiańskiego” imienia. 

 
7. Dowie się o językach indiańskich. Istnieje 58 głównych jeżyków indiańskich, wiele słów 

wkroczyło do słownictwa Polskiego. Dowie się które indiańskie słowa używamy dzisiaj w 
języku Polskim i w miarę możliwości w ojczystym języku swojego kraju zamieszkania.   

 

 

 

 

 

 

1. Potrafi wymienić przynajmniej 5 plemiona rzennych ludów w północnej Ameryce które 
jeszcze istnieją, 10 plemion które zaginęły i pokaże na mapie skąd pochodziły. 
 

a) Wie co to są Rezerwaty rzennych ludów.  
b) Dowie się jak plemiona dzisiaj dbają o swoją kulturę. 
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Muzyk Liturgiczny  
Sprawność dla 
wędrowniczek, 
opracowana przez phm. 
Anię Bartlett z Australii

Wskazidroga po Polsce 
Sprawność dla harcerek i 
wędrowniczek, opracowana 
przez hm. Urszulę Daniels z 
Australii

Znawczyni kultury rdzennych 
ludów Północnej Ameryki 

Sprawność dla harcerek i 
wędrowniczek, opracowana 
przez pion. Danielę Roth z 
Wielkiej Brytanii
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Referat Kształcenia 
Drogi Węzełku! 

Melduje się hm. Ania Nowobilska-Vasilios z Chicago. Urodziłam się w Londynie i do 
Stanów z rodzicami wyemigrowałam jako małe dziecko. Dla tych w Londynie, 
którzy pamiętają śp. hm. Marka Nowobilskiego, jestem jego bratanicą. Pełnię 
służbę jako Referentka Kształcenia w Głównej Kwaterze Harcerek od lutego 2019. 
Od tego czasu, Referat jest w ciągłym biegu! 

W marcu, odzywając się na potrzebę kursu dla dorosłych osób bez stopnia, 
początkujących w harcerstwie, opracowano program kursu „Harcerska Iskra” . Kurs 
zawierał podstawy harcerstwa i wymagania do stopni aspirantki i aspiranta. 
Zaplanowany w formie siedmiu zeszytów i sześciu zbiórek, program kursu został 
rozesłany z GK Harcerek do Chorągwi Harcerek i do GK Harcerzy. Obecnie, wraz z 
Referentką do spraw Nowych Jednostek, hm. Teresą Ciecierską, przeprowadzamy 
kursy telekonferencyjnie dla ośrodków, w których nie istnieje Chorągiew. Na 
obecnych kursach są kandydatki i kandydaci z Madrytu, Linzu i Wiednia! 

W roku 2020, XXV Adastra odbędzie się blisko Sydney w Australii. Przed Adastrą, 
korzystając z instruktorek i instruktorów przybywających z całego świata, GK 
Harcerek planuje Kurs Przewodniczek i Przewodników „Szlakiem Gór Błękitnych” 
dla wędrowniczek, wędrowników, samarytanek, harcerzy orlich, aspirantek i 
aspirantów. Kurs będzie się składał z czterech listów i trzech dni kursu. Obecnie 
piszemy korespondencyjną część kursu – pierwszy list wyjdzie w styczniu. Referat 
Kształcenia przy współpracy z GK Harcerzy, wysłał w październiku prośbę o kadrę 
wraz z planem kursu. Potrzebna jest nam kadra w stopniach od pwd. do hm. 
Szukamy takich, którzy podzieliliby się swoją pasją poprzez pokazowe zbiórki i 
wgłębiające kuźnice. Nasz światowy talent instruktorski jest wielki, a droga do 
Australii daleka, stąd rozpracowaliśmy program kursu tak, aby szczegółowe plany 
napisane przez naszych ekspertów, w razie niemożności przylotu do Australii, 
mogły być przeprowadzone przez inną osobę na miejscu. W ten sposób dodajemy 
jeszcze jedną warstwę oddziaływania wzajemnego. Druhny zainteresowane w 
pomocy do których nie dotarła prośba wraz z planem i potrzebami, proszę o 
wiadomość na adres dhnanv@gmail.com.

Ad Astra 

Nazwa „Adastra” pochodzi 
od łacińskich słów „ad” i 
„astra”, czyli „do gwiazd”. 

W harcerstwie wciąż pniemy 
się wzwyż, gdzie błyszczy 
świetlany harcerski krzyż, 
według tradycyjnej pieśni 
„Idziemy w Jasną”. W 
poszukiwaniu harcerskich 
ideałów wędrujemy aż do 
gwiazd, szukając nowych 
dróg wychowania młodzieży 
w duchu przewodniej myśli: 
Bóg, Honor i Ojczyzna.  

(https://wiadomosci.com/
adastra-konferencja-
instruktorska/)

Latem 2021, Główna Kwatera Harcerek planuje tygodniowy Kurs/Obóz Instruktorski, który będzie się składał z dwóch 
torów: Kurs/Obóz PHM dla Przewodniczek i Konferencja/Obóz dla Podharcmistrzyń i Harcmistrzyń. Referat 
Kształcenia, wraz z hm. Jagodą Kaczorowską, rozpoczął pracę nad programem, który został przedstawiony GK 
Harcerek na zebraniu w Londynie we wrześniu. Miejsce tego nadzwyczajnego obozu jeszcze nie jest ustalone, ale 
propozycje są następujące: Polska (pod Krakowem) albo Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone. 

Rolą Referatu Kształcenia jest wspieranie Chorągwi Harcerek i Instruktorek w kształceniu młodzieży i starszyzny. W 
swojej roli przy Komendzie Chorągwi Harcerek Stanów Zjednoczonych, od lat prowadzę korespondencyjny kurs 
drużynowych dla dorosłych kobiet i dla starszych samarytanek - z rezultatem: 34 przewodniczki i 3 podharcmistrzynie! 
Prowadziłam również kursy zastępowych dla Hufca Harcerek „Tatry" w Chicago.  

Służę pomocną radą, pomysłami i planami na kurs jak również doświadczeniem przeprowadzonych kursów. 

Czuwaj! 

Anna Nowobilska-Vasilios, hm. 
Referentka Kształcenia, Główna Kwatera Harcerek 
Komendantka Korespondencyjnych Kursów Drużynowych 
Chorągiew Harcerek w Stanach Zjednoczonych



XXV ADASTRA  
I ŚWIATOWY KURS 

SZKOLENIOWY 
W przyszłym roku pierwszy raz w historii harcerstwa Światowa 
Konferencja Instruktorska Adastra odbędzie się na Antypodach, 
w okolicach pięknego Sydney, w historycznym Baden Powell 
Scout Centre.  To centrum skautowe jest położone tuż przy Lane 
Cove National Park, blisko stacji kolejowej i tylko 25km od 
centrum miasta. 

