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„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do 
przejścia całe życie.” – słowa Jana Pawła II, wciąż tak aktualne, a tym bardziej teraz, w 
czasach pandemii COVID-19. Niech nam dodadzą otuchy i entuzjazmu do naszej pracy 

harcerskiej.

18 maja 2020 

100-rocznica
urodzin św. Jana 

Pawła II
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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

Zdjęcie Jana Pawła II (str. 1) źródło Facebook: ZHP Świat - Strona Główna 

Ilustracja do ANZAC Day (str. 10): sam. Jasmine Bartlett

„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 
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Drogie Siostry Skautki!

Kiedy dzieciom zabroniono wrócić do szkoły i rodzice 
musieli ich uczyć sami w domu, wiele z moich 
koleżanek poważnie zabrało się do przygotowania 
lekcji matematyki, języka, nawet muzyki. Po kilku 
tygodniach przyznały się, że lekcje gimnastyki (t.z. 
dowolna zabawa na podwórku) stawały się coraz 
dłuższe, a lekcje matematyki coraz krótsze.

Naczelniczka jest 
wśród nas

Drogie Siostry Skautki, jeżeli któraś z Was ma trochę czasu aby pomóc przy referatach, dajcie 
znać.  Wiele referantek chętnie przyjmie Waszą pomoc! 
Trzymajcie się zdrowo i podtrzymujcie między sobą dobry humor.

Czuwaj!
Danusia Figiel, hm. 
Naczelniczka Harcerek

Już wiecie co się dzieje w Waszych jednostkach, więc dam Wam krótki wgląd w prace, które zostały 
wykonane w kilku Referatach Głównej Kwatery. Zatwierdziłyśmy nowe sprawności „Znawczyni 
Kwarantanny” i „Strażniczka Kwarantanny” na poziomie harcerek i wędrowniczek, które są związane 
z higieną, bezpieczeństwem i służbą podczas kwarantanny. Sprawności zostały przygotowane, aby 
pomóc młodzieży harcerskiej w tej nietypowej sytuacji w której wszyscy się znaleźli. Też dla zuchów 
wymyślono nową sprawność „Zaradny Zuch” który został zaprojektowany przez druhnę Małgosię z 
Irlandii specjalnie na czas kwarantanny lub izolacji.  W Referacie Harcerek druhna Malwina przerabia 
musztrę aby rozkazy były łatwiejsze do wymawiania i żebyśmy wyglądały jednolicie na Zlotach. 
Referat Harcerek stworzył komisję aby przejrzeć i przeanalizować sprawności. W komisji tej pracują 
druhny z Australii, Francji, Irlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 

Kurs Przewodniczek i Przewodników „Szlakiem Gór Błękitnych”, który miał być przeprowadzony w 
dwóch częściach - kurs pisemny a potem kurs przed Adastrą w Australii - szybko musiał być 
zmieniony na kurs wirtualny. Dhna Anna z pomocą wielu mentorek z całego świata wspiera kursantki 
i wymiana pomysłów jest świetna.  Mówiąc o kursach, kurs phm. / hm., który miał odbyć się w 2021 r. 
na razie jest zawieszony, aż będziemy mogły upewnić się że możemy to bezpiecznie przeprowadzić. 
Korespondencyjny kurs phm. „Żeglowanie”, prowadzony przez hm. Irenę Dzierzbińską, rozpoczął się 
i aż 65 kandydatek zapisało się! Zatwierdziłam nowe wymagania na stopień harcmistrzyni. Dziękuję 
wszystkim członkiniom referatu prób, które współpracowały z referentkami w Chorągwiach. 
Następnie będziemy pracować nad wymaganiami na stopień podharcmistrzyni.

Na każdym zebraniu Głównej Kwatery, Komendantki Chorągwi przekazują informacje o tym co robią 
na swoich terenach (może pochwalą się w osobnym artykule o swoim kraju?). W Europie zaczynają 
się rozluźniać ograniczenia więc jednodniówki i biwaki już są planowane w pobliskich okolicach.  
Witryna Organizacji Harcerek jest teraz pod nowym adresem: www.zhpharcerki.org. Nadal można 
wejść na stronę harcerek przez link na stronie Naczelnictwa. 

Pomimo tego że ich entuzjazm (do tej pracy) zaczął zmniejszać się, praca harcerska dalej się 
toczyła i nawet nabierała pędu!   Nasza młodzież ciągle dzieliła się pomysłami na wirtualne zbiórki, 
biwaki i inną pomoc bliźnim w harcerstwie i w społeczności poza harcerskiej.  I to nie tylko w swoich 
hufcach, ale kontakty były nawiązane z drużynami na całym świecie. Naprawdę widzimy jak silną 
stanowimy organizację.

Kurs pwd na „Kaszubach” - lipiec 2019r.

3



 Kącik Kształcenia
Szlakiem Gór Błękitnych 

Kurs Przewodniczek i Przewodników.

W styczniu b.r. rozpoczął się Kurs Przewodniczek i Przewodników który miał się odbyć przed 
Adastrą zaplanowaną na wrzesień. Niestety, pandemia światowa zboczyła nas ze szlaku i podobnie 
jak na wędrówce wśród burzy, kurs maszeruje drogą mało nam znaną i nabrał innego charakteru.

Symbolizm godła kursu najlepiej określiła kursantka Wollemia Spokojnego Temperamentu. „Góry 
Błękitne są częścią pasma górskiego Wielkich Gór Wododziałowych, czyli są częścią większej 
całości. Każda komórka harcerska również jest częścią większej całości. Góry Błękitne cechuje 
wiele szczytów, wszystkie osiągalne bez sprzętu taterniczego, ale przy trochę większym wysiłku. 
Nazwa kursu bardzo pasuje do naszych zamiarów wychowawczych.  Góry i szczyty – w harcerstwie 
rozumiemy godło jakichkolwiek gór i szczytów jako przezwyciężenie trudności, doskonalenie siebie 
przez ćwiczenia, pracę w zespole, aby pokonać przeszkody, nauczyć się wytrwałości i dążyć do 
ideału. Okolice Sydney i Gór Błękitnych zostały uformowane głównie ze skał osadowych 
(piaskowiec). Takie skały tworzą się przez długi okres bez burzliwych gorących przyczyn – 
gromadzą warstwę po warstwie nie zawsze jednakowych osadów (dla mnie to przypomina 
harcerstwo np. różne talenty, znajomości tematów). W porównaniu z innymi skałami, piaskowiec jest 
skłonny do erozji i należy go chronić albo zabezpieczać od środków niszczących go np. kwaśny 
deszcz; przypomina mi wiedzę i dorobek pokoleń harcerskich. Piaskowiec jest często używany jako 
materiał rzeźbiarski i to symbolicznie łączy mi się z życiem młodych ludzi w harcerstwie, jak 
doświadczenia życiowe „wykuwają” wartościowe rysy w ich osobowościach już na resztę ich życia.”

