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Redakcja

Podziękowania i uznanie

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


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
Witryna Organizacji Harcerek: www.zhpharcerki.org.

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

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

Rok 2020 zbliża się końca i patrząc wstecz na ten rok, jestem zdumiona ile osiągnęłyśmy i jak 
dobrze dostosowałyśmy się do nowego stylu życia. Dziękuję wszystkim drużynowym, szczepowym, 
hufcowym i instruktorkom, które dalej prowadzą swoje jednostki pomimo restrykcji i innych 
trudności. Doceniam wszystkie zaproszenia na zbiórki i spotkania, bo widzę ile energii wkładacie w 
przygotowywanie zajęć, aby były ciekawe i harcerskie. Widzę też ile energii wkładacie, aby znaleźć 
czas poza zbiórkami na spotkania z innymi instruktorkami, aby wymyślać nowe zajęcia i gry, ażeby 
zbiórki były ciekawe. 
W ostatnim roku, kontakty między Chorągwiami  wzrosły. Spontanicznie organizujemy herbatki, aby 
utrzymywać łączność i poszerzać nasze kręgi zapraszając instruktorki z innych miast i krajów. Jest 
teraz łatwiej, aby jednostki z różnych terenów dołączały się do wirtualnych spotkań. Przykro, że nie 
możemy spotykać się twarzą w twarz. Jedna instruktorka stwierdziła jednak, że jej drużyna dużo 
skorzystała uczestnicząc w zdalnych kursach i zajęciach, dzieląc się doświadczeniami z innymi 
drużynami w innych hufcach. Odczuwamy prawdziwą siostrzaną miłość.
Świętując w tym roku narodzenie Chrystusa, bądźmy wdzięczne za to co mamy i kontynuujmy 
wspierać się wzajemnie. 
Podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam zdrowych, spokojnych i radosnych 
świątecznych dni oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021. Życzę, abyście nadal 
podtrzymywały siostrzany płomień i zachowywały wiarę w harcerskie ideały.

Naczelniczka jest wśród nas

Czuwaj!
Danusia Figiel, hm. 
Naczelniczka Harcerek

„.W Wigilię 1999 roku gościłem w Szczecinie, zasiadłem przy wspólnym stole z repatriantami z 
Kazachstanu. Były to wzruszające chwile, widziałem łzy w oczach rodaków, a mnie przypomniały się 
święta spędzone za kratami i drutami z daleka od najbliższych”. (Ryszard Kaczorowski z książki pt. 
„Dziewięć wieczorów z prezydentem”, Adam Dobroński – Polska) 

„...z daleka od najbliższych.”

Za często bywały takie Wigilie w historii Polski, w historii harcerstwa. Los zrządził, że z powodu 
pandemii, wielu z nas będzie zmuszonych do spędzenia w podobny sposób zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia. 
Niech w tych trudnych czasach harcerska kolęda zabrzmi silnie, niech obleci świat wzmacniając 
nasze braterstwo, niech doda otuchy do pracy i siły do pokonania dalszych zmagań. 
Harcerska kolęda - harcerska wigilia - harcerskie czuwanie. 
Czuwaj! 
Esia i Jagoda
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Prezydent II RP Kazimierz Sabbat

 
(Dziennik Ustaw 1988  nr 5) 

Prezydent II RP Ryszard Kaczorowski 

 
(Dziennik Ustaw 1990 nr 1) 

              ŁAMIĄC SIĘ WIRTUALNYM OPŁATKIEM...  
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Czuwaj! 
 
Esia i Jagoda 
6 grudzień 2020 r. 
 
 
 

Łamiąc się wirtualnym opłatkiem
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Wyciąg z książeczki pt. „Nasze Dziedzictwo - Harcerska Kolęda", którą opracowały druhny z Komisji 
Historyczno-Archiwalnej przy Naczelnictwie, hm. Teresa Szadkowska-Łakomy i hm. Jagoda Kaczorowska. 
To piękne wydanie zawiera wiele materiałów o tematyce świątecznej, które nie tylko przydadzą się na 
zbiórkach, ale również są ciekawe, aby samemu poczytać: wiersze, kolędy, gawędy, fragmenty z książek, 
historyczne materiały. Aby otrzymać elektroniczny egzemplarz tej książeczki, prosimy o skontaktowanie się 
z druhnami poprzez email zhpnaszedziedzictwo@gmail.com
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Kącik Kształcenia
Szlakiem Gór Błękitnych 

Kurs Przewodniczek i Przewodników.

Na trzecim szlaku kursu, list się przemienił w dwie zbiórki a odpowiedzi na pytania stały się treścią 
zbiórek. Na zbiórkach zastępów, kursantki i kursanci pracowali nad tematami listu i częściowo 
odpowiedzieli wspólnymi listami zastępów. Tematem trzeciego szlaku to administracja harcerska – 
temat może nie tak ciekawy jak poprzednie, lecz istotny, aby praca harcerska się udała! 

„Trzeci Szlak”

Na zbiórce 03, przedstawiono dokumentację drużyny: książkę pracy, kronikę, książkę kasową (wraz 
z kwitariuszem) i książkę inwentarzową. Na zbiórkę zaproszono funkcyjne z terenu do 
przedstawienia tych książek i podzielenia się ich zawartością i wytłumaczenia konieczności ich 
prowadzenia. Zajęcia miały tradycyjną formę zbiórki harcerskiej, łącznie z pomysłowymi grami. Na 
zbiórkę zastępu „Pogodność” ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, zaproszono byłą 
skarbniczkę obwodu, która przeprowadziła część zbiórki na temat majątku jednostki. W ten 
pomysłowy sposób, kursantki „Szlakiem Gór Błękitnych” brały udział w zajęciach 
przeprowadzonych przez kursantkę „Harcerskiej ścieżki”, która tym zajęciem spełniła jedno z 
wymagań swojego kursu, obserwacji pracy z młodzieżą.

Korzystając z ćwiczeń z podręcznika harcerzy Administracja harcerska (1989), zaplanowano 
ćwiczenie/grę „Majątek jednostki”. Zastęp „Morskie Smoki” przyznał, że książki inwentarzowe w 
pewnych ośrodkach nie były aktualizowane przez co najmniej 10 lat i należałoby zinwentaryzować 
sprzęt w taki sam dokładny sposób co prowadzenie książki kasy. 

Do przypomnienia sobie pracy skarbniczki i magazynierki, zagrajmy w „Majątek jednostki” – a 
odpowiedzi się pokażą w następnym Kąciku Kształcenia.

Fig. 1. Plany zbiórek kursu 03 i 04, przeprowadzające tematykę Listu 03.

Fig. 2. Gra „Majątek jednostki” – w dwóch częściach.
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 Zajęciem między zbiórką 03 a 04 to przygotowanie osobistej książki pracy kursu. Poniższe zastępy 
przetworzyły wszystkie swoje listy, zbiórki i odpowiedzi we wspaniałe elektroniczne Książki Pracy.