Światowy Kurs Przewodniczek i 
Przewodników „Szlakiem Gór Błękitnych” 
Przed Adastrą odbędzie się Światowy Kurs Przewodniczek 
i Przewodników „Szlakiem Gór Błękitnych” prowadzony 
przez hm Anię Nowobilską-Vasilios, Referentkę Kształcenia 
przy Głównej Kwaterze Harcerek.  Na kurs ten są także 
zaproszeni uczestnicy z całego świata. Dla kursantów jest 
zaplanowana wycieczka do Gór Błękitnych 
Na teren kursu będziemy mogli przyjechać w poniedziałek, 
21/09/2020, wieczorem. Kurs się zakończy w piątek w 
odpowiednim czasie aby instruktorki mogły zarejestrować 
się na Adastrę. 
W tym samym czasie dla osób niebiorących udziału w 
kursie zaplanowane są trzy turystyczne wycieczki do 
Sydney i Gór Błękitnych. Na wycieczki zapraszamy grono 
instruktorskie wraz z rodzinami.

Baden Powell Scout Centre zostało wybudowane w 1929 roku i 
jest położone na 36 hektarach. Jest otoczone pięknym 
australijskim lasem. 
Centrum to należy do Australian Scouts NSW branch i używane 
jest na kursy szkoleniowe, biwaki oraz kolonie i obozy. W 1931 
roku odwiedził go Sir Robert Baden Powell z małżonką Lady 
Olave Baden Powell. 
Adastra rozpocznie się w piątek 25/9/2020 między godz 10-tą a 
południem. Na teren Adastry można przyjechać już w czwartek. 
Zakończenie Adastry odbędzie się w poniedziałek 28/09/2020 o 
godz 9-tej. Teren musimy opuścić do południa.

Więcej informacji o kursie, wycieczkach i Adastrze 
oraz formularze zgłoszeniowe będą podane w 
najbliższym czasie drogą służbową.  Planując ważne 
daty na następny rok prosimy wziąć pod uwagę, że w 
Baden Powell Scout Centre jest łóżek tylko na 120 
osób i, że Australia jest bardzo dużym krajem i 
odległości pomiędzy głównymi miastami są dość duże, 
no i, że na Antypodach w tym czasie jest wiosna. 
Czuwaj! 
Urszula Daniels hm 
Komendanta Chorągwi Harcerek Australia

Ważne daty na rok 2020 Kurs szkoleniowy: od wtorku 22/09/2020 do piątku 25/09/2020,  
z wycieczką do Gór Błękitnych 

Wycieczki 
wtorek 22/09/2020  - do Sydney-centrum 
środa 23/09/2020 – do Gór Błękitnych 
czwartek 24/09/2020 – do Sydney-Manly Adastra 

od piątku 25/09/2020 do poniedziałku 
28/09/2020



Konferencja roboczo - programowa 
instruktorek w Melbourne 
W dniach od piątku 4-go do niedzieli 6-go października 
2019 roku, w Britannia Park w Melbourne, odbyło się 
spotkanie instruktorek. Na spotkanie przybyły instruktorki z 
hufców „Pomorza” „Krakowa” i „Podhala”. Konferencję 
otworzyła i prowadziła hm. Urszula Daniels, Komendantka 
Chorągwi Harcerek w Australii. Wydarzenie podobnie jak 
w ubiegłych latach miało charakter edukacyjny i 
informujący: o zmianach w regulaminie musztry, sznurów 
funkcyjnych, w wymaganiach na stopnie instruktorskie 
(phm. i hm.) oraz na etapy wędrowniczek. Druhna Urszula 
przywiozła również nowe książeczki do stopni samarytanki 
i przewodniczki. 
W drugiej części Konferencji skupiono się na planowaniu 
Światowego  Kursu  Przewodniczek i Przewodników 
„Szlakiem Gór Błękitnych” i XXV Adastry pod nazwą 
„Harcerstwo to Wielka Gra”.  Obydwa wydarzenia odbędą 
się w przyszłym roku, po raz pierwszy w historii harcerstwa 
na Antypodach. Tak wielkie przedsięwzięcie wymaga 
dobrego rozplanowania i podziału odpowiedzialności. 
Dzięki wcześniej omówionych tematów warsztatów i zajęć 
na zebraniu GKH-rek w Londynie, padło wiele 
inspirujących pomysłów i rozwiązań. Każda z nas 
zadeklarowała swoją pomoc. Powstają zespoły, aby w 
szczegółach rozwinąć i opracować pomysły.  

AUSTRALIA

100 lat druhno Marzenno! 
W niedzielę 27-go października, po mszy świętej instruktorki z Hufca Podhale 
wraz z harcerkami, harcerzami i zuchami z drużyn w Essendon, zrobili małą 
niespodziankę druhnie Marzennie Piskozub, która obchodziła swoje 90-te 
urodziny! Hm. Marzenna Piskozub była komendantką chorągwi w latach 1970 
-1979. W parafialnej kawiarence, zaśpiewano „100 Lat,” i wręczono jej kwiaty
na tą piękną okazję. Druhna uczestniczyła w poczęstunku ze zgromadzonym
instruktorkami, jej córkami i bliskimi przyjaciółmi.
Czuwaj! 
Irena Kutypa, phm. 

Zdecydowałyśmy spotkać się ponownie, tym razem w Sydney, na terenie Baden Powell Scout Centre, aby podzielić się 
rozwiązaniami nad którymi pracujemy. 

Edyta Szmyd, działaczka harcerska

Druhna Marzenna na zdjęciu z prawej 
strony w towarzystwie córki Joli i 
Królowej Elżbiety. Jeszcze raz życzymy 
ci 100 lat, wszystkiego dobrego i dużo 
zdrowia na dalsze lata, druhno 
Marzenno!    
Iza Buras, hm. i Julia Buras, pwd.