Na pierwszym szlaku kursu wgłębiliśmy się w wodzostwo. Wombat o Silnej Woli tłumaczy, 
„Instruktorka musi sama przestrzegać zasad harcerskich i musi być w stanie być przykładem dla 
innych, aby mogli tak samo żyć i mieć kogoś, który dla nich będzie wzorem.” A h.o. Honorowy Niełaz 
Wielki dodaje, że „Jest istotne by instruktorka i instruktor kierowali się Przyrzeczeniem i Prawem 
Harcerskim, ponieważ dają przykład harcerkom i harcerzom. Młodzież jest bystra i zauważy 
najmniejsze instruktorów pozytywne i negatywne cechy charakteru. Życie według Prawa i 
Przyrzeczenia pomoże instruktorkom i instruktorom stać się dobrymi skautmistrzami.”

Schemat Planu Kursu

„Pierwszy Szlak”
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Kurs się przetworzył z listów na zbiórki zastępu przeprowadzane przez wideokonferencje (np. Zoom), 
które teraz, częściowo odbywają się osobiście, zależnie od wymagań zdrowia publicznego danej 
miejscowości. Zbiórki kursu kierują się tradycyjnym formatem zbiórek harcerskich – z rozpoczęciem, 
grą, śpiewem, ćwiczeniem, gawędą lub kuźnicą (pokierowana dyskusja), musztrą, zadaniem między-
zbiórkowym i zakończeniem.
Jako instruktorki, naszym zadaniem jest ciągła praca nad sobą. Zapraszamy teraz do ćwiczenia z 
tego pierwszego szlaku kursu.  Przyglądnij się na nowo Prawu i Przyrzeczeniu … i się zapytaj siebie 
… czy jest jakaś cecha, którą mogłabym w sobie rozwinąć? Proszę sobie jedną wybrać. A jakie 
zwierzę lub roślina przedstawia w naturze tę cechę? Proszę ją sobie dobrać. Z tej cechy i tego godła 
powstaje Twój pseudonim pracy nad sobą. Należy go zanotować i co jakiś czas zastanowić się nad 
nim – a włączenie szkicu pseudonimu i pracy nad sobą do rejestracji instruktorskiej może się dla nas 
każdej stać drogą osobistego rozwoju.
W następnym numerze Węzełka pragniemy przedstawić następny szlak kursu cytatami, grą i 
ćwiczeniem. Jeżeli się podzielicie waszymi spostrzeżeniami z ćwiczenia pracy nad sobą, również je 
umieścimy w następnym numerze.
Mamy nadzieję, że Kącik Kształcenia stanie się dla nas każdej osobistym, stałym kształceniem.

Do zobaczenia na następnym szlaku! 
Czuwaj!

W taki sposób, powołując się na Prawo i Przyrzeczenie jak i na cechy dobrego wodza, każda 
kursantka i każdy kursant wybrali sobie cechę, którą podczas kursu chcieliby u siebie rozwinąć. 
Wybrali sobie również godło spośród flory i fauny Parku Narodowego Gór Błękitnych Nowej 
Południowej Walii Australii. Cecha i godło stały się osobistym pseudonimem, którym się przedstawia 
podczas zbiórek i podpisuje się w listach i mailach.
O swoim pseudonimie, Odważny Dingo pisze „Zapamiętanie tego pseudonimu i używanie go przeze 
mnie i między nami będzie mi przypominać, aby zawsze być odważną i kierować się cechami 
Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.”
Zapraszamy do gry zapoznawczej: czy potraficie połączyć zdjęcia godeł do pseudonimów kursantek 
i kursantów? Odpowiedzi do gry ukażą się w następnym numerze „Węzełka”
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Mississauga, 
Ontario, Parafia 
św. Maksymiliana.
Wirtualna adoracja 
przy Grobie 
Pańskim w Wielki 
Piątek. Dziękujemy 
rodzinie Kupresak 
oraz wszystkim 
harcerkom i 
harcerzom.
Janusz Blazejaks

Szczep Wieliczka oraz Szczep Wigry w 
Mississauga, ON, Canada. 
Harcerki i harcerze czuwali przy grobie 
Jezusa od Wielkiego Czwartku do Wielkiej 
Soboty.
Olivia Pacyna

Ograniczenia sprawowania liturgii z udziałem wiernych 
spowodowane pandemią, nie powstrzymała harcerstwa 
od utrzymania tradycji warty przy grobie Pana Jezusa - 
wirtualnie, przy pomocy technologii.

ZHP Edynburg - Zastęp Harcerzy i Próbna Drużyna Harcerek REGLE

Wielkanoc
Wirtualna adoracja przy Grobie Pańskim 

Tradycyjne zdobienie jajek

Palemki
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Kiedy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 
rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, serce  
każdego Polaka i Polki instynktownie przeczuło, 
że będzie to rok pamiętny. Oczekiwaliśmy, że 18 
maja 2020 r. będziemy jak nigdy wcześniej, 
uroczyście, wzniośle i galowo obchodzić stulecie 
urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkiego rodaka 
i Ojca Świę tego zarazem. No w łaśnie! 
Oczekiwaliśmy i planowaliśmy... Nikomu się 
nawet nie śniło jakie realia przyniesie nam wiosna 
tego roku. Pandemia, izolacja, niepewność i lęk, 
nieoczekiwanie i niepożądanie stały się pojęciami 
dominującymi naszą rzeczywistość.

Musimy od siebie wymagać!

Trudno byłoby sobie wtedy wyobrazić, że prawie 40 lat później podczas pandemii wirusa COVID-19, 
wyzwanie to nie straci absolutnie nic ze swojej mądrości. Słowa te szczególnym tonem brzmią w 
sercach nas - harcerek. Zarówno wtedy jak i teraz inspirują nas do działania i przekraczania strefy 
własnego komfortu. Rozumiemy, że naszym zadaniem jest działać, pomagać, służyć, zdobywać 
doświadczenie i poszerzać swoją wiedzę niezależnie od warunków i sytuacji bo to jest prawdziwy 
klucz do sukcesu! 