Fig. 3. Książki pracy trzech zastępów kursu: „Morskie Smoki”, „Sześć Śmiałych Błękitnych Szczytów” i „Pięciu 
Entuzjastycznych Pancernych.”

Zbiórka 04 składała się z dokumentacji jednostki, bezpieczeństwa uczestników, regulaminu ZHP 
oraz współpracy z rodzicami i KPH. Za pomocą opisu o rozkazach, oceniono ostatni rozkaz z 
przedstawionej książki pracy jednostki. Wniosek napisano wspólnie do hufcowej lub hufcowego o 
przyznaniu rozkazem hufca stopnia równego piszącej/piszącego wniosek.

Zapoznaliśmy się Regulaminem Głównym rozwiązując krzyżówkę (Fig. 4, na następnej stronie). 
Niektóre zastępy zmieniły krzyżówkę na grę Kahoot, która w zabawny i żywy sposób przerobiła ten 
raczej „suchy” temat. Sprawdźmy teraz swoją wiedzę, a rozwiązanie umieścimy w następnym 
numerze!

Druh Honorowy Niełaz Wielki tłumaczy „Zasadniczą różnicą między Regulaminem Głównym a 
Regulaminami Organizacji Harcerzy i Organizacji Harcerek jest jak są podane w szczegółach 
informacje o funkcjach. O ile Regulamin Główny zawiera ogólne informacje o każdej funkcji i jej 
miejscu w Schemacie Organizacyjnym ZHP, regulaminy poszczególnych organizacji podają̨ dużo 
więcej szczegółowej informacji. W zasadzie każda wymieniona funkcja jest szczegółowo opisana: 
obowiązki, wymagania i znaczenie każdej funkcji. Regulaminy Organizacji Harcerzy i Organizacji 
Harcerek różnią się ich formatem. Regulamin Organizacji Harcerek zawarty jest w jednym 
dokumencie, natomiast Regulamin Harcerzy znajduje się w kilku osobnych dokumentach. 
Dokumenty te obejmują Regulamin Mundurowy, Regulamin Wędrowników i Regulamin Musztry i 
można je znaleźć na witrynie www.zhpgkh.org .”

Zastęp „Pogodność” opisał swoją rozmowę o bezpieczeństwie i ochronie: „Jest to bardzo ważny 
temat, dlatego co roku na radzie hufca (na początku roku harcerskiego) ten temat jest omawiany. 
Przeczytałyśmy i wytłumaczyłyśmy każdy punkt Założenia Ochrony Dziecka (Fig. 5). W razie 
wypadku drużynowe mają się skontaktować z druhną hufcową. Omówiłyśmy także jakie kroki 
muszą podjąć, aby bezpiecznie zachować się podczas nagłego wypadku.”
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Fig. 5. Założenia ochrony dziecka

Fig. 4. Krzyżówka „Regulamin Główny”

6



Po
go

dn
y 

sz
yb

ow
ie

c

M
ał

om
ów

na
 

So
w

a 
Po

tę
żn

a

C
ie

rp
liw

e 
Tr

zy
 S

io
st

ry

O
dp

or
ny

 
N

ie
to

pe
rz

W poprzednich Kącikach Kształcenia poprosiłyśmy o podzielenie się waszymi spostrzeżeniami. Nie 
było ani jednej odpowiedzi! Zastanawiając się w jaki sposób Wam, drogie druhny, ułatwić nasz 
dialog, Referat Kształcenia postanowił skorzystać z ankiety wirtualnej. Czy tym nowoczesnym 
sposobem da się zrealizować dialog między Kącikiem a czytelniczkami? Serdecznie zapraszamy 
do wypowiedzi pod adresem: https://forms.gle/5aytqEj3YLV8LgtP7. Podzielimy się odpowiedziami 
w przyszłych Kącikach Kształcenia.

Do zobaczenia na następnym szlaku,

Odpowiedzi elementów zbiórki z drugiego szlaku …
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Wrzesień to chyba dla harcerek ulubiony miesiąc bo niesie ze sobą nowy rok harcerski a wraz z nim nowe 
wyzwania, nowe możliwości i nowe doświadczenia. W piękny, niedzielny poranek
20-go września w parku im. Ignacego Paderewskiego koło Toronto aż miło było pełną piersią nabrać
rześkiego, świeżego powietrza i nacieszyć twarz ostatnimi, letnimi promieniami słońca. Wokół, jak okiem
sięgnąć kojąca zieleń drzew i krzewów poprzetykana tu i ówdzie delikatnymi barwami polnych kwiatów na
przemian z szarością mundurów dziewcząt z Hufca Watra, harcującymi podczas swojego dorocznego
kształcenia. Jak na funkcyjne przystało, byłyśmy karne i odpowiedzialne utrzymując dwumetrową
odległość między sobą. Nie stanowiło to żadnego problemu bo wszystkie byłyśmy tak stęsknione kontaktu
ze sobą że energia mogłaby wysadzić dach gdybyśmy pod takowym się znajdowały. Dach pozostał
nienaruszony, bo wedle wskazówek komisji Covid-19 Zarządu Okręgu Kanada, wszystkie zajęcia
odbywały się na świeżym powietrzu i w małych grupach podzielonych na referaty skrzatów, zuchów,
harcerek i wędrowniczek.
Zawsze warto było przyjeżdżać na kurs kształceniowy organizowany przez hufiec, bo za każdym razem 
można nauczyć się czegoś nowego, ale tegoroczny kurs był zdecydowanie wyjątkowy. Nie koncentrował 
się na pogłębianiu wiedzy o systemie zastępowym czy szóstkowym i ciekawym przeprowadzaniu 
wszystkich elementów zbiórki, ale skupiał się na innowacyjnych sposobach zorganizowania zbiórki w 
terenie z zachowaniem wszystkich obecnie wymaganych obostrzeń. Nigdy wcześniej nie patrzyłam na 
styropianowy noodle używany do pływania jako na perfekcyjnie dwumetrowy separator do utrzymywania 
dystansu między zuchami. Nie zdawałam sobie sprawy ile gier i zabaw można zmienić z „ręcznych' na 
„nożne”, żeby zminimalizować potrzebę dotyku nie tracąc nic na wartości kształcącej danej gry. Pojawiły 
się także zupełnie nowe pomysły wykorzystujące nowoczesne technologie i elektronikę. Wprawdzie 
harcerstwo to organizacja, system wychowawczy i ruch zarazem, więc permanentny rozwój, ewaluacja i 
przystosowanie do zachodzących zmian w 
otaczającym świecie jest rzeczą naturalną i 
zrozumiałą. Przez ponad stuletnią historię 
polskiego harcerstwa proces ten następował 
stopniowo i powoli. Chyba nigdy przedtem 
przyspieszenie nie było tak dynamiczne, jak przez 
ostatnie pół roku. Czas pandemii postawił nas 
przed koniecznością natychmiastowej adaptacji. 
Stąd pomysł na temat roku „Nowy Horyzont”. 
Nowa rzeczywistość nasuwa nowe pytania a nowe 
pytania wymagają nowych odpowiedzi. Możliwości 
przed nami są nieograniczone. Bez wątpienia 
mamy przed sobą nieprzetarte drogi ale przecież 
właśnie takie lubimy najbardziej!

Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj!”   
z kształcenia Hufca Watra „Nowy Horyzont”
Kasia Niszcz, dz.h., Szczep „Zorza”

Hufiec „Watra”, Toronto, Canada
„Nowy Horyzont”

8



Cześć ich pamięci!

W sobotę, 31-go października, na apel pana Grzegorza Tymińskiego ze Stowarzyszenia “Pamięć”, 
w wigilię Wszystkich Świętych, przybyła do Amerykańskiej Częstochowy młodzież ze szkól 
polskich, harcerki i harcerze, instruktorzy, nauczyciele, przedstawiciele organizacji polonijnych, 
rodzice i patrioci, aby posprzątać groby weteranów oraz udekorować je biało czerwonymi 
wstążkami. Dzień rozpoczął się uroczystą Mszą Św. za dusze tych, którzy odeszli na wieczną 
wartę. Polonijna młodzież uporządkowała groby ponad 2,300 polskich weteranów! Po pracy 
czekała na wszystkich gorąca żołnierska grochówka i smaczna kiełbasa z żytnim chlebem. 
Słoneczny i pamiętny dzień zakończył się wspólnym śpiewem piosenek żołnierskich. 

Czuwaj! 
Maria Bielska, hm. 

Chorągiew 
Harcerek w 
USA

Pamiętamy o  
 Weteranach…

Delegacje drużyn z Brooklyna, Queens, Clark, NJ, i Filadelfii, PA z Hm. Adamem 
Janczukiem, Przewodniczącym Okręgu Z.H.P. w U.S.A. i Hufcową Hm. Jolą Nowacką, 
oraz Byłym hufcowym Hm. Adamem Pacholarzem. 

Więcej o tej wspaniałej akcji znajdziecie w artykule 
k t ó r y u k a z a ł s ię w g a z e t c e i n t e r n e t o w e j 
“wiadomości.com": https://wiadomosci.com/polonijna-
mlodziez-uporzadkowala-groby-ponad-2300-polskich/
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1-go listopada odbyła się konferencja instruktorek w Australii. Udział wzięły instruktorki z Brisbane,
Sydney i Melbourne. Dla mnie była to pierwsza konferencja instruktorek a dla innych pierwsza
wirtualna konferencja. W tym roku tęsknimy za pełnym harcerskim gronem i chcielibyśmy się spotkać
osobiście, ale mamy szczęście, że jest dostęp do technologi, która może nas połączyć. Było miło
zobaczyć się z instruktorkami z innych stanów, z którymi tak długo się nie widziałyśmy.
Konferencję otworzyła Komendantka Chorągwi, hm. Urszula Daniels, po czym połączyliśmy się z 
druhnami po za Australią przez wysłuchanie listu od druhny Naczelniczki, hm. Danusi Figiel, oraz 
życzeń od druhny hm. Marzenny Piskozub. 

W czasie konferencji wys łucha łyśmy 
sprawozdań Komendantki Chorągwi, 
Skarbniczki, Referantki Skrzatów, Referantki 
Wędrowniczek, Komisji Prób i Hufcowych. 
Omawia łyśmy jak najlepiej referantki 
mogłyby pomagać drużynowym i jak będą 
wyglądały próby na stopnie przewodniczki 
dla tych, co słabo mówią po polsku. 
Przedstawione były też plany na następne 
dwa lata w naszej chorągwi. Odbyło się 
r ó w n i e ż g ło s o w a n i e n a n a s tęp ną 
Komendantkę Chorągwi i jednogłośnie 
druhna Urszula Daniels została wybrana na 
następną kadencję. Gratulacje!

W czasie przerwy obejrzałyśmy nagranie piosenki „Wędrowanie” z Globalnego Kominka 
Harcerskiego, w którym ja też brałam udział, i miło było widzieć ile radości to sprawiło!
Przez udział w tej konferencji naprawdę doceniłam pracę naszych instruktorek i jestem przekonana, 
że następne dwa lata w Chorągwi Harcerek Australia będą wspaniałe! 
Czuwaj!
pwd. Krysia Struzik 
Opiekunka 3 ŻDH „Polska Łąka”  Hufiec Pomorze 

Chorągiew Australia
Wirtualna Konferencja Instruktorek

Szóstego grudnia wieczorem, odbył się 
pierwszy w historii naszego harcerstwa 
wirtualny Opłatek Okręgu ZHP Australia. Na 
początku podzieliliśmy się wirtualnym 
Opłatkiem, po którym sprawdziliśmy ile to 
właśnie wiemy i pamiętamy grając w Trivię 
na wesoło... Było wesoło i głośno. 
Całej rodzinie harcerskiej mieszkającej po 
całym świecie, życzymy przede wszystkim 
dużo zdrowia, szczęśliwego nowego roku, 
pogody ducha, wiele uśmiechów, dużo 
udanych harców, wspaniałej pogody, miłości 
rodzinnej i spędzenia czasu z najbliższymi. 
Dzielimy się z wami naszym Opłatkiem.

Wirtualny Opłatek 
Okręgu ZHP Australia

Niedziela 6 grudzień 2020
w mundurach z opłatkiem w ręku

godz 17.30 w Brisbane
godz 18.30 w Sydney i MelbourneW programie• Podzielenie się Opłatkiem

• Harcerska Trivia na wesoło
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„Skrzaty Podhala”
2020 - Zbiórki skrzatowe w Wiktorii, w czasie pandemii, kiedy nie wolno 
było się spotykać, kiedy przymusowe dla dorosłych są maski, trzymanie 
odległości od drugiej osoby a skrzaty dalej chcą się bawić.

Rok 2020 jakoś zamazał się na wszystkich naszych kalendarzach. Pomimo zmienionych warunków 
szkolnych, społecznych, życiowych i ogólnym znużeniem, brakiem bezpośredniego kontaktu z 
gronem ulubionych towarzyszy, nasze dzielne skrzaty i ich rodzice dostosowali swoje możliwości do 
nowych form zajęć i spotkań skrzatowych. Z początku, w marcu, myśleliśmy że pandemia tylko 
chwilowo zmieni charakter naszych zbiórek, więc nasze wesołe i twórcze druhny skrzatowe zabrały 
się za nowe sposoby połączenia się gromadką i myśleniu o innych.
Nasze pierwsze zadanie w marcu było odmówienie modlitwy „Aniele Boży”.  Zwyczajnie uczymy się 
tej modlitwy razem na zbiórkach, ale wszyscy zgodzą się że to nie zwyczajne czasy. Rodzice 
pomogli skrzatom nauczyć się modlitwy i wtedy wszystkie skrzaty połączyły się filmikiem wirtualnie, 
łącząc modlitwę we wspólną prośbę o łaski Boże w tym niebezpiecznym okresie. https://
jezuici.org.au/2020/05/25/aniele-bozy-w-wykonaniu-skrzatow-podhala/ 
Towarzysz zabaw skrzatowych, Koszałek Opałek, zaczął wymyślać skrzatom zagadki i kolorowanki. 
Niektóre skrzaty wymyśliły Koszałkowi Opałkowi nadzwyczajne przygody. Przez pierwsze miesiące 
żyliśmy w świecie wyobraźni, ale zbliżały się ważne rocznice i druhny zatroszczyły się aby skrzaty 
również miały szansę obchodzić historyczne stulecie. Druhna Julia wymyśliła skrzatom w tym celu 
nowy guziczek „Syrenka” i do nowych warunków, nasze wesołe druhny Sarah, Julia, Wanda i Iza 
przemieniły przewidzianą majsterkę na wirtualno-twórcze zadania.  W drugiej połowie roku, skrzaty 
miały cztery spotkania przy ekranie aby przypomnieć sobie jak wszyscy wyglądają i podzielić się 
wrażeniami i odpowiedziami na drobne zadania o Warszawie. Druhna Wanda pomogła Koszałkowi 
Opałkowi wybrać uroczą trasę do pięknych, ciekawych i historycznych miejsc w Warszawie.  
Wierszykami, legendami i obrazkami skrzaty poznały wiele ciekawych rzeczy o stolicy Polski. 