W niedzielę 22 września harcerstwo w Wielkiej Brytanii świętowało uroczyste otwarcie nowego budynku stanicy w St 
Briavels. W maju był on poświęcony przez ks. Rektora Stefana Wylężka i już latem odbyły się w nim dwie 
dwutygodniowe kolonie zuchowe, oraz na polach cztery obozy harcerskie pod namiotami. Stanica wraca do życia 
pełną parą.  
Harcerstwo w Wielkiej Brytanii rozwija się wspaniale. Ponad 800 młodzieży, z opiekunami, brało udział w akcji letniej. 
To imponująca liczba, zważywszy, że od lat w drużynach i gromadach przeważająca liczba młodzieży ma bliskich 
krewnych w Polsce i tam jeździ latem na wakacje. St Briavels, na pograniczu hrabstwa Gloucestershire i Walii nad 
przepiękną rzeką Wye, jest terenem określanym po angielsku jako ‘an area of natural beauty’ i jest pod ochroną. 
Rzeczywiście jest tam malowniczo. „Biały Dom” stanicy służył przez ponad 50 lat młodzieży harcerskiej i teraz 
cierpliwie czeka na gruntowny remont. Był on przez lata ukochanym miejscem pobytu wielu pokoleń harcerskich. W 
niedzielę 22-go września przyjechały: hufce Pomorze i Szczecin na rozpoczęcie roku harcerskiego, liczna delegacja 
harcerstwa ze Szkocji, reprezentanci hufców w Okręgu WB, naczelne władze ZHP, oraz wielka liczba zaproszonych 
gości, aby uroczyście otworzyć i podziwiać nowy budynek. A jest co podziwiać! 
Budynek, nazwany „Dom Leśny” (Wood House) jest po prostu piękny, bardzo funkcjonalny, ekologiczny, prawdziwie 
szykowany na 21-szy wiek.  Sam fakt, że pozwolono na jego budowę, świadczy o bardzo rozsądnym planowaniu i 
zadbaniu o jego wygląd, aby nie psuł tego pięknego, pieczołowicie chronionego krajobrazu. Wszystko w nim jest 
wspaniale pomyślane, począwszy od wielkiej sali z ogromnymi oknami, w których odbijają się drzewa, a które 
pozwalają na oglądanie widoku doliny rzeki Wye. Panele akustyczne na suficie wchłaniają typowy hałas dobrze 
bawiących się dzieci i młodzieży. Sala ta jest na piętrze i właśnie ta pozycja pozwala na cieszenie się widokiem, czy to 
z samej sali czy dużego zadaszonego balkonu. Sprzęt, czyli stoły i krzesła, ma stojaki na kółkach oraz wielkie 
pomieszczenie na schowanie. Też są wygodne szafy na zastawę stołową. Wszystko ma swoje miejsce, może być 
szybko i łatwo schowane lub wyciągnięte. Z sali jest wejście do kuchni wyposażonej w nowoczesny sprzęt 
przeznaczony do przygotowywania posiłków dla dużej ilości osób, łącznie z szybką zmywarką. Na tym samym piętrze 
jest pomieszczenie na suszenie, konieczne na często moczącej się odzieży w walijskim klimacie. Budynek 
wbudowany jest w zbocze, więc do pomieszczeń na tym piętrze można wejść po prostu z boku lub po schodach od 
frontu budynku. Są tam też szatnia i łazienki, z których można korzystać bez wchodzenia do wnętrza budynku, czyli 
podczas obozu pod namiotami. Druga wielka sala na tym piętrze, to zadaszony taras do zajęć w czasie deszczu, ale 
wciąż na świeżym powietrzu. Poniżej tego piętra są pokoje sypialne różnych wielkości, niektóre z własnymi łazienkami. 
Wszędzie są szafki na ubrania i półki. W ogóle, wygodne miejsca na kolonie jak i zjazdy. Oczywiście wszystko jest 
przyjazne niepełnosprawnym z możliwością wjazdu z parteru na piętro bez wychodzenia na dwór. 
Niestety, mimo pięknej pogody poprzedzającej tą szczególną niedzielę, dzień był pochmurny i co chwilę padał 
mniejszy lub większy deszcz. Nie można było mieć Mszy Świętej ani ogniska na polu i trzeba było zmieścić wszystkich 
w dużej sali. Ale to także pokazało jak duża jest ta sala. Zmieściliśmy się wszyscy. Było to jednak utrudnieniem dla 
KPH, bo musieli wciąż przenosić i przestawiać stoły. 
Walia jest około 3 godziny drogi z Londynu, skąd przyjechało najwięcej zaproszonych gości. Na początku trzeba było 
ich poczęstować kawą, herbatą i wielką ilością smacznych i pięknych ciast, ofiarowanych przez Polish Bakery. 

Wielka Brytania
Uroczyste otwarcie nowego budynku Stanicy 

Harcerskiej St Briavels.