Z okazji 100-stu lecia urodzin Jana Pawła II, 
powstał wyjątkowy projekt multimedialny pn. 
„Urodziłem się w Wadowicach. Karol Wojtyła”. 
W w i d o w i s k u p u b l i c z n o ś ć z o s t a j e 
oprowadzona przez wadowickie muzeum, a 
o p o w i e ś c i są p r z e p l a t a n e m u z y ką . 
Wykorzystane zostały  również materiały 
archiwalne. Nagranie to można znaleźć na: 
https://wadowice.pl/premiera-internetowej-
w e r s j i - w i d o w i s k a - u r o d z i l e m - s i e - w -
wadowicach-karol-wojtyla/  

Łatwo w takiej sytuacji stracić z pola widzenia to co ważne, zgubić swój życiowy kompas i dzień za 
dniem popadać w coraz to większą nicość, gapiąc się bezsensownie w telewizor albo przeglądając 
internet od rana do wieczora. Może właśnie teraz w chwilach trudnych możemy szczególnie mocno 
docenić jak obficie uposażył nas nasz wielki rodak Święty Jan Paweł II.  Był On i jest dla nas 
drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. W ciągu ponad 26 lat pontyfikatu 
opublikował dokumenty i wygłosił przemówienia, które oblicza się na 85 tys. stron druku. Zawarte w 
nich myśli i przesłania są uniwersalnymi wskazówkami na których bez wahania możemy się oprzeć w 
każdym miejscu i w każdy czas. Będąc jeszcze pośród nas, podczas spotkania z młodzieżą na 
Jasnej Górze w 1983 roku, powiedział: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali”.

Sprawność Jana Pawła II jest jedną z 
wielu sprawności które można łatwo 
przeprowadzić w czasie kwarantanny. 

Przez pracę nad tą sprawnością, harcerki 
pogłębią swoją wiedzę o św. Janie Pawle 
II. Sprawność jest opracowana w dwóch wersjach aby 
dopasować do wieku harcerek i ich umiejętności. 
http://www.zhpharcerki.org/galezie/harcerki/
sprawnosci_harcerek/jana_pawla.htm

„Postać św. Jana Pawła II daje możliwość 
interesującego zaprezentowania wartości, które są 
zawarte w Prawie Harcerskim. Prawo Harcerskie 
stanowi „życiowy” kompas każdego harcerza, a Papież 
swoim życiem dał przykład młodzieży.” 
D. Szczecina, http://www.wiadomosci24.pl 
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Już od 13-go marca czyli od pierwszych dni pandemii Zarząd Okręgu ZHP w Kanadzie stworzył 
specjalny Komitet (COVID-19 Response Management Team), który monitoruje wydarzenia i 
ogłoszenia globalne, federalne, prowincjonalne i lokalne, i wydaje w obu językach dalsze instrukcje z 
otrzymanymi informacjami, łącznie z zakończeniem lub przedłużeniem zawieszenia zajęć i spotkań 
programowych. W mig znalazł się wirtualny sposób na przeprowadzenie naszej tradycyjnej 
harcerskiej warty przy Grobie Pańskim podczas Wielkiego Tygodnia. Pomysł został podchwycony i 
wykorzystany przez inne chorągwie harcerskie poza granicami kraju. Nawet coroczny Zjazd Zarządu 
Okręgu ZHP w Kanadzie po raz pierwszy odbędzie się przez połączenie internetowe, ale nie będzie 
odwołany.
W Hufcu Watra (Ontario) mamy 800 skrzatów, zuchów, harcerek i wędrowniczek, które łącznie tworzą 
ponad 60 aktywnie działających jednostek. Jesteśmy wielkim i fantastycznym Hufcem i dlatego już od 
pierwszego dnia izolacji i stanu zagrożenia epidemiologicznego w Ontario było dla nas oczywiste, że 
nadszedł czas próby i zmierzenia się z nowym wyzwaniem. Siedzenie przed telewizorem i tracenie 
bezmyślnie czasu nie wchodziło w grę. Odprawy w jednostkach i w Hufcu zaczęły odbywać się 
regularnie za pomocą połączeń internetowych. Także przez Zoom, referaty zuchów, harcerek i 
wędrowniczek znalazły sposoby żeby wspierać funkcyjne w jednostkach pokazując nowe możliwości 
i ciekawe pomysły na przeprowadzanie wirtualnych zbiórek. Niektóre szczepy podjęły się pieczenia 
ciasteczek dla pielęgniarek, lekarzy i sąsiadów żeby ich rozweselić i okazać swoją wdzięczność za 
ich wysiłek. 

W odezwie na narastającą nagłą potrzebę, 16 go kwietnia ruszyła 
wielka akcja szycia bawełnianych maseczek ochronnych! Do 
pomocy został zaangażowany każdy kto chciał pomóc, miał czas lub 
maszynę do szycia czy materiały. Powstał cały bardzo sprawny 
internetowy system współpracy, łączności i przekazu. W efekcie 
wysiłku całego sztabu osób z naszej polonijnej społeczności, Parafii 
Św. Maximiliana Kolbe, instruktorek i ich przyjaciół oraz członków 
rodzin harcerskich udało się już 20 go kwietnia przekazać 500 
maseczek do Copernicus Lodge w Toronto, a wkrótce potem 130 do 
Villa Polonia w Brampton. Maseczkową dostawę otrzymały również 
Valley Manor long term care i Water Tower Lodge retirement 
residence w Barry's Bay na ontaryjskich Kaszubach oraz Bellwoods 
Centers w Toronto. 80 maseczek trafiło do Tony Stacey Centre for 
Veterans Care w Scarborough. Dodatkowo, wsparł naszą akcję 
nieoczekiwany podarunek w formie dwustu masek ofiarowanych 
przez VetMed Solutions. Liczba ludzi dobrej woli, którzy 
odpowiedzieli na apel o pomoc jest zbyt długa żeby wymienić 
wszystkich i nie pominąć nikogo - serdeczne Bóg Zapłać!