Więc, na pytanie „Czy można prowadzić zajęcia ze skrzatami podczas pandemii”, odpowiedź jest 
„tak,.... ale inaczej”.  Przez rok, co trochę skrzaty otrzymywały przesyłki pocztą tradycyjną jak i 
czternaście pięknych listów pocztą elektroniczną od druhny Sarah. 

Myjemy ręce, trzymamy dystans i 
j e s t e śm y d o b r e j m y ś l i , że 
zobaczymy się ….

Serduszko Czułe!
Iza Buras, hm
oraz druhny Sarah, Julia i Wanda
Hufiec „Podhale”, Melbourne, 
Australia

Nasz rok skrzatowy dobiega końca 
i dodajemy kolejną stronę do 
n a s z e j k r o n i k i w y p e łn i o n e j 
zajęciami, zagadkami i okazyjnymi 
spotkaniami wirtualnymi. 

Nadesłała Julia Buras, pwd
Zdjęcia: Juliusz Buras, hm.
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Gromada Zuchów „Polskie Poziomki” ze Wzgórza 
Matki Boskiej Częstochowskiej, Doylestown, PA, USA

Zbiórka Św. Marcin i sprawność Duszek Polski 
W sobotę 7-go listopada obchodziliśmy ważne święto - imieniny naszego 
oddanego Kapelana O. Marcina Ćwierza. Patron Święty Marcin żył w IV wieku 
na terenie rzeszy rzymskiej. Był żołnierzem znanym z wielu dobrych uczynków. 
Pewnego wieczoru, przejeżdżając na swoim koniu zauważył przy murach 
miasta, nieodzianego żebraka. Zatrzymał się i przeciął swój płaszcz na pół, aby 
dać odziać się żebrakowi w zimny wieczór. Pomógł człowiekowi, który nic nie 
miał. Nie patrząc na jego brak stanowiska w społeczeństwie, Św. Marcin zlitował 
się nad nim, dając mu swój płaszcz. Wysłuchując woli Bożej został później 
Biskupem w Tours, we Francji. Jest patronem dzieci, jeźdźców, kawalerii, 
podróżników, żebraków i żołnierzy.

Po krótkim przybliżeniu postaci świętego Marcina, który ma wiele 
podobieństw do naszego Ojca Kapelana, o dobrym, wrażliwym 
sercu, zaśpiewaliśmy „Sto Lat” i złożyliśmy mu życzenia, podarki i 
laurki od zuchów i całej naszej gromady. Zuchy zrobiły wspaniałe 
kartki, latarenki i rysunki i nie mogły się doczekać aby zrobić 
Kapelanowi niespodziankę!

Źródło:https://
www.waldorfpublication
s.org/. Public Domain.

Pani Lucyna przygotowała ręcznie zrobioną na kawałku drewna 
modlitwę oraz makowy kubek, które pięknie wykończyła i w imieniu 
gromady wręczyliśmy kapelanowi. Zrobiliśmy herbatkę na ten 
zimny wieczór, a pani Bogusia (mama) z Natalią upiekły pyszny 
sernik, który wszystkim bardzo smakował. 
Była też kartka i kwiatek (różowy kaktus) który powinien kwitnąć 
całą zimę. Była radość i dużo uśmiechów! Jeszcze raz życzymy 
Ojcu Marcinowi wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa 
Bożego w życiu kapłańskim oraz opieki codziennej swojego 
Patrona.
Dzisiejsza zbiórka była wzbogacona pięknym śpiewem piosenek 
„Jesteś Radością Mojego Życia” i „Płynie Wisła Płynie” przy 
akompaniamencie Adasia grającego na keyboardzie i panią Basię 
(mamę) na gitarze. Cieszymy się, że odkryliśmy takie talenty!! 
Świetnie to brzmiało i dziękujemy wszystkim za ten wspólny śpiew, 
który dotknął nasze serca. Piosenka „Ofiaruję Tobie Panie Mój” jest 
dla mnie nową piosenką, i jest taka piękna, że nie mogę przestać 
jej nucić...

4. Ofiaruję Tobie Panie mój
Wszystkie myśli me,
Tobie ufam, wiesz bardzo mocno.
Bo to moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą, jedyną jest!

1. Ofiaruję Tobie Panie mój   D  A  h
całe życie me ,   fis   G
cały jestem Twój - aż na wieki.  D    e  A
Oto moje serce, przecież wiesz.  D  A     h
Tyś miłością mą jedyną jest.     fis  G A D

2. Przed ołtarzem świętym niosę
całą duszę mą,
Ty zamieniasz je w krew i ciało.
Oto moje serce przecież wiesz
Miłość Twoja niech umocni mnie!

3. Ty w ofierze Swojej Panie mój
cały dajesz się,
cały jesteś mój - aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą, jedyną jest!

5. Tyś w ofierze Siebie Panie dał,
Bym zbawiony był,
Ukochałeś mnie, aż na wieki.
Każdą chwilę Tobie oddać chcę
Tyś miłością mą jedyną jest!

Więcej o Św. Marcinie można przeczytać na stronie: https://
voxdomini.pl/archiwa/swieci-i-ich-dziela/sw-marcin-z-tours/ 

Słowa źródło: https://
spiewnik.wywrota.pl/piosenki-
religijne/ofiaruje-tobie-panie-moj
Posłuchajcie piosenki na stronie: 
YouTube: https://youtu.be/
Pdhg49qAYCw.  
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Ponieważ dalej pracujemy nad sprawnością „Duszek Polski” i 
nadchodzi ważne święto narodowe znaleźliśmy dzisiaj też czas na 
wspomnienie rocznicy odzyskania Niepodległości Polski, która 
przypada ego samego dnia co św. Marcina, 11–go listopada. W 
tym roku obchodzimy 102 lata odzyskania niepodległości po 123 
lat zaborów austriackich, rosyjskich i pruskich. Przy tej okazji 
pamiętamy o Ignacym Paderewskim - wielkim patriocie, wybitnym 
pianiście, muzyku i dyplomacie na rzecz niepodległej Polski, 
szczególnie na terenie Stanów Zjednoczonych Jego praca i wpływ 
zapewniły suwerenność Polski w Traktacie Wersalskim. Na stałe 
zamieszkał w USA i tutaj doznał wielkiej sławy, jednocześnie 
walcząc rzecz Polski. Serce Paderewskiego znajduje się właśnie 
tutaj, w kościele w Amerykańskiej Częstochowie.