Na oficjalne przywitanie wszystkich gości znikły stoły kawiarniane i zrobiła się przestrzeń dla wszystkich. Po oficjalnym 
przywitaniu, sala stała się „kościołem”. Ks Krzysztof Tyliszczak odprawił Mszę łącząc w swoim kazaniu ewangelię dnia 
o tym, że nie można równocześnie służyć mamonie i Bogu. Opowiedział historię bardzo bogatego człowieka, którego
żona była chora. Był gotów zapłacić każdą sumę lekarzom, bez skutku ale dopiero wyzdrowiała, kiedy on zawierzył jej
zdrowie Bogu w czasie pielgrzymki do Lourdes. Dh Paweł Żaba, prawnuk założycieli harcerstwa, Andrzeja i Olgi
Małkowskich, profesjonalnie prowadził śpiewy. Młodzież i dzieci z zapałem uczestniczyła w tym śpiewie. Odczytany był
list gratulacyjny od J. Eksc. Ks. Biskupa Lechowicza, opiekuna emigracji, który tego dnia miał inne obowiązki i nie
mógł przylecieć z Warszawy.
Po Mszy świętej na szczęście, na chwilę przestał padać deszcz i można było wyjść na zewnątrz na obrzęd otwarcia 
stanicy. Dh hm Andrzej Borowy, kierownik projektu budowy, przedstawił krótko historię tego projektu, podkreślając 
udział wielu osób i instytucji, które przyczyniły się finansowo oraz czasem i poświęceniem. Oficjalne otwarcie i 
przecięcie wstążki nastąpiło równocześnie przy trzech drzwiach. Deputy Lord Lieutenant of Gloucestershire Mr Roger 
Deeks, przedstawiciel królowej, Konsul Generalny p. Mateusz Stąsiak, p Czesław Maryszczak prezes Fundacji SPK, 
p. Tatiana Čepukoit ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zostali zaproszeni do przecięcia wstęg przy trzech
głównych wejściach budynku. Odśpiewanie hymnu harcerskiego oficjalnie zakończyło obrzęd otwarcia. Wtedy był czas
na zwiedzanie budynku. Wszystko było otwarte i można było cieszyć się tym osiągnięciem.
Po otwarciu budynku wszyscy wrócili na salę, gdzie mogli wybierać z bogatego bufetu smakołyki i pyszny bigos, 
przygotowanych przez wspaniały zespół druhen z londyńskich kół KPH. Sprawdziły się na piątkę z plusem! 
Na rozpoczęcie kominka, zamiast rozpalenia ogniska, Przewodniczący ZHP Robert Rospędzihowski oraz Naczelnicy 
dhna Danusia Figiel i dh Franek Pepliński zapalili wielkie świece. Wspólny kominek był prowadzony przez dhnę Iwonę 
Tarkowską, przy akordeonie Pawła Żaby. Wszyscy z radością włączyli się w ten śpiew i można było podziwiać 
prawdziwe zaangażowanie młodzieży. Nastąpiły też podziękowania przez druhny: hm Anna Bnińska-Gębska, 
Przewodnicząca Zarządu Okręgu ZHP w WB i hm Wanda Petrusewicz-Allen, członek komitetu Funduszu St Briavels 
instytucjom i indywidualnym osobom, dzięki którym budowa stanicy ziściła się. Dostali oni pamiątki i bukiety kwiatów. 
Pan Konsul przeczytał list od p. Senator Janiny Sagatowskiej, która nie mogła tego dnia przyjechać i od siebie 
podkreślił, że harcerze w wielu dziadzinach wyprzedzają innych i tutaj pogratulował budowy nowoczesnego budynku 
polskiego w Wielkiej Brytanii.  Gawędę prowadziła młoda hufcowa Pomorza, Wanda Osmond, w której mówiła o tym, 
jak ważne znaczenie dla niej i jej rówieśników ma stanica, a szczególnie stary biały dom, który czeka na ostatnią fazę 
remontu stanicy. Gawęda ta mogłaby służyć innym jako wzór.Wspólne odśpiewanie ‘Idzie noc’ zakończyło piękną 
uroczystość.  
Trzeba wyrazić uznanie dhnie Ani Gębskiej, która wraz z dużym zespołem, przygotowała tą uroczystość, miała gotowe 
różne plany zależne od pogody i wyglądało na to, że przewidziała wszelkie sytuacje, aby nie było niespodzianek. 
Jedynie mogę współczuć tym, którzy zostali po wyjeździe gości, bo przez kiepską pogodę i walijskie błoto, na pewno 
sprzątanie zajęło im dużo czasu. Budynek musiał być pozostawiony w takim stanie czystości, w jakim go zastaliśmy, 
bo już w przyszłym tygodniu przyjeżdżali tu następni użytkownicy 

Czuwaj! 
Małgorzata Zajączkowska, hm.



  
Nazywam się Beata Pawlikowska.  Jestem obecnie Komendantką Chorągwi Harcerek w Stanach 
Zjednoczonych.  Nasza chorągiew składa się z 1274 skrzatów, zuchów, harcerek, wędrowniczek i 
instruktorek. W tej statystyce przeważają zuchy, bo jest ich aż 425. Chorągiew, jako główne 
zadanie, podjęła się wzmocnienia działalności drużyn harcerek, a szczególnie przywrócenia 
systemu zastępowego. Pracujemy nad kształceniem zastępowych, drużynowych i instruktorek do 
pracy zastępami, które przyjmują na siebie więcej odpowiedzialności za zbiórki, dzięki czemu 
harcerki stają się coraz bardziej obowiązkowe i samodzielne.  Naszą inspiracją do podjęcia takiego 
wyzwania był Światowy Zlot w Kanadzie, na którym dostrzegłyśmy jak wygląda praca w zastępach 
prowadzonych prawdziwie systemem zastępowym.   

Program wprowadzamy w życie krok po kroku. Ogłosiłyśmy Rok Zastępu, który jest opisany w 
formie konkursu pomiędzy zastępami w całej chorągwi. Wszystkie wytyczne zostały przekazane 
hufcowym do rozprowadzenia w hufcach.  Dodatkowo, Referat Kształcenia w Komendzie Chorągwi 
jeździ do każdego hufca po kolei prowadząc zbiórki metodyczne, które prezentuje instruktorkom, 
drużynowym i zastępowym. Od września tego roku, członkinie Referatu Kształcenia odwiedziły już 
trzy z naszych pięciu hufców. Planujemy wyjazdy do ostatnich dwóch hufców w następnych kilku 
miesiącach.  

Poza tym wyzwaniem, wszystkie hufce pracują nad 
wymaganiami trzy-letnich obchodów stulecia Niepodległości 
Polski. Hufce uczestniczyły w obchodach 11-go Listopada oraz 
przygotowują się do przyjęcia Betlejemskiego Światła Pokoju i 
rozprowadzenia go w swoich ośrodkach. 

Czuwaj! 

Beata Pawlikowska, hm 
Komendantka Chorągwi Harcerek w Stanach Zjednoczonych 
harcerkiusa@gmail.com