Wyjątkowo twórczego podejścia wymagało stworzenie ciekawej 
formy zaangażowania młodszych dzieci w gromadach zuchowych i 
skrzatowych. Gromady prowadzą zbiórki wirtualnie i zuchy nadal 
zdobywają sprawności cyklowe w gromadzie ale izolacja okazała się 
super okazją żeby wprowadzić 'sprawności indywidualne' dla zuchów. 
W Kanadzie tradycyjnie nie realizowało się takich sprawności 
koncentrując się na pracy zespołowej, niemniej jednak są częścią 
wymagania na Gwiazdki II, III. Sprawności Indywidualne to 
sprawności, które zuchy same wybierają, wykonują wymagania w 
domu, a na zakończenie przedstawiają na wirtualnej zbiórce całej 
gromadzie by wyrobić w sobie odwagę prezentowania przed innymi w 
języku polskim albo wysyłają zdjęcia, wideo lub kronikę. Zuchy mogą 
wybrać jedną lub dwie aż z trzynastu sprawności: Bajarka, 
Czyścioch, Dobra siostra, Fryzjerka, Krawczyk, Majster Klepka, 
Mistrzyni origami, Mistrzyni skakanki, Rysowniczka, Przyjaciółka 
ptaków, Zdobniczka, Gosposia, Mistrzyni gier i zabaw. Drużynowe z 
pomocą rodziców zaplanowały bardzo innowacyjne i ciekawe 
sposoby wysyłania zdobytych sprawności do Zuchów. 
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Z początkiem maja widząc, że sytuacja w prowincji nie zmienia się, 
stanęłyśmy przed dylematem co zrobić z dorocznym konkursem wiedzy 
harcerskiej, na który tradycyjnie zjeżdżały się zastępy z całego Ontario. 
Odwołać? Nie było mowy! Zbuntowała się nasza rogata harcerska dusza 
więc szybko na problem znalazł się sposób i oto pierwszy wirtualny konkurs 
“Pniemy się Wzwyż” odbył się w sobotę 30 go maja. Każda zastępowa i 
patrolowa zarejestrowała swój zastęp lub patrol odpowiednio wcześnie a 
przed konkursem każda harcerka/wędrowniczka otrzymała swój identyfikator 
na KAHOOT gdzie trzeba było udzielić odpowiedzi na 100 pytań w formie 
“migawek” w trzech kategoriach wiekowych: juniorki, seniorki, i wędrowniczki. 
Po konkursie odbył się  ‘ZOOM Call’ gdzie ogłoszone zostały wyniki.

Podobnie nie zrezygnowałyśmy z ulubionego 
majowego biwaku “Węzeł Przyjaźni”, który po 
raz jedenasty połączył nas podczas Victoria 
Day weekend ale tym razem nie na 
ukochanych Kaszubach ale po raz pierwszy 
w historii harcerstwa - wirtualnie! Dzięki temu 
mogły w nim wziąć udział harcerki z całej 
Kanady. Program opracowany przez ZOOM 
spotkania z różnymi gośćmi był bardzo 
ciekawy. Można było podciągnąć się w 
robieniu węzłów czy rozpalaniu ogniska oraz 
wiele się nauczyć z dziedziny pionierki, 
pierwszej pomocy i musztry. Nie zabrakło 
czasu na mszę, gimnastykę no i oczywiście 
ognisko a gawęda Naczelniczki Organizacji 
Harcerek hm. Danus i F ig ie l będz ie 
niezapomnianym wspomnieniem. 

Czas pandemii, izolacji, ograniczeń i niepewności nie był uwzględniony w kalendarzu nikogo z nas. 
Wszyscy mieliśmy zupełnie inne plany na wiosenne miesiące ale to od nas zależy czy kiedyś 
spojrzymy na ten okres jako na czas próby z której wyszliśmy zwycięsko czy czas bezpowrotnie 
stracony. Czy wymagaliśmy od siebie tak, jak uczył nas Św. Jan Paweł II? 
Wkrótce znowu usiądziemy razem wokół harcerskiego ogniska. Poczujemy jego magiczny czar i 
ciepło bijące z prawdziwych płomieni, snując wspomnienia o pandemii coronavirusa 2020 roku….
O czym będzie Twoja gawęda?  

Już wiemy że coroczna akcja letnia nie będzie się mogła odbyć na naszych stanicach harcerskich 
ale możemy być pewne, że znajdzie się sposób aby połączyć się przy harcerskim ognisku...ale 
inaczej. 

Kasia Niszcz, dz.h. 
Szczep Zorza, Hufiec Harcerek Watra, Kanada.

Artykuł jest opublikowany również na:  
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=9896/ 

Aby sprostać wymaganiom izolacji powstały nowe sprawności, które są idealną okazją do wykorzystania 
czasu na rozwój i nabycie nowych umiejętności:

Strażniczka Kwarantanny - 
Niezwykła sprawność podczas 
pandemii COVID-19 dla 
wędrowniczek.
http://www.zhpharcerki.org/galezie/
wedrowniczki/sprawnosci_wedrowniczek/
stazniczka_kwarantanny.htm

Znawczyni Kwarantanny - 
Niezwykła sprawność podczas 
pandemii COVID-19 dla 
harcerek.
http://www.zhpharcerki.org/galezie/
harcerki/sprawnosci_harcerek/
Znawczyni%20Kwarantanny.htm
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W Australii i Nowej Zelandii, ANZAC Day jest narodowym dniem 
pamięc i , k tóry upamię tn ia wszystk ich Aust ra l i j czyków i 
Nowozeladnczyków, którzy służyli i zginęli we wszystkich wojnach, 
konfliktach i operacjach pokojowych. Jest dniem kiedy dziękujemy tym, 
którzy obecnie bronią naszych krajów na lądzie,  na wodzie i w 
powietrzu.

ANZAC DAY

W pierwszą rocznicę lądowania na Gallipoli, w dniu 25 kwietnia 1916 roku, Australijski batalion 
odprawił na zachodnim froncie wojny służbę i wartę przy wschodzie słońca tzw. „dawn service”. Był 
to początek spontanicznych obrzędów o wchodzie słońca organizowanych w całej Australii i Nowej 
Zelandii, upamiętniających poległych w Gallipoli. Z biegiem czasu znaczenie tego dnia się zmieniło i 
obecnie składamy honor nie tylko poległym w Gallipoli, ale wszystkim żołnierzom, którzy walczyli w 
pierwszej i drugiej wojnie światowej oraz w  późniejszych działaniach i konfliktach militarnych.

Skrót ANZAC oznacza Korpus Armii Australijskiej i Nowej Zelandii  (Australian and New Zealand 
Army Corps). Dzień ten przypada w rocznicę Kampanii Gallipoli (25 kwiecień 1915 r.), która była ich 
pierwszym zaangażowaniem w pierwszej wojnie światowej (1914-1918) i doprowadziła do 
poważnych strat w siłach Australii i Nowej Zelandii.