Przez cały miesiąc listopad pamiętamy o naszych zmarłych, 
dlatego po majsterkowaniu flagi polskiej na zniczach przeszliśmy 
na cmentarz weteranów, aby zapalić nasze znicze i pomodlić się 
przy pomniku Husarza za zmarłych walczących o naszą wolną 
Ojczyznę. 

Zuchy dowiedziały się o polskiej Husarii - na wzór której właśnie 
jest wyrzeźbiony ten pomnik na cmentarzu. To polska Husaria 
swoimi szarżami konnymi, z Królem Janem III Sobieskim na czele, 
wygrała Bitwę pod Wiedniem w 1683 r., ocalając chrześcijańską 
Europę przed najazdem Turków, którzy już oblężeli Wiedeń i        
podbijali Europę. Fascynująca historia z której możemy być 
bardzo dumni!

Jednym słowem mieliśmy bardzo bogatą zbiórkę i dziękuję 
wszystkim za Waszą obecność i wkład! Był to wyjątkowy dzień też 
ze względu na pogodę 74 stopnie… Jutro mamy msze szkolną o 
godzinie 9:30 rano. Zbiórka za dwa tygodnie 11/21/2020. 
Życzę wam na razie dobrego tygodnia. Trzymajcie się zdrowo i 
dzielnie! Czuj! 

Anna Radko-van Ouwerkerk, hm. 
Drużynowa Gromady „Polskie Poziomki ze Wzgórza Matki Boskiej 
Częstochowskiej,” Doylestown, PA, USA 

Ignacy Jan Paderewski – Polski pianista, 
kompozytor, działacz i dyplomata walczył 
o niepodległą Polskę, zbierał fundusze i
spotykał się z Prezydentem Woodrow
Wilson co skutkowało w zdobyciu
suwerenności Państwa Polskiego.
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Zbiórka oderwana: 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH i 
DZIEŃ ZADUSZNY
Rozpoczęcie obrzędowe:
Druhna: W kręgu parady zbiórka.
Śpiewamy razem „Stańmy w Koło” 
Powitanie Zuchów i wszystkich obecnych 
Na początku zbiórki, uroczyście zapalamy 
naszą świecę, która będzie się paliła 
podczas ca łej zbiórki. Wybieramy do 
zapalenia jednego zucha lub druhnę. 
Na powitanie zbiórki... 
Druhna: Zuchy 
Zuchy: Czuj! 3x 

Opowiadanie
Marysia urodziła się w Polsce. Jako mała dziewczynka dawno dawno temu, pamięta, że był taki 
specjalny dzień jesienią, kiedy liście opadały i dni stawały się coraz krótsze. Wtedy rodzice 
przygotowywali znicze, kwiaty chryzantemy i cala rodzina jechała bardzo daleko na cmentarz... 
Zazwyczaj było bardzo zimno i często padał deszcz, a czasami nawet śnieg. 
Nie tylko ona, wszystkie jej koleżanki i koledzy wybierali się w ten sam dzień z rodzinami na 
cmentarze, aby tam odwiedzić i pomodlić się za swoich najbliższych którzy już nie żyją. 
Ten wyjątkowy dzień to Dzień Wszystkich Świętych, 1-go listopada - to jest takie ważne święto, że 
jest dniem wolnym od pracy i szkoły! Następny dzień jest Dniem Zadusznych, zwanym 
„Zaduszkami.” 
Wtedy wszyscy idą na cmentarze, aby posprzątać wokół grobόw, zasadzić kwiaty, i jeszce  
pomodlić się za zmarłych. W dzień Wszystkich Świętych, po mszy świętej szła uroczysta procesja i 
później Marysia szła na grób swojej babci i dziadka, oraz innych krewnych – nawet takich których 
nie znała – aby tam zapalić im świeczkę i się za nich pomodlić. Marysia pamięta, że to był taki 
dzień inny od wszystkich – cmentarz był pełen ludzi, a przy grobach spotykali się wujkowie i ciocie, 
kuzyni i znajomi, których od dawna się nie widziało. Ani deszcz i błoto, ani śnieg i zimno ich nie 
zatrzymały. Przy grobach swoich bliskich witali się i wspominali tych którzy już odeszli. Modlili się 
razem. W ten sposób, Marysia czuła się jakby babcia i dziadek dalej byli z nimi. 
Pod wieczór, kiedy Marysia już wracała z rodzicami do domu, pamięta w zmroku widok łuny światła 
nad cmentarzem... a dlaczego? Bo paliły się setki, a może tysiące zniczy (świeczek) na grobach!   
A cmentarz rodzinny był na górce, to tym bardziej było go widać z daleka 
– i wyglądało tak, jakby cała gόra się jarzyła (świeciła). A po drodze, jak
Marysia siedziała i patrzyła przez okno samochodu, widziała inne
cmentarze – i wszystkie tak samo się świeciły! Wiedziała, że babci i
dziadkowi jest raźniej, bo o nich pamiętają dzieci i wnuki. A nawet tym
osobom, których nie miał kto odwiedzić nie jest tak samotnie w tym dniu.
Widzicie zuchy, tak właśnie się obchodzi Wszystkich Świętych oraz 
Zaduszki w Polsce. Czy któryś z was był w Polsce w te święta? A może 
tutaj, w Amerykańskiej Częstochowie, przychodzicie na cmentarz? 
Dzisiaj, aby uczcić Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki, my również 
pójdziemy gromadą na nasz cmentarz, aby zaświecić tam znicze 
druhnom, które pracowały z zuchami takimi jak wy, i są dla nas rodziną 
harcerską. Ale najpierw musimy znicze zrobić...

Wprowadzenie do tematu zbiórki: 
Jest takie bardzo ważne święto 1-go 
listopada, kiedy wspomina się wszystkich 
wiernych zmarłych – z naszych rodzin, 
bliskich i przyjaciół. To jest święto Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny. To dzień 
mod l i twy i odwiedzan ia grobów na 
cmentarzach. Przyjęło się, że cmentarze 
odwiedza się w Dzień Wszystkich Świętych. 
W Polsce jest to dzień wolny od pracy i 
okazja do spotkań rodzinnych.

Piosenka: Taki duży, taki mały może świętym być…
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Nowa sprawność: Trzej Królowie
W okresie Bożego Narodzenia Zuchy przeważnie przerabiają dwie 
sprawności: „Gwiazdor” i „Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju”. 
Święto Trzech Króli przypada 6 stycznia. Ta nowa sprawność 
zapoznaje zuchy z postaciami Kacpra, Melchiora i Baltazara, a 
nawet z legendarną postacią Czwartego Króla. Zaznajamia też zuchy 
ze zwyczajami z innych krajów oraz zwyczajami związanymi ze 
świętem Epifanii.