Witryna Chorągwi Harcerek w USA: https://www.czuwaj.org/ 

Chorągiew Harcerek w Stanach Zjednoczonych

https://www.czuwaj.org/
https://www.czuwaj.org/


Ale będzie rok... 
...epiczny czy ekologiczny?! 
Czas wakacyjnych harców się skończył i po raz sześćdziesiąty siódmy Chorągiew 
Harcerek w Kanadzie stanęła u progu nowego roku harcerskiego. Żeby się do niego 
należycie przygotować, funkcyjne hufca „Watra” - Ontario już o świcie stawiły się na 
coroczny kurs szkoleniowo - kształceniowy. 
W sobotę 7-go września, dzięki uprzejmości zarządu parku im. Ignacego 
Paderewskiego cały teren wypełnił się dziewczętami w szarych mundurach. Na 
Porannym Apelu z rozpromienionymi twarzami stanęło ponad 60 harcerek i 
wędrowniczek (z London, Windsor, Oshawa, Milton, GTA, Hamilton), którym będzie w 
nadchodzącym roku powierzony rozwój i wychowanie metodą harcerską dzieci ze 
swoich gromadek skrzatowych, zuchowych i drużyn harcerskich. Wiata, zwykle 
przeznaczona do zabaw tanecznych podczas polskich pikników, wypełniła się po 
brzegi różnorakimi materiałami, które potencjalnie będzie można wykorzystać na 
zbiórce. Kolorowe paciorki, wstążeczki, pompony, kokardy, szablony i obrazki, przy 
pomocy doświadczonych instruktorek, zamieniały się w system nagród, pląsów, 
totemów lub na elementy obrzędów. Każda funkcyjna przyjechała tu z wielkim 
zasobem wiedzy po wcześniej ukończonych kursach dla zastępowych i 
drużynowych. Zaistniał czas na wymianę pomysłów i doświadczeń. Czas na 
wprowadzenie wiedzy w życie i praktyce. Czas na śpiewanie piosenek, odtworzenie 
pląsów i przeprowadzenie gier, żeby je później ze stuprocentową pewnością 
przedstawić swoim podopiecznym na zbiórce. Wraz z zachodem słońca roczne 
programy pracy, cykle zbiórek i sprawności były na ukończeniu. W planie dnia nie 
zabrakło miejsca na momenty tak miłe sercom harcerek jak obrzędy, gawędy i 
ognisko. 
Uroczyste przekazanie funkcji hufcowej z rąk hm. Barbary Mahut na ręce hm. 
Malwiny Rewkowskiej nie mogło odbyć się w bardziej stosownym momencie i było 
dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem.  
Nowy rok harcerski to w pracy hufca okazja do nowych wyzwań. Tematem roku 
2019/2020 „Jeden Świat” będzie ekologia. Możemy tyle zrobić dla naszej matki Ziemi 
dzięki szczerym zobowiązaniom i pomysłom na zmiany. Każda harcerka, każda 
drużyna, każdy szczep może dokonać zmian. Kiedy w parku im. Paderewskiego 
zapadła noc i nadszedł czas powrotu do domu, żadna z nas nie miała wątpliwości, że 
nadchodzący rok harcerski będzie bardzo ekscytujący i porywający. Jeżeli nawet nie 
wpisze się do historii jako „epiczny" to z pewnością będzie ekologiczny. 
Druhna Kasia N. - uczestniczka kursu

KANADA



Nadeszła jesień. Pożółkłe liście, przekwitające przed domem 
chryzantemy i z każdym dniem wcześniej zapadający zmrok… Cała 
natura z tchnienia naszego Stwórcy zachęca nas do zadumy nad życiem i 
jego przemijaniem. Skłania nas do refleksji nad tym co ważne i trwałe a 
co jedynie zabiera nam czas. W Dzień Zaduszny i Wszystkich Świętych 
wracamy myślami do tych, którzy już odeszli a 11-go Listopada chylimy 
czoło tym, którym przyszło ginąć za wartości największe. Nikogo nie 
dziwi, że harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego 
działającego poza granicami kraju z poczuciem dumy biorą udział w 
okolicznościowych koncertach i defiladach; składają kwiaty przy 
pomnikach, zapalają znicze na cmentarzach, przygotowują wieczornice i 
akademie oraz odwiedzają weteranów. Podczas mszy świętych w 
modlitewnych intencjach wspominają tych, którzy odeszli już na wieczną 
wartę.
Listopad ubiegłego roku zapisał się w naszej pamięci szczególną kartą 
jako czas obchodów stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości przez 
naszą Ojczyznę - Polskę. Dawno ucichł dźwięk werbli z tamtej chwili, ale 
mało kto wie, że dla ponad 6000 harcerek i harcerzy, skrzatów i zuchów z 
ZHP działających na świecie nie był to jednodniowy zryw, bo program 
uczczenia stulecia odzyskania niepodległości Polski trwa dla nas 3 lata!  
Święto Odzyskania Niepodległości obchodzimy umownie 11-go 
Listopada, ale rzeczywiste odradzanie się Polski było wieloletnim 
procesem, dlatego ten okolicznościowy program wprowadzony przez 
Naczelnictwo ZHP obejmuje lata 2017-2020. Program ten ma na celu 
zmobilizowanie młodzieży i starszyzny do tworzenia pozytywnego 
wizerunku Polski i Polaków w swoim środowisku. przez własną pracę i 
postawę, biorąc za wzór i inspirację tych, którzy sto lat temu wywalczyli 
niepodległość Ojczyzny. Program trwa od 15 sierpnia 2017 do 15 sierpnia 
2020, czyli od 97 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która zmusiła 
wojska bolszewickie do odwrotu i umożliwiła odrodzenie niepodległego 
Państwa Polskiego, do końca w setna rocznicę tego wydarzenia. Dzień 
ten jest obchodzony jako Święto Żołnierza. 
Podczas tych trzech lat tematy historyczne i wyzwania związane z 
programem obchodów stulecia niepodległości przewijają się przez 
harcerskie zbiórki, gry, harce, śpiew, majsterkowanie i ogniska, nadając 
im szczególny charakter.

Nie tylko od parady!

ZHP Edynburg - Gromada „Włóczykije" 
i „Górskie Wilki" na cmentarzu Mount 
Vernon w dniu Zaduszek.

Dnia 10 listopada polskie harcerki z 
ZHP Edynburg „Niedźwiedzice" brały 
udział w obchodach Remembrance 
Day w Szkocji, w Edynburgu. 
Asystowały polskiego weterana pana 
Ludwika Jaszczura, żołnierza 22 
Kompanii Zaopatrywania Artylerii 
wchodzącej w skład 2 Korpusu 
Polskiego, którym dowodził generał 
Władysław Anders.
Harcerki są dumne, że mogły brać 
udział w tej uroczystości.

KPH Windsor - Uroczystości w Windsor z okazji 101-rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Źródło FB: ZHP działający poza granicami kaju - Strona Główna

Szczep „Saska Kępa", Londyn - Clapham.
Msza 11-go listopada za poległe harcerki i 
harcerzy



Symbolem pierwszego roku 2017-18 jest orzeł w koronie, godło 
niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i data 11 listopada 1918.W tym 
dniu nastąpiło powszechne zawieszenie broni po I Wojnie Światowej i 
to też jest dniem, w którym Polska odzyskała niepodległość.  
Symbolem drugiego roku 2018-19 jest złote pióro z orłem białym. Tym 
piórem pierwszy premier niepodległej Rzeczypospolitej podpisał 
Traktat Wersalski, który formalnie zatwierdził ustanie działań 
wojennych i uznał odrodzenie Państwa Polskiego. Traktat ten 
podpisano w dniu 28 czerwca 1919.  
Symbolem trzeciego roku 2019-20 jest mapa II Rzeczypospolitej, 
Polska w granicach wywalczonych przez wojska polskie po odparciu 
wojsk Rosji Sowieckiej w dniu zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 15 
sierpnia 1920.