Obchody ANZAC Day rozpoczynają się o wschodzie słońca. W miasteczkach i miastach w całym 
kraju przy pomnikach żołnierzy, weterani, żołnierze i rodziny stają przy zapalonych świecach i z 
gałązką rozmarynu lub wawrzynu przypiętą do ubrań. Czerwone maki są przypięte do wieńców i 
składane na grobach żołnierzy. Tradycyjnie są: przemówienia okolicznościowe, składanie wieńców, 
odegranie hejnału, minuta ciszy oraz zagranie lub zaśpiewanie hymnów australijskiego i nowo-
zelandskiego . Przy pięknych słowach wiersza  napisanego przez Laurence Binyon, wspominamy 
tych co oddali życie abyśmy mogli żyć w wolnym kraju:

They shall grow not old, 
as we that are left grow old; 
Age shall not weary them. 
nor the years condemn. 
At the going down of the sun  
and in the morning 
We will remember them.

Grupy sojusznicze, w tym członkowie SPK i harcerstwa, tradycyjnie składają wieńce przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza lub w Miejscu Pamięci Narodowej, po czym biorą udział w marszu przez 
miasto. Maszerują weterani ze wszystkich poprzednich wojen, a także obecnie służący członkowie 
Australijskich Sił Obronnych i Rezerw, Australijscy Kadeci Sił Obronnych i Australian Air League, 
Skauci Australijscy i Australian Guides oraz sojusznicy.

25 kwiecień
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Po oficjalnych obchodach odbywają się spotkania towarzyskie i 
rodzinne. Tradycyjnie gra się w australijską grę hazardową o nazwie 
Two-up, która była niezwykle popularną rozrywką wśród żołnierzy 
ANZAC. Tu trzeba zaznaczyć, że legalnie można w tą grę grać tylko 
w dniu ANZAC. Często w klubach RSL odbywają śmieszne wyścigi 
karaluchów, a w domach SPK można zjeść smaczną wojskową 
grochówkę. W domach są także pieczone ciastka ANZAC, które były 
wysyłane przez rodziny do żołnierzy na froncie w czasie pierwszej 
wojny światowej.

Harcerstwo w Australii połączyło się razem na wspólnej warcie: w Sydney, Melbourne i Brisbane 
przy wschodzie słońca. Było widać polskie mundury harcerskie, świece, polskie i australijskie flagi. 
Przy zagranym hejnale oddaliśmy hołd i minutą ciszy dziękowaliśmy za to, że żyjemy w wolnym i 
pięknym kraju. 

Hołd Bohaterom! Cześć Ich Pamięci!
Lest we forget!
Urszula Daniels, hm.
Komendanta Chorągwi Harcerek Australia 

W tym roku nie było oficjalnych uroczystości o wschodzie słońca, pochodów przez miasta oraz 
spotkań z rodzinami. W tym roku wyszliśmy przed domy i ze świeczkami w rękach oddawaliśmy 
hołdy żołnierzom. Przed domami pojawiły się flagi nie tylko australijskie, wieńce i bukiety 
czerwonych maków. Były rysunki, plakaty i lampiony  wykonane przez dzieci. Na wjazdach do 
domów widniały napisane kredą hasła Lest we forget. O weteranach także nie zapomniano. Były 
zorganizowane przejazdy samochodem, aby  w ten sposób oddać honor weteranom. Wielu 
weteranów otrzymało listy i kartki napisane przez dzieci i młodzież. Powstała oficjalna grupa RSL-u 
na Facebook’u „Aussies & Kiwis for ANZAC”, w której członkowie (a jest ich obecnie prawie 8,5 
tys.) dzielą się zdjęciami, opowiadaniami i wydarzeniami z historii.  
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Harcerki z drużyny Pilica (Hufiec 
Bałtyk) w Londynie od początku 
kwarantanny w marcu spotykają się co 
tydzień na wirtualnych zbiórkach 
drużyny jak również na osobnych 
zajęciach przygotowawczych do 
stopnia. Harcerki zdobyły już wiele 
sprawności indywidualnie, a obecnie 
razem tworzymy wielką wystawę 
polskich wycinanek – robiąc sprawność 
Miłośniczki Polskiej Wycinanki. 
O s ł u ż b i e b l i ź n i m t e ż n i e 
zapomniałyśmy. Dobre uczynki w domu 
to harcerka powinna robić na co dzień, 
ale zdalną służbę też potrafimy robić. 
Załączam nasz plakat służby – kartki 
dla rezydentów domu starców, szycie 
ubrań dla służby zdrowia, zbieranie 
funduszów na cele charytatywne oraz 
udział w skautowym Hike a Mile to the 
Moon. Każda harcerka w jakiś sposób 
włączyła się w te zadania służbie 
bliźnim.
 
Pozdrowienia od harcerek z drużyny 
Pilica – Hufiec Bałtyk – Londyn
Czuwaj!
Anna Bnińska-Gębska, hm.