Majsterkowanie: Dekorujemy znicze. 
Z papieru do pieczenia (baking paper) robimy 
„sukienkę” na słoiczki, dekorowaną liśćmi 
jesiennymi. Liście kleimy na papier lub prosto na 
słoiczki. Do środka władamy świeczki (tea 
lights).

Modlitwa: 
Można zapalić znicze na sali – zgasić światła na 
wspólną modlitwę „Ojcze Nasz” i „Wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie” 
Można tez udać się na cmentarz. 
Wychodzimy na cmentarz zapalić znicze na 
grobach zuchmistrzyni ś.p. druhny Heleny 
Boguniewicz i przy Pomniku Dzieci poległych na 
Wojnie.

Zakończenie obrzędowe: 
W kręgu parady śpiewamy „Czas do domu 
czas”. Gasimy świece gromady – można 
wybrać jednego zucha. 
Druhna: Do widzenia Zuchy! Do zobaczenia 
za tydzień. 
Zuchy: Do widzenia, druhno!

Opracowała Anna Radko-Van Ouwerkerk, hm
Hufiec Podhale USA 

Sprawność opracowały:
hm. Maria Bielska, pwd. Jola Opach, hm. Jola Nowacka i pwd. Beata Krużel,
Referat Zuchowy Chorągwi Harcerek U.S.A. 2020

Wymagania:
1. Zuch będzie obecny na przynajmniej 3 zbiórkach.
2. Zuch zna imiona Trzech Króli: Kacper, Melchior i Baltazar, oraz inicjały królewskie K+M+B.
3. Zuch opowie o wizycie i darach Trzech Króli.
4. Zuch w skrócie opowie legendę o Czwartym Królu.
5. Zuch zaśpiewa kolędę „Mędrcy Świata” oraz dwie inne dowolne kolędy. 
6. Zuch potrafi opisać zwyczaje związane ze świętem Trzech Króli w Polsce, albo w innym kraju. 
7. Zuch weźmie udział w przygotowaniu albumu z obrazkami i rysunkami Trzech Króli 
8. Zuch przedstawi jedno majsterkowanie związane z postaciami Trzech Króli np. kartkę, 

kukiełkę, koronę lub zabawkę na choinkę. 
9. Zuch weźmie udział w Orszaku Trzech Króli lub w przedstawieniu 

np. Jasełek lub Kolędników z Trzema Królami. 

Druhny z Referatu Zuchowego Chorągwi Harcerek U.S.A. opracowały detalicznie 2 zbiórki do tej 
sprawności, bogate w zabawy, opowiadania, majsterkę i kolędy, które chętnie udostępnią.
Aby otrzymać to pełne opracowanie sprawności, prosimy o skontaktowanie się z Redakcją 
„Węzełka” poprzez email wezelek@zhp.org
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SZTAFETA BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU
W sobotę, 5-go grudnia, w kościele Św. Józefa w dzielnicy Queens, skauci 
amerykańscy podzielili się podczas pięknej uroczystości Światłem Pokoju z 
delegatami wszystkich międzynarodowych skautów w metropolii nowojorskiej. Z 
naszych hufców Harcerek Podhale i Harcerzy Warmia, skromna delegacja 
przybyła ze swoimi latarniami i świecami. Odebranie Światła było piękne, 
uroczyste a nawet wzruszające. Organizatorzy wybrali reprezentanta ze 
wszystkich jednostek do wniesienia Światła przechowanego od zeszłego roku i 
nasza Wędrowniczka Emilia Biesaga, jako najmłodsza z nas została poproszona 
do tej grupki i rozpalenia dużej świecy przed ołtarzem.  

Historia Światła jest bardzo ciekawa. Już przez 34 lata 
jest ono przekazywane z groty Narodzenia Pana Jezusa 
w Betlejem. Od roku 1986, Skauci z Austrii, przejęli 
sztafetę Światła i obecnie wędruje z ich pomocą z groty 
przez 30 krajów Europy, a od 19 lat także po Ameryce, 
Kanadzie i Meksyku. Z powodu pandemii, delegat 
skautów z Austrii nie mógł przylecieć do Betlejem, żeby 
odpalić Światło w grocie, ale zrobiła to dziewczynka 
palestyńska, chrześcijanka Maria Khoury. Specjalnym 
transportem, najpierw żołnierzy palestyńskich, a potem 
izraelskich, jak co roku, Światło zostało przewiezione do 
Tel Avivu, a następnie samolotem do Wiednia. Niestety, 
pomimo wielkich starań naszych przyjaciół, skautów 
austriackich, restrykcje wirusowe nie pozwoliły załatwić 
samolotu z Europy do USA. Podczas sobotniej 
uroczystości zostały przekazane na YouTube specjalne 
pozdrowienia i podziękowania do skautów w Austrii w 
języku niemieckim. 
Tegoroczne Światło pieczołowicie przechowane z 
zeszłego roku, nadal jest żywym światłem rozpalonym w 
grocie i już rozchodzi się od Atlantyku do Pacyfiku. 
Zainteresowani mogą śledzić wędrówkę Światła w 
Stanach na Facebook „Peace Light – North America”.
Nasza harcerska sztafeta rozpoczęła się w kościele Św. 
Stanisława Kostki na Staten Island. Phm. Jola Opach, z 
przyboczną asp. Moniką Nowak i z gromadą zuchów 
Krokusy, przekazała podczas Mszy Św. Światło 
proboszczowi Jackowi Woźnemu i parafianom. Harcerki i 
Harcerze naszej Metropolii zawiozą w tym miesiącu 
Światło do swoich ośrodków, np. do Parafii Św. 
Stanisława Kostki w sobotę, 19-go grudnia o 3 pp. Światło 
również będzie rozdane w Ozone Parku i na South 
Brooklynie. Do Amerykańskiej Częstochowy przybędzie w 
niedzielę, 13-go lutego na Mszę Św. o 9:30 rano.
Tegoroczne Światło Pokoju jest „Światłem służby.” Służba w naszym harcerskim działaniu jest 
zauważalna w codziennym życiu i na wielu jego etapach. Jak bardzo potrzebujemy tego „Światła 
służby” szczególnie w tym roku. My harcerki i harcerze chcemy służyć bliźnim przekazując w okresie 
świątecznym żywy płomień z Betlejem. Niechaj będzie ono niewyczerpanym źródłem miłości, nadziei 
i przebaczenia w każdej polskiej rodziny.
Czuwaj!
Maria Bielska, hm.

Betlejemskie Światło Pokoju

 Gromada „Krokusy” przed kościołem na Staten Island.

Delegacja z Hufca Harcerek „Podhale” i Hufca 
Harcerzy „Warmia”.
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Gawęda o Świętym Mikołaju.