ROK I: 2017-18. W pierwszym roku przygotowywaliśmy się do uczczenia wydarzeń sprzed stu lat. 
Tłem historycznym był koniec zaborów, wybuch I Wojny Światowej i pierwszych walk o 
niepodległość. Uwagę skupiliśmy na ćwiczeniu tężyzny: fizycznej, intelektualnej i moralnej. 
Doskonaliliśmy się w stałej gotowości do służby Ojczyźnie nawiązując do trzech organizacji, które 
miały wpływ na powstanie ruchu harcerskiego: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Organizacja 
Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie” i Stowarzyszenie etyczno-moralne „Eleusis”.. 
ROK II: 2018-2019. W drugim roku staramy się sumiennie pełnić służbę z przekonaniem takim jak 
czuliśmy w chwili składania Przyrzeczenia Harcerskiego. Historyczne wydarzenia: zjednoczenie 
ruchu harcerskiego w jeden Związek Harcerstwa Polskiego, Walki o Lwów, powrót Piłsudskiego i 
podpisanie Traktatu Wersalskiego podpowiadają tematykę ćwiczeń i zajęć. 
Świadczymy naszą działalnością, że warto się zapisać do gromady, drużyny lub kręgu. 
ROK III: 2019-2020. 2019-2020. W trzecim roku chcemy podkreślić wychowanie odpowiedzialnych 
ludzi, bo tacy właśnie będą potrzebni naszej Ojczyźnie w przyszłości.  Inspiracją do gier, ćwiczeń i 
gawęd będą główne wydarzenia historyczne roku 1919-20: powstania i plebiscyty śląskie, 
zaślubiny Polski z morzem i zwycięska bitwa warszawska. 
Dążeniem wszystkich, od skrzata do instruktorek i instruktorów, w ciągu tych 3 lat jest uzyskanie 
trzech części okolicznościowej Odznaki Stulecia Niepodległości. W każdym roku zdobywa się 
kolejną część w miarę kolejnych lat pracy, tworząc zwartą całość.

Większość naszej młodzieży urodziła się w Kanadzie, czasem nigdy nie widziała Polski i często pochodzi z 
mieszanych rodzin więc prawie nie mówi po polsku. Patrząc na harcerskie jednostki podczas zdobywania tych trzech 
części oznaki poprzez okolicznościowe obchody, warto przyznać te trzy lata wysiłku i wspomnieć, że harcerstwo nie 
jest tylko od parady! 
Czuwaj!
Druhna Kasia Niszcz, Instruktorka przy Szczepie Zorza, Hufiec Watra, Ontario

ZHP Cork. Już od 5 lat ZHP Cork 
organizuje uroczystości dla uczczenia 
rocznic Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.

Kanada - Mississauga. Po mszy w 
kościele św. Maksymiliana Kolbe, 
uroczystości były kontynuowane 
pod Pomnikiem Patrioty.

Gromadka Skrzatów Krasnoludki 
ZHP Greenpoint. Akademia z okazji 
święta Odzyskania Niepodległości.



W dniach 13-15 września odbyła się 37 Pielgrzymka ZHR na 
Jasną Górę pod hasłem „Znajdź Czas dla Maryi”. Ponad 800 
uczestników z całej Polski przybyło do Częstochowy - harcerzy, 
harcerek, wędrowniczki i wędrownicy, instruktorzy i instruktorki. 
Corocznie ZHR rozpoczyna swój rok harcerski na Jasnej Górze 
przed Matką Boską Częstochowską, ofiarując nadchodzący rok 
pełen programów w opiekę Maryi. Jest to wyjątkowy rok dla 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który obchodzi swoje 30-
lecie, ale i także 37 lat wędrowania razem na Jasną Górę. 
W programie weekendu nie brakowało zajęć. 
Z reprezentacji ZHP Świat uczestniczyłam w programie 
instruktorskim i wędrowniczym. W piątek wieczorem odbyło się 
kameralne spotkanie instruktorskie w Olsztynie koło Częstochowy. 
Tematem spotkania były punkty Prawa Harcerskiego, o  znaczeniu 
osobistej wolności oraz objawienia Maryi w Gietrzwałdzie, które 
miały miejsce krótko przed odzyskaniem Niepodległości Polski w 
1919 roku. W sobotę rano, po porannej Mszy Świętej na Małym 
Giewoncie w Olsztynie, grupa wędrowników i instruktorów 
wyruszyła na 11 kilometrową wędrówkę na Jasną Górę. Był to 
wyjątkowy dzień: Msza Święta pod Giewontem, w tym samym 
czasie Polacy w całym kraju jednoczyli się pod hasłem „Polska 
pod Krzyżem”. Po Apelu Harcerskim na Placu Piłsudskiego, 
odbyła się konferencja instruktorska z gawędą Druha 
Przewodniczącego Grzegorza Nowickiego w Sali Rycerskiej. 
Temat odnosił się do miłości Ojczyzny, które wywarło mocne 
wrażenie na słuchaczach.  „Ojczyzna jest tam gdzie jesteśmy 
wolni  a wolność jest w nas. Zawsze będziemy wracać do 
Ojczyzny.” Druh Przewodniczący mocno zachęcał do obrony 
własnej wolności i bycia harcerzem. 
Sobotni wieczór zakończył się Apelem Jasnogórskim i czuwaniem 
przy relikwiach bł. ks. Stefana Wicka Frelichowskiego, patrona 
harcerzy polskich. Każda młoda dusza żarliwie słuchała refleksje z 
dziennika druha Frelichowskiego. W niedzielę, po apelu 
końcowym wyruszyliśmy na Mszę Św. z Kombatantami AK, potem 
wróciliśmy do swoich miast i domów napełnieni żarem na kolejny 
rok harcerski.

37 Pielgrzymka ZHR na Jasną Górę  
„Znajdź czas dla Maryi”

http://jasnagora.zhr.pl 
Kim jest ZHR? https://youtu.be/WUyc0YekAE0

Katarzyna Lach, pwd. 
Kanada



Na wieczną wartę
Ś.P. hm. Elżbieta Ciężkowska 
Z żalem zawiadamiamy, że 25-go października, po 
krótkiej chorobie, odeszła na wieczną wartę hm. Elżbieta 
Ciężkowska. 