Służba bliźnim w kwarantannie

H u fi e c O g n i w o , M o n t r e a l , 
Quebec, Kanada
Skrzaty, zuchy i harcerki z naszego hufca zrobiły 45 
kartek i 2 małe plakaty dla pracowników i 
mieszkańców CHSLD Polonais Marie Curie-
Sklodowska aby przynieść im uśmiech na twarzy, 
okazać poparcie i podtrzymać na duchu.
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Dlaczego? Czym jest dla nas Konstytucja 3 maja? Czy tylko jednym z wielu wydarzeń o których musimy 
coś niecoś wiedzieć, aby zdobyć sprawność historyczną? Czego uczy nas ten moment w roku 1791? W 
momencie zagrożenia państwa polskiego Polacy potrafili pogodzić się i dobro Ojczyzny postawić ponad 
własne sprawy. Jest to dla nas lekcja pokonania naszego egoizmu i słabości. Ojcowie Konstytucji 
wprowadzili reformy, które miały postawić Polskę na drodze do lepszego jutra, na drodze odrodzenia. Czy 
my mamy na tyle siły charakteru, aby siebie samych zmienić na lepszych i własnym przykładem zachęcić 
innych do pracy nad sobą? 
Ustawa Majowa wprowadzając bardziej sprawiedliwe prawa m. in. osłabiła pańszczyznę przez otoczenie 
opieką chłopów - Państwo wzięło odpowiedzialność za najsłabszych. Jak u nas wygląda troska o dzieci i 
młodzież w naszych szeregach? Czy zwracamy uwagę na ich samopoczucie? Czy dostrzegamy kiedy 
czują się niedowartościowani i upokorzeni? Czy i jak reagujemy kiedy są źle traktowani przez swych 
rówieśników? Bo jeśli nie reagujemy kiedy jedni znęcają się nad drugimi, jeśli pozwalamy na 
maltretowanie fizyczne lub emocjonalne - wtedy pozwalamy, aby zło się rozpowszechniało i nie spełniamy 
naszej służby. I zdradzamy podstawowe zasady harcerskie. 
Ustawa Majowa miała plan długoterminowy, który niestety z powodu kolejnych rozbiorów nie doszedł do 
skutku. Wydawało się, że zmarnował się wysiłek i poświęcenie wielu ludzi. Czasami nam się wydaje, że 
nasz wysiłek i zaangażowanie są bezskuteczne. Nie zrażajmy się. Wcześniej czy później praca nasza 
zaowocuje - nigdy nie wiadomo kiedy nasze słowo lub czyn wpadną komuś do serca aby odezwać się 
kiedyś w przyszłości. 
Chociaż Konstytucja 3 maja przestała być aktem prawnym idea zawarta w niej przyczyniła się do 
wzmocnienia świadomości narodowej. Towarzyszyła Polakom przez długie lata zaborów, a po odzyskaniu 
Niepodległości stała się podstawą nowej konstytucji wolnej Polski. Idea ta przetrwała okupację niemiecką 
i sowiecką drugiej wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych ustrój komunistyczny ostro 
zabraniał obchodzenia rocznicy Konstytucji 3 maja. A jednak Polacy po kryjomu włączali radia i czekali na 
melodię „Witaj Majowa Jutrzenko!”, która była sygnaturką przed wejściem na antenę Rozgłośni Polskiej 
Radia Wolna Europą.   

Gawęda Druhny Jagody
Witaj, Maj! Trzeci Maj!
W planie roku zapisujemy „Święto 
Narodowe - 3 maj”. Włączamy się w 
obchody polskiej parafii lub polskiej 
szkoły sobotniej. Przychodzimy w 
mundurach na uroczystą Mszę Świętą. 
Występujemy na akademii z piosenką, 
z wierszem, z pokazem... 
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Dziś dzień 3 maja jest znów Świętem Narodowym 
obchodzonym po całej Polsce. Obchodzone jest i 
poza Jej granicami tak jak przez dekady obchodzono 
to Święto wtedy kiedy w Polsce było zabronione.        

Autorzy Konstytucji 1791 r. wierzyli, że Polska 
powinna i może być lepszą Matką swoich dzieci. 
Weźmy tę myśl do serca. Na zbiórkach i na akcji 
letniej mamy obowiązki w stosunku do dzieci 
oddanych przez rodziców pod nasza opiekę. 

Zuchy wiedzą, że wszystkim jest z zuchem dobrze. 
Czy każda i każdy z nas może z czystym sumieniem 
powiedzieć: „Ze mną jest KAŻDEMU dobrze”?

Czuwaj!
Jagoda Kaczorowska, hm.
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Telekonferencje
Obrady 55-tej Naczelnej Rady Harcerskiej
Obrady Rady Naczelnej odbyły się 
telekonferencyjnie 6-go czerwca 2020.  
W obradach wzięło udział ponad 40 
uczestników z czterech kontynentów, 
gdzie działamy.
Na wstępie została odmówiona modlitwa 
za tych wśród nas, którzy odeszli na 
Wieczną Wartę. Przypomniano rocznicę 
śmierci Patrona Harcerzy, bł.Stefana 
Wincentego Frelichowskiego. Następnie 
zostały przedstawione sprawozdania prac 
Naczelnictwa, Głównych Kwater oraz 
przedstawiciel i wszystkich krajów. 
Omówiono stan prac głównej siedziby na 
Beavor Lane w Londynie. Rozmowy 
toczyły się do późnej nocy (czasu 
europejskiego). Źródło Facebook: ZHP Świat - Strona Główna

Dwudziestego czwartego czerwca odbyło się 
spotkanie  online  wiceministra Szymona 
Szynkowskiego vel Sęka z uczestnikami akcji 
Polonia4Neighbours. Celem konferencji było 
podsumowanie aktywności Polaków poza 
granicami kraju organizujących i niosących 
pomoc oraz wsparcie osobom i środowiskom w 
związku z pandemią COVID-19. W spotkaniu 
udział wzięły 23 osoby z 14 krajów z 4 
kontynentów - 18 reprezentacji polonijnych 
organizacji z całego świata. Poniżej jest 
refleksja druhny Joli Nowackiej, która wraz z 
reprezentacją hufca „Podhale” (USA) wzięła 
udział w tej telekonferencji.

Wideokonferencja „Polonia4Neighbours”

Na zaproszenie Konsula w NYC oraz organizatorów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, 
mogłam uczestniczyć w telekonferencji polonijnych organizacji na całym świecie. Spotkanie to było 
zorganizowane przez akcję MSZ w Polsce "#Polonia4Neigbours”. W akcji tej udział brały jednostki i 
instruktorki z naszego Hufca. Byłam wzruszona dowiedziawszy się jak my, Polacy, potrafimy radzić 
sobie i pomagać innym w trudnych sytuacjach. Poczynając od gotowania zupy w kotłach dla tych, 
których na to nie stać, żeby sami sobie ugotowali (Venezuela), aż po śpiewanie arii operowych na 
balkonie (Paryż). Sama opowiedziałam o naszej organizacji, tzn. jak prowadzimy zbiórki 
internetowe, jesteśmy zaangażowane w transmisje mszy harcerskich, oraz wirtualnie przekazujemy 
kominki i ogniska, a także o tym, jak dorosłe instruktorki szyją maseczki, i jak zuchy i harcerki 
artystycznie wykonują podziękowania tym, którzy pracują w trudnych warunkach. Te rozmowy 
dodały wszystkim dużo motywacji do dalszego działania na rzecz tych, którzy naszej pomocy 
potrzebują. Nie jesteśmy sami w naszych działaniach. 
Czuwaj!
Jola Nowacka, hm.
Hufcowa Hufca „Podhale”, Stany Zjednoczone

Źródło :  (1) https://www.gov.pl/web/usa/spotkanie-
wiceministra-szymona-szynkowskiego-vel-sek-z-
uczestnikami-akcji-polonia4neighbours; (2) 
Facebook: Hufiec Podhale USA
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Wieści z terenów
Hufiec „Podhale”, USA
Uroczystości z okazji Rocznicy Urodzin Generała 
Antoniego „Montera" Chruściela.