Kupiłam w Krakowie Świetego Mikołaja, właśnie tego, którego widzicie na 
zdjęciu. Zauważyłam go w oknie i od razu mi się spodobał. Wyrzeźbiony z 
drewna i starannie pomalowany, miał miły wyraz twarzy - jak go nie polubić? 

Lecz nie to w pierwszym momencie przyciągnęło mój wzrok. Zwróciłam na 
niego uwagę dlatego, że miał na głowie mitrę, a w ręku trzymał pastorał. 
Przecież Św. Mikołaj był biskupem. Moim zdaniem, jest On postacią, która 
może służyć nam za wzór harcerskiego postępowania. 

Układając program pracy rocznej dbamy bardzo o przekazywanie polskiej tradycji. Toteż 
pilnujemy, aby 6 grudnia odbyło się spotkanie skrzatów, zuchów, harcerek i harcerzy ze Św. 
Mikołajem. Planujemy, organizujemy, aby spotkanie to wypadło jak najlepiej. Śpiewamy kilka 
kolęd, dziękujemy za prezenty (czasem nawet znajdzie się prezent od nas dla świetego gościa) i 
uśmiechnięci rozchodzimy się do domów. Udało się! Można odpocząć! 

Czy z podobnym entuzjazmem, z tą samą energią i z takim samym wysiłkiem przedstawiamy 
naszej młodzieży postać prawdziwego Świętego Mikołaja? Czy na zbiórce poprzedzającej 
spotkanie z Nim zapoznajemy się z Jego czynami? Legenda, oprócz cudów, przypisuje Mu 
hojność, troskliwą opiekę nad ludźmi w potrzebie i pomoc ludziom w niebezpieczeństwie. Nie 
przez przypadek został Św. Mikołaj patronem dzieci, studentów, marynarzy i kupców i wielu 
innych. 

Cieszę się moim Św. Mikołajem, bo od wielu lat szukałam go w tłumie postaci ubranych w 
czerwone płaszcze przybrane białym futrem, postaci całkiem do Niego niepodobnych. Dziś świat 
- i wielu Polaków - zapomina o prawdziwym Św. Mikołaju, biskupie, dopatrując w nim jedynie 
źródło prezentów. Darować prezenty jest bardzo łatwo. O wiele trudniej jest darować swój czas, 
swoją troskę, swoją pomoc jak to robił Św. Mikołaj. Podejmujmy to trudniejsze wyzwanie i 
zachęcajmy do tego samego tych, których wychowujemy. Razem z nimi idźmy za przykładem 
Św. Mikołaja który służył bliźnim, a przez to Bogu, całym życiem. 

Czuwaj!

Jagoda Kaczorowska, hm.

Gawęda Druhny Jagody
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19 stycznia odeszła na wieczną wartę phm. Jolanta Pawlikowska (z 
domu Żurczak), matka komendantki Chorągwi Harcerek hm. Beaty 
Pawlikowskiej.
Członkini  pierwszej  drużyny harcerek „Młody Las” w Chicago w 
latach 1950-tych, druhna Jola dzielnie pomagała w rozwoju 
harcerstwa na terenie Chicago.
Cześć jej pamięci!

Na wieczną wartę

Sybiraczka, uczestniczka Kampanii Włoskiej, odznaczona polskimi i 
brytyjskimi medalami za służbę w Polskich Siłach Zbrojnych w 2 
Korpusie. Po demobilizacji założyła dwie gromady zuchowe w Coventry 
„Niezapominajki” i „Zbójnicy” oraz 21 DH Emilii Plater. W 1962 została 
pierwszą hufcową Hufca Harcerek „Mazowsze” na terenie Midlandów. 
Prowadziła kolonie, obozy w Stella Plage oraz Lilford Park. 
Kwatermistrzyni zlotów harcerek na światowych zlotach: 1969 Monte 
Cassino i 1982 Comblain la Tour w Belgii. Pomagała na kursach 
Chorągwi, była referentką zuchów i członkinią Głównej Kwatery 
Harcerek. 
Cześć jej pamięci!

ŚP. phm. Joanna Szymańska (z domu Gajda)

Urodzona w Bury-St. Edmunds w Anglii, wyemigrowała z rodziną do 
Kanady z końcem 1949r. Rozpoczęła swoje harcerskie życie w 
gromadzie zuchowej „Pszczółki” w Toronto. Przeprowadziła się póżniej do 
Ottawy 
W 1976r. i przez wiele lat prowadziła drużynę harcerek „Tęcza” i 
pomagała jako instruktorka przy Szczepie „Jutrzenka”. W 2000r. 
przeprowadziła się na Kaszuby i tam służyła jako instruktorka podczas 
akcji letnich prowadząc kwatermistrzostwo Hufca Harcerek „Watra”.  
Pomagała przy zbiorach archiwum harcerstwa w Kanadzie złożonych na 
Kaszubach i przygotowała plansze historyczne na wiele zlotów.
Cześć jej pamięci!

7 sierpnia 1920 - 12 maja 2020
Ś.P. hm. Krystyna Bryniarska (z domu Krasinśka)

10 marca 1948 – 18 lipca 2020

Piękny artykuł o druhnie Krystynie Bryniarskiej znajdziecie w “Ognisku Harcerskim” (Kwiecień-
czerwiec 2020) https://issuu.com/zhp-ognisko_natropie/docs/ognisko_kwiecien-czerwiec_2020  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

23 sierpnia 1938 – 19 stycznia 2020

Ś.P. hm. phm. Jolanta Pawlikowska
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Drogie druhny!

Już minął rok od kiedy przyjęłam funkcję Naczelnej Redaktorki Węzełka i to już piąty numer jaki 
wydaliśmy pod moją redakcją. 

Dziękuję wszystkim druhnom, które pisały artykuły i przysyłały do redakcji. Węzełek to jest nasze 
czasopismo, od harcerek dla harcerek. Możemy tu się pochwalić naszymi osiągnięciami, 
podzielić doświadczeniem, pomysłami, planami i materiałami, zamieścić na bieżąco 
sprawozdania z pracy drużyn, hufców i chorągwi. Trochę o historii, o zwyczajach polskich - oraz 
dużo pracy i zabawy harcerskiej! Napiszcie, co jeszcze byście chciały znaleźć w Węzełku? 

Wszystkie artykuły są tak ładnie napisane i jestem pełna podziwu, że tak pięknym językiem 
polskim piszecie. A przecież wiele z was urodziło się i wychowało poza granicami Polski.

Ja wyjechałam z Polski gdy miałam 16 lat. W Polsce ukończyłam szkołę podstawową i zaliczyłam 
trochę średniej - tak więc mój język polski zatrzymał się w rozwoju na poziomie 16-to latki. W 
Australii wpadłam w wir uczenia się angielskiego, studiów i pracy. Wyszłam za mąż za 
Australijczyka... i coraz mniej używałam ojczystego języka - zaledwie u rodziców, gdy ich 
odwiedzam - na szczęście często! Zapominałam słowa, płynność mowy robiła się coraz gorsza.... 
Gdy wróciłam po dłuższej przerwie do harcerstwa, znów musiałam mówić i pisać po polsku. I mój 
język zaczął się poprawiać. Szczególnie gdy zaczęłam przygotowywać i opracowywać różne 
materiały w języku polskim, a najbardziej w czasie kursu na podharcmistrzynię. Teraz piszę 
trochę bardziej pewnie, ale zawsze zajmuje mi to dużo czasu (częste wizyty do Google 
Translate). I obowiązkowo daję mojemu tacie do sprawdzenia!

