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Redakcja

Podziękowania i uznanie

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

Grafika (sznureczek, węzełek i nowe logo): Anna Sawicka i Natalia Maliga. 
Okładka: źródła - zdjęcia nadesłane z różnych hufców oraz z FB:  ZHP Świat - Strona Główna 

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

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

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

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

mailto:wezelek@zhp.org
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Drogie Druhny Skautki!

Zaproszono nas, Organizację Harcerek, do uczestnictwa w Konferencji pod tytułem „Polki Na 
Emigracji i Za Granicą” oraz poproszono o prezentację. Konferencja była zorganizowana przez 
Radę Polonii Świata wspólnie z Senatem RP i Komisją Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. 
Konferencja odbyła się 26 maja br.

W programie było aż 7 prezentacji o kobietach z różnych krajów i kontynentów. Prezentacje 
obejmowały następujące tematy: Kobiety i Kultura, Kobiety i Oświata, Kobiety i Media, Kobiety i 
Praca Charytatywna, Kobiety w Polityce oraz Instruktorki ZHP.

Organizacja Harcerek wychowała dziesiątki tysięcy młodzieży poza Polską. Nasz sukces, jest oparty 
na pracy i przykładzie instruktorek, które wychowały się w Polsce przed II Wojną Światową i które 
trzymały Kraj w sercach. Ważne jest, aby inne organizacje o tym też wiedziały. 

Przedstawiłyśmy kilka przykładów naszych instruktorek, które nie tylko zakładały jednostki 
harcerskie, ale przyczyniały się do rozwoju polskiego społeczeństwa: hm. Wanda Pełczyńska 
organizatorka tajnych żeńskich jednostek skautowych w Kielcach i która po wojnie zamieszkała w 
Wielkiej Brytanii; hm. Wiktoria Machnikowa, która brała czynny udział w Towarzystwie Rozwoju Ziem 
Wschodnich i w 1946 r. wyemigrowała do Argentyny; hm. Zofia Stohandel, która po wojnie 
przyjechała wpierw do Wielkiej Brytanii, a potem zamieszkała w Kanadzie tworząc tam Chorągiew 
Harcerek; hm. Ewa Jastrzębska, która w Stanach Zjednoczonych broniła dobrego imienia Polaków; 
hm. Marzenna Piskozub, która w 1950 r. założyła pierwszą drużynę harcerek w Australii i hm. 
Franciszka Aghamalian-Konieczna, która urodziła się we Francji i jest wielce oddana sprawie Polski. 

Te sześć kobiet to tylko wierzchołek góry lodowej, bo takich jak one jest mnóstwo – i w naszej 
historii i obecnie. Celem ich był i jest - jak od ponad stu lat - wychowywanie dzieci i młodzieży na 
dobrych, prawych ludzi, na dobre instruktorki harcerskie, które będą w przyszłości swoim 
przykładem wskazywały drogę do Ideału Służby Bogu, Polsce i bliźnim. 

Serdecznie dziękuję wszystkim instruktorkom, które pomogły w przygotowaniu naszej prezentacji, 
wyszukaniem zdjęć i przygotowaniem tekstów, m.in. hm. Izabella Buras, hm. Teresa Ciecierska, hm. 
Urszula Daniels, hm. Jagoda Kaczorowska, pwd. Jolanta Maczkiewicz, hm. Anna Mazurkiewicz, hm. 
Beata Pawlikowska, hm. Wanda Petrusewicz, hm. Kinga Rzyska, hm. Joanna