Na uroczystości obecni byli dhna Sylwia (z mężem 
Kafi i synem Konradem), opiekun druhny Jadzi pan 
Niemiec oraz delegaci Gniewczyny (rodzinne 
miasteczko generała), Rembertowa (miasto w którym 
mia ł swoją rezydencję) i Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Dhna Sylvia przeczytała list od Hufca 
Podhale.

Informacje o życiu, służbie i zasługach Generała Antoniego Chruściela "Montera", jednego z 
dowódców Powstania Warszawskiego, można znaleźć na stronie: przystanekhistoria.pl: https://
przystanekhistoria.pl/download/166/74170/Chruscielbroszuradointernetu.pdf .  

Jadwiga Chruściel - córka gen. Antoniego Chruściela skończyła niedawno 92 lata. Artykuł o 
obchodach jej 90-tych urodzin w Warszawie można znaleźć na Portalu Historycznym Dzieje.PL: 
https://dzieje.pl/aktualnosci/jadwiga-chrusciel-corka-gen-montera-skonczyla-90-lat 

Zbiórka kursantek na przewodniczkę.

Uczestniczki kursu dla przyszłych 
przewodniczek z nowomianowaną 
podharcmistrzynią Gosią Szaro.

Źródło Facebook: Hufiec Podhale USA

Hufiec „Bałtyk”, Wielka Brytania
Zuchy siedząc w domu malowały tęcze podczas tego trudnego okresu dla nas wszystkich!

Akcja „Mieć Nadzieję”

Źródło Facebook: ZHP Ramsgate, Wielka Brytania
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Urszula Daniels, hm.
Komendanta Chorągwi Harcerek Australia

Chorągiew Harcerek Australia

W Melbourne, nasze najmłodsze skrzaty otrzymywały od drużynowej zadania do wykonania na 
następną zbiórkę. I tak między innymi powstał krótki filmik, w którym Skrzaty Podhala odmawiały 
wspólnie modlitwę „Aniele Boże”.
W Sydney zuchy zdobywały sprawność Pana Listonosza. Wiele pielęgniarek i lekarzy otrzymało 
piękne listy i kartki z podziękowaniem za ich wspaniałą pracę właśnie od naszych polskich zuchów. 
Z okazji Dnia Matki, zuchy „Pszczółki” z Brisbane nagrały film z życzeniami dla naszych kochanych 
mam.
Na północy kraju, w Brisbane, 3ŻDH „Polska Łąka” pracuje systemem zastępowym. Pod czułym 
okiem drużynowej zastępowe przygotowują i prowadzą wirtualne zbiórki swoich zastępów.
Większość naszych wędrowniczek oraz przewodniczek bierze także udział w Kursie PWD 
„Szlakiem Gór Błękitnych”. Nad kursem pracujemy wspólnie z Chorągwią Harcerzy pomagając 
sobie nawzajem i razem prowadząc zbiórki. Bardzo ważną rolę w tym kursie pełnią nasze mentorki i 
mentorzy. Mimo dużej różnicy czasowej mięliśmy przyjemność na zbiórkach zastępów gościć 
komendantów kursu: hm Anię Nowobliską-Vasilios i hm Przemka Ryczkowskiego.
Nasz kraj powoli wchodzi w następny 
okres pandemii. W każdym stanie są 
inne regulaminy, które zmieniają się z 
dnia na dzień. W stanie QLD nowe 
regu laminy pozwo l i ły nam na 
rozpoczęcie normalnych zbiórek w 
małym gronie i oczywiście pod ściśle 
przestrzeganymi przepisami. Z tego 
skorzystali kursanci zwołując zbiórkę 
z a s tęp u o r a z węd r o w n i c z k i i 
wędrownicy organizując zimowy złaz 
– o złazie będzie więcej w następnym 
numerze „Węzełka”.

Pierwszy wirtualny bieg na stopnie Hufca Harcerek Watra (29/6/2020). 100 harcerek na 4 biegach 
przeszło przez 7 stacji które były prowadzone przez 17 instruktorek. Brawo wszystkim 
uczestniczkom i instruktorkom!

Źródło Facebook: ZHP Kanada

Okręg  Kanada - Bieg na stopnie

W marcu b.r. wraz z całym światem stanęłyśmy przed nowym wezwaniem – aby prowadzić nasze 
drużyny w świecie pandemii. Bardzo szybko nasze hufcowe i drużynowe stanęły do wysokości 
zadania. Wirtualne zbiórki i spotkania stały się nową formą komunikacji i pracy harcerskiej.  Ochoty 
do pracy i wyobraźni nam nie brakowało. Oto kilka przykładów nad czym nasze jednostki pracowały:
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Drużyna Harcerek „Orlice", która była prowadzona przez druhnę 
Basię Byrtus od września 2017 została przekazana druhnie 
Amelii Ziębie, która będzie pełniła obowiązki drużynowej. Było 
wzruszenie i uściski. Druhna Basia była bardzo szczęśliwa,  że 
mogła przekazać swoją funkcję druhnie Amelii. Szczerze 
zasłużyła na nią swoją pracą i ma pełne zaufanie poprzedniej 
drużynowej. Ta nowa funkcja da druhnie Amelii szansę aby się 
rozwijać dalej na harcerskiej ścieżce życia.
Tak bardzo się cieszę,  że rośnie nam kadra szczepu, że w 
przyszłości możemy stworzyć więcej drużyn na terenie Austrii: we 
Wiedniu i w Linz. Każdy z nas może zostać kim tylko chce, ale 
musi pracować, rozwijać się poprzez zdobywanie stopni i 
sprawności, zasłużyć sobie swoją postawą na daną funkcję - od 
nas tylko zależy kim będziemy.  
Pożegnaliśmy naszego druha Chrissa, który wraz z mamą wraca 
do Polski. Mamy nadzieję, że zobaczymy się z nim na obozie w 
przyszłym roku. Otrzymał od nas album ze zdjęciami na 
pamiątkę, który, mamy nadzieję, będzie dalej uzupełniał swoimi 
harcerskimi przygodami.
Było dużo śpiewu i podsumowań, a na zakończenie zrobiliśmy 
piknik. Dziękujemy naszym wspaniałym rodzicom za wsparcie i 
bezustanną pomoc. Jesteście najcudowniejszymi rodzicami na 
świecie!
Niestety Austria w tym roku odwołała obóz harcerski, ale w 
planach mamy wędrówki jednodniowe.   Z utęsknieniem czekamy 
na całkowity powrót do normalności i do pełnego harcowania 
podczas obozu. 
Do zobaczenia znów we wrześniu  na harcerskim szlaku 
przygody!!