Druhna Ela była filarem 
harcerstwa w Chicago. 
Była harcerką w pierw-
szej drużynie harcerek 
„Młody Las" w Chicago i 
przez całe życie pełniła 
aktywną rolę w życiu 
harcerskim. Była hufcową 
Hufca „Tatry”, zastępową 
Zastępu Instruktorek 
„Pasieka", i przez wiele 
lat była przewodniczącą 
Z a r z ą d u O b w o d u 
Chicago.  

Zapisała się w kartach historii harcerstwa. Promowała 
harcerstwo. Dbała, by harcerstwo rozumiało jak dużo 
zawdzięcza weteranom, którzy pomagali budować 
harcerstwo rozsiane po świecie po drugiej wojnie 
światowej. Sama służyła przykładem. 
Pozostawia dzieci, wnuki oraz siostry, Ewę Filipowicz i 
hm. Martę Gołubiec. Niech spoczywa w pokoju 
wiecznym. 
Cześć Jej pamięci! 
Anne Moschopoulos (Anusia Chałko) 

Ś.P. hm. Zofia Stohandel 
Z głębokim żalem, przekazuję Wam wiadomość, że 29-
go października odeszła na wieczną wartę hm. Zofia 
Stohandel (z d. Balawender), pierwsza Komendantka 
Chorągwi Harcerek w Kanadzie. 
Druhna Zofia Stohandel 
zawsze była dla mnie i dla 
bardzo wielu instruktorek 
wzorem, natchnie-niem i 
inspiracją do działania. 
Choć nie da się wymienić 
druhny Zosi wszystkich 
działań na rzecz naszej mło-
dzieży harcerskiej, naszego 
Okręgu i Chorągwi Harcerek, 
oto k i lka ważnie jszych 
funkcji i czynności druhny 
Zosi: 

Komendantka Chorągwi (1952-1958, 1973-1976) 
Komendantka Zlotu Harcerek 1976 w Kanadzie 
„Kaszuby" 1976 
Hufcowa Hufca „Watra" w Ontario i kierowniczka 
stanicy „Bucze” (1978-1980) 
Przewodnicząca Zarządu Okręgu (1978 - 1984) 
Członek Naczelnictwa (1985 - 1992) 
Wiceprzewodnicząca ZHP działający poza granicami 
Kraju (1992 - 1996) 
Kierowniczka Stanicy Harcerek „Bucze" na 
Kaszubach (1997 - 2006) 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. Niech 
spoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 
Czuwaj! 
Monika Karska, hm. 
Komendantka Chorągwi KanadyDziesiątki, 

Setki, tysiące zniczy. 
Nikt ich nie zliczy….  […] 

Przychodzą ludzie 
I chylą  głowy. 
Wśród żółtych liści 
Listopadowych - 
Palą się znicze… 

Danuta Wawiłow

ZNICZE 
Na Marszałkowskiej, 
Na Kanonicznej 
Palą się znicze. 

Na Ogrodowej, 
Sadowej,  
Wilczej 
Palą się znicze. 

Kwitną zniczami 
Ciemne chodniki. 
Jesienne kwiaty, 
Błędne ogniki,  
Palą się znicze.



Trochę więcej wieści z terenów
Pierwsza konferencja 
metodyczno-programowa 
w Irlandii.

W listopadzie, instruktorzy, 
instruktorki oraz kadra 
naszego Hufca, spotkała się 
na konferencji metodyczno-
programowej w Talbot Hotel, 
Wexford. Na konferencji 
gościliśmy druha Naczelnika, 
hm. Franka Peplińskiego.

Hufiec „Ogniwo” (Montréal, Québec). 

Pod koniec września delegacja instruktorek z 
Hufca „Ogniwo” wybrała się na jesienną 
konferencję na „Kaszubach”. Był to super 
wyjazd pełny ciekawych dyskusji i 
przyjemnych chwil. 

Do zobaczenia na 
następnej konferencji!

Źródło Facebook: ZHP PGK - Strona 
Główna

Źródło: Instagram hufiecogniwo

W pierwszą niedzielę Adwentu w 
kościele MB Częstochowskiej w 
Marayong Hufce „Polesie” i „Kraków” 
wzięły udział w dziękczynnej mszy św.   
z okazji 60-lecia posługi kapłanów ze 
zgromadzenia Chrystusowców. Mszy 
św. przewodniczył ks. bp. Wiesław 
Lechowicz, Delegat Episkopatu Polski 
do spraw Polonii na świecie.

Przed mszą odbył się apel na 
zakończenie roku harcerskiego a po 
apelu były gry i zabawy. Przy wspólnym 
poczęstunku podzielono się opłatkiem.

Zakończenie Roku Harcerskiego 
w Marayong, Sydney Australia.

Źródło Facebook: ZHP PGK - Strona Główna



Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy, z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego 
Andrzeja. Tradycja Andrzejek sięga około XVI wieku. Dawniej wróżby andrzejkowe miały 
charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych 
dziewcząt. Dziewczęta wróżyły, aby dowiedzieć się czy wyjdą za mąż, jak będzie nazywał 
się ich wybranek, kim będzie, z której strony nadejdzie. Dzisiaj jest to zabawa, która 
gromadzi młodzież obojga płci.   

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed 
rozpoczynającym się adwentem. Już od wielu lat KPH w Brisbane organizuje wspaniałe 
zabawy andrzejkowe dla harcerskich rodzin i przyjaciół. 

Harcerstwo w Ottawie natomiast zorganizowało prawdziwe andrzejki nie tylko z laniem wosku, ale z wieloma innymi 
wróżbami. Zdjęcia, które zostały zamieszczone 4-go grudnia na Facebook: „ZHP pgk - strona główna” ukazują ile 
różnych wróżb i zabaw przygotowano dla dzieci i młodzieży i jaką wspaniałą zabawę wszyscy mieli! Gratulujemy 
druhnie Monice i KPH za zorganizowanie tak niesamowitej imprezy! 
Oto kilka przykładów andrzejkowych wróżb i zdjęć z Ottawy. Opisy wróżb znajdziecie w harcerskim czasopiśmie 
Kanady „Wici” (Nr. 175 – XI 2006), na witrynie ZHP Okręg Kanada.

ANDRZEJKI

Lanie wosku – przez dziurkę od klucza przelewaj wosk, potem 
woskową płaskorzeźbę lub jej cień dokładnie oglądaj a 
zobaczysz swojego przyszłego partnera lub atrybut jego 
zawodu.