Dzisiaj chciałam podziękować wszystkim i zaprosić do dalszego pisania i przysyłania artykułów 
do naszego Węzełka. Nie krępujcie się waszej polszczyzny, bo jest super. Piszecie pięknie, z 
sercem i z entuzjazmem. Na dodatek mamy wspaniałe druhny które sprawdzą i poprawią co 
potrzeba.

Mam nadzieję, że ten numer Węzełka dotarł do was przed świętami, więc życzę wam wszystkim 
radosnych i spokojnych świąt, a w Nowym Roku zdrowia, wszelkiej radości i oraz wielu 
możliwości spotkania się z rodziną, krewnymi, przyjaciółmi - i oczywiście z bracią harcerską!

Czuwaj!

Ania Bartlett, phm.

Redakcja

Od Redakcji
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HARCERSKA KOLĘDA 
hm. Kazimiera Rafalik 

 
(Z książki pt. Szarotki Tarzańskie, Kazimiera Rafalik - Chicago 2000) 

 
Urodził się Jezusek malusieńki skrzacik 
I uśmiecha się radośnie do harcerskiej braci, 
Która żłóbek otoczyła wesołą gromadą 
A więc wszyscy swoje dary przed Dzieciątkiem kładą. 
Hej! Kolęda, kolęda. 
 
Idą małe skrzaty, wstydzą się troszeczkę 
I guziczki swe Mu dają na złotej wstążeczce. 
„Będziesz miał je do zabawy, kiedy rano wstaniesz, 
Więc kładziemy Ci Jezusku przy żłóbku na sianie”. 
Hej! Kolęda, kolęda. 
 
Zuchy przyszły także wesołą gromadą 
I przy żłóbku swe totemy jako dary kładą. 
Na totemach różne rzeczy: szyszki, grzybki, kwiatki, 
Leśny ludek w kapeluszu i spodenkach w kratki. 
„Chcemy Tobie na pamiątkę totemy zostawić, 
Abyś jutro gdy się obudzisz mógł się nimi bawić”. 
Hej! Kolęda, kolęda. 
 
Harcerki śpiwór piękny Dzieciąteczku dają 
Na śpiworze ich sprawności, które zdobywają. 
„W nóżki będzie ciepluteńko, bo śpiwór puchowy, 
Nocka zimna, wicher huczy, pada śnieg grudniowy”. 
Hej! Kolęda, kolęda. 
 
Harcerze z kolan wstają i kapliczki piękne dają. 
Kapliczki malutkie z obozów i zlotów 
Wykonane z drzewa i linkowych splotów. 
„Pobłogosław te kapliczki Jezusku nasz mały, 
Aby zawsze na obozach nad nami czuwały. 
Jedną zaś najpiękniejszą kapliczkę zlotową, 
Zawiesimy tutaj w szopce nad Twą świętą głową”. 
Hej! Kolęda, kolęda. 
 

 
Instruktorzy razem padli na kolana, 
„Jesteśmy Ci zawsze wierni Dziecino kochana. 
Chcemy dziś przy Twoim żłóbku książki pracy złożyć, 
Abyś Jezu gdy urośniesz, mógł je sam otworzyć. 
I zrozumiesz wtedy Jezu i Ty Święta Pani, 
Że kochamy naszą młodzież pracując wciąż dla niej”. 
Hej! Kolęda, kolęda. 
 
K.P.H. w pokorze pochyliło czoła, 
„Wciąż harcerstwu towarzyszą nasze liczne „Koła”. 
My dla dzieci, ich przyszłości pracujemy szczerze, 
Tobie Dziecię zaś składamy polski kłos w ofierze”. 
Hej! Kolęda, kolęda. 
 
Przewodnicząca Obwodu niesie serce śliczne 
Bursztynowe, jasno-złote, jak krople żywiczne 
W rączkę daje Dzieciąteczku co cichutko leży, 
Bo to symbol kochającej, harcerskiej młodzieży. 
Hej! Kolęda, kolęda. 
 
W szopce teraz błogo, dobrze, młodzież pięknie śpiewa 
Niebo schyla się nad nimi i gwiazdy rozsiewa. 
Hej! Kolęda, kolęda. 
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Zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego 
Narodzenia!

OPŁATEK  
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883) 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba, 
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba. 
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami. 

Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba. 
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba. 


Z książeczki pt. „Nasze Dziedzictwo - Harcerska Kolęda"

4

POTOP
Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)

(Na Jasnej Górze - w wieczór Wigilijny):

A w twierdzy przy stołach, okrytych sianem, oblężeni łamali się opłatkami... Życzyli sobie tedy
pomyślności wzajem, długich lat lub niebieskiej korony i taka ulga spadła na serce wszystkich, 
jakby już bieda minęła. A było przy przeorze jedno krzesło próżne, przed którym stał talerz, na
którym bielała paczka opłatków, niebieską wstążeczką obowiązana. Gdy wszyscy zasiedli, owego
zaś miejsca nikt nie zajął...

(W obozie Szwedów):

„Niech ten klasztor złoży nam jakikolwiek okup...wówczas nikt nie powie, żeśmy go zdobyć nie
mogli, jeno żeśmy nie chcieli”...
...oficerowie zgromadzili się co do jednego, aby wysłuchać odpowiedzi księdza Kordeckiego na list
Millera, który obejmował propozycję okupu, a był wysłany od rana... Na koniec brzęk ostróg rozległ 
się w sieni i wszedł trębacz, cały zarumieniony od mrozu, z wąsami okrytymi szronem oddechu.
„Odpowiedź z klasztoru!” rzekł oddając sporą paczkę, obwinięta w chustkę kolorową, związaną
sznurkiem. Millerowi drżały nieco ręce i wolał przeciąć sznurek puginałem niż odwiązywać ją 
z wolna. Kilkanaście par oczu utkwionych było nieruchomo w paczkę, oficerowie oddech
wstrzymali. Jenerał odwinął jeden skład chusty, drugi, trzeci i odwijał coraz spieszniej, aż wreszcie
na stół wypadła paczka opłatków. Wówczas pobladł i choć nikt nie potrzebował objaśnienia,
co znajdowało się w chustce, rzekł: „Opłatki!” 
„Nic więcej?” zapytał ktoś z tłumu.
„Nic więcej”. Odpowiedział jak echo jenerał.
...w nocy zapanował ruch w całym obozie...Około piątej w nocy wszystkie odgłosy ucichły... 
Przed bramą stał chłop, cały zasypany śniegiem...
„A jakże cię to Szwedy puścili?”
„Jakie Szwedy?”
„Którzy kościół oblegają.”
„Oho, nie masz już nijakich Szwedów!”

OPŁATEK
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883)

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.
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