Czuwaj 
Basia Byrtus
Szczepowa Szczepu "Gniazdo"

Austria

⚜  Przeczytany został Rozkaz Naczelniczki z 22 maja o 
utworzeniu Szczepu "Gniazdo" na terenie Austrii

⚜  Druhną Szczepową została mianowana pwd. Barbara Byrtus
⚜  Została przyjęta do naszej Organizacji Harcerek Ilona 

Salęga, jedna z mam.
⚜  Utworzony został patrol wędrowniczek
⚜  Wyłoniliśmy zwycięzców projektu harcerskiej dziennikarki/ 

harcerskiego dziennikarza
⚜  Nastąpiło przekazanie Drużyny Harcerek "Orlice"

Zakończenie Roku Harcerskiego w tym roku było dość 
emocjonalne dla nas wszystkich! Spotkaliśmy się w 10-tej 
dzielnicy. Dojechała do nas reprezentacja z Linz: druhna 
Weronika, druh Szymon oraz 3 harcerki. Wiele się u nas 
wydarzyło:

"Dostałaś dziś sznur granatowy,
tak bardzo chciałaś sznur ten mieć,
Stałaś się druhną drużynową,
masz w swoich dłoniach miecz..."
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Posłuchajcie ich piosenek jeśli nie mieliście jeszcze okazji. 
Znajdziecie je na ich YouTube koncie: https://
www.youtube.com/c/Ch%C3%B3rHarcerskiWatra/featured

Bieszczadzki trakt śpiewany we 
wszystkich stronach świata. Wielki 
dowód że kwarantanna nie ogranicza.
56 osób , 15 hu fców, 9 s t re f 
czasowych, 8 kra jów, i jedna 
wspaniała piosenka!
Ciężko ująć w słowa, jak wspaniałym 
prezentem były wasze nagrania. 
Każdy by ł jak rozpakowywanie 
pięknego, osobistego, ( i jakże 
potrzebnego!) wirtualnego uścisku. 
Każde przysłane nagranie zostało 
indywidualnie ręcznie dodane do 
kolektywu. A potem zaczęła się 
m a g i a … O d s t a w n a c h w i l e 
wiadomości, podłącz słuchawki i się 
do nas dołącz!

Chór Harcerski „Watra”
Źródło: https://www.youtube.com/watch?
v=yIw1XU_TZiE 

Bieszczadzki trakt 
słowa i muzyka: Bogusław Adamek 

Kiedy nadejdzie czas, wabi nas ognia blask (G, D, C, G) 

Na polanie gdzie króluje zły. (D, C, G) 

Gwiezdny pył, w ogniu tym łzy wyciśnie nam dym, (G, D, C, G) 

Tańczą iskry z gwiazdami, a my: (D, C, G)  

Ref. 
Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas, (G, D, C, G) 

Śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. (C, D, e) 

Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że (C, D, G, e) 

Nie starzejemy się! (D, C, G) 

     
W lesie, gdzie licho śpi, ma przygoda swe drzwi. 

Chodźmy tam, gdzie na ścianie lasu lśnią 

Oczy sów, wilcze kły, rykiem powietrze drży, 

Wszystkim misiom już bajki się śnią. 

Śpiewajmy wszyscy… 

     
Dorzuć do ognia drew, w górę niech płynie śpiew. 

Wiatr poniesie go w wilgotny świat. 

Każdy z nas o tym wie - znowu spotkamy się, 

A połączył nas bieszczadzki trakt. 

          
Śpiewajmy wszyscy…

Wirtualny Chór Harcerski „Watra”
Chór Harcerski „Watra” to grupa 
wędrowniczek i wędrowników z Londynu, 
których połączyła wspólna pasja do 
śpiewania. 
Izolacja i kwarantanna nie powstrzymały 
ich od śpiewania razem. Na YouTube 
ukazała się  w kwietniu piosenka „Ty 
druha we mnie masz” z filmu „Toy Story”. 
Słuchanie tego pięknego harcerskiego 
śpiewania, klasycznie, po harcersku, przy 
gitarze, przywołuje uśmiech na twarzy, 
rozjaśnia duszę i wlewa ciepło do serca 
każdej harcerki i każdego harcerza. 

Dyrygentka: Ala Macheta 
Soprany: Zaneta Kusiak, Weronika Kusiak, Emilia 
Makarewicz 
Alty: Dorotka Tanska, Karolina Paprocka, Natalia Bryl 
Tenory: Adrian Kucharski, Jake Scicinski, Michał Lisz 
Basy: Filip Nykiel, Jan Andrzejczyk, Piotr Nykiel

Globalny Kominek Harcerski 
Bieszczadzki Trakt

Ale jak tu tylko słuchać a nie dołączyć 
się do śpiewu? I o tym Chór „Watra” 
pomyślał. Ogłosili Globalny Kominek 
Harcerski. Dołączyły się do śpiewania 
harcerki i harcerze z różnych stron 
świata: Anglii, Argentyny, Australii, 
Austrii, Francji, Kanady, Polski i Stanów 
Zjednoczonych. Efekt był wspaniały! 
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„Jam (Wiosenny)” 
oraz „Wędrowanie”

Po raz kolejny, harcerze i harcerki 
z wszystkich stron świata dołączyli 
się do wspólnego kominka. W 
nagran iu „Jam (Wiosenny) ” 
uczestniczyły 73 osoby z czterech 
organizacji harcerskich  i 10 
krajów. a w nagraniu „Wędrowanie” 
72 osoby z pięciu organizacji 
harcerskich, i 11 krajów. 
Te nagrania pokazują jak wielkie 
r z e c z y m o ż e m y o s i ą g n ą ć 
współpracując razem. Połączeni 
m u z y k ą p o k o n u j e m y 
monumen ta l ne p r zeszkody, 
uczymy się nowych umiejętności i 
poszerzamy wyobraźnię!
Czuwaj!
Chór Harcerski „Watra”
Źródło: https://www.youtube.com/watch?
v=pkUvoLgYNww and https://www.youtube.com/
watch?v=Bd5TVAzAXWE&t=78s
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Utrzymywanie harcerskich tradycji, jak śpiew przy ognisku, w rodzinnym 
harcerskim gronie pomimo izolacji.


Czuwaj!


Rodzina Bartlett i Daniels z Brisbane.
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