Kubki i przedmioty – pod 
każdym kubkiem ukryj 
przedmioty, które będą 
oznaczały przyszły los – zawód, 
małżeństwo, stan majątkowy np. 
pieniądze – bogactwo, chleb – 
życie w dostatku, ziemia – 
śmierć bliskiej osoby, 
bankructwo, różaniec – pójście 
do zakonu, obrączka – ślub, 
kwiatek – staropanieństwo, 
podarta szmatka – biedę, sól – 
płacz itp.

Owoce – w rzędzie ustaw trzy 
owoce: jabłko, cytrynę i suszoną 
śliwkę.  Z zamkniętymi oczami 
wybierz jeden z owoców: jabłko 
oznacza szczęśliwy związek, 
cytryna – czekanie na partnera 
jeszcze przez pewien czas, 
suszona śliwka – staro-
panieństwo, starokawalerstwo. 

Jabłko – obierz jabłko tak, 
aby powstała jak 
najdłuższa obierka. Rzuć 
ją za siebie na stół. Z 
kształtu obierki odczytasz 
inicjał imienia swojego 
ukochanego. 



Druhna hm. Basia Bienias była redaktorką czasopisma: „Ognisko Harcerskie” przez 25 lat, 
od połowy roku 1993 do bieżącego. Druhnie przypadł najdłuższy staż redaktorski oraz 100 
wydań „Ogniska Harcerskiego”! 

Zachęcamy do przeczytania artykułu w „Ognisku Harcerskim” (Nr. 2 Rok 55 kwiecień-
czerwiec, str. 58), o uroczystym pożegnaniu druhny. Druhna Basia w prezencie dostała 
obraz stworzony z okładek „Ogniska” które druhna redagowała. 

Nową redaktorką czasopisma jest hm. Anna Świdlicka. Gratulujemy druhnie Haneczce i 
życzymy powodzenia i owocnej pracy! 

Pożegnanie druhny Basi Bienias, 
Redaktorki „Ogniska”.

Z przodu od lewej do prawej: hm Bogna Maramaros (Sekretariat GKH-rek); Naczelny Kapelan senior ks. hm. Stanisław Świerczyński; hm. 
Oleńka Mańkowska, Sekretarz Generalny Związku; hm. Franek Pepliński, Naczelnik Harcerzy; hm. Barbara Bienias; hm. Anna Świdlicka (nowa 
redaktorka Ogniska) współpracowniczka Naczelnictwa; hm Jagoda Kaczorowska (członek Naczelnictwa); ks. Krystian Gawron, Naczelny 
Kapelan. 
Z tyłu od lewej do prawej: dz.h. Julia Moszumańska, Przedstawicielka OPH; hm. Teresa Ciecierska, członek Naczelnictwa; hm. Aneta Macheta, 
Skarbnik Generalny Związku; hm. Michał Nalewajko, członek Naczelnictwa; hm. Danusia Figiel, Naczelniczka Harcerek; hm. Robert 
Rospędzihowski, Przewodniczący ZHP; hm. Kazimierz Stepan, współpracownik Naczelnictwa; hm. Jan Kaczmarek, członek GK Harcerzy.



Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Wpadamy w wir 
przygotowań: jeszcze zakupy, jeszcze prasowanie, jeszcze 
ugotować, upiec… a tu sprzątnąć… a to zapakować…, 
choinkę ubrać, życzenia wysłać…, tyle do zrobienia. Zaraz 
rodzina się zjedzie a tu stół nie nakryty…, szybko, szybko…, 
sianko, biały obrus, opłatek. Szybko, szybko… Gdzie są 
świeczki? Za mało krzeseł. Czy wystarczy śledzi? 

Nareszcie – pierwsza gwiazdka. Dzielimy się opłatkiem. Smaczne, tradycyjne potrawy zaspokajają głód. Kolędy.  
Prezenty pod choinką przyciągają wzrok. Dobrze nam razem. W szopce: aniołki, pasterze, Jezusek na sianku słodko 
śpi. Ach! Jak miło!  

Ale pierwsze Boże Narodzenie nie było takie urocze. Centralną postacią tego dramatu była młoda, na pewno 
wystraszona, dziewczyna, której przyszło rodzić dziecko w niesamowicie prymitywnych warunkach – bo nie było dla 
niej miejsca. 

Czy nasze przygotowania świąteczne nie przysłaniają czasami tego, co jest powodem tych przygotowań? 

Na myśl przychodzą słowa Przewodniczącego Michała Grażyńskiego, który upominał, że trzeba uważać, „aby forma 
nie zabijała treści”. Słowa te wprawdzie kierował na Zjeździe do harcerskiego grona instruktorskiego, ale są one 
również trafne w okresie bożonarodzeniowym. „Forma” to huragan przedświątecznej gonitwy, a „treść” to człowiek 
potrzebujący wsparcia, pomocy i opieki. 
W Adwencie, który jest czasem refleksji i przemyśleń, zastanówmy się nad słowami doktora Grażyńskiego w 
odniesieniu do naszej harcerskiej pracy wychowawczej: 

„…należy pilnie baczyć, aby forma nie zabijała treści”. 

Przywiązujemy dużą wagę do sprawności i stopni harcerskich. Poświęcamy tej sprawie wiele czasu i wysiłku. I tak 
powinno być.  Młodzież harcerska zdobywając stopnie i sprawności do nich potrzebne, odkrywa w sobie umiejętności i 
zdolności, wyrabia odwagę i pewność siebie.  Staje się silniejsza fizycznie, umysłowo i psychicznie. 

Pilnujmy jednak, aby stopnie harcerskie nie były celem same w sobie bo wtenczas stają się „formą”, a nam chodzi o 
„treść”. Ostatecznym celem zdobywania stopni jest rozwinięcie w młodych ludziach coraz głębszego zrozumienia 
pojęcia Służby i coraz większej chęci jej pełnienia - zawsze i wszędzie. 

Na tym polega treść harcerskiej przygody. Treścią więc wypełniajmy każdy dzień dając przykład pełnienia Służby. Nie 
biernie, czekając aż nas ktoś poprosi, lecz aktywnie szukając, gdzie jest potrzeba naszego wsparcia, naszej pomocy, 
naszej opieki. 

Czuwaj! 

Jagoda Kaczorowska, hm.

Gawęda Druhny 
Jagody



Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, życzymy wszystkim zdrowych, 

spokojnych i radosnych świąt!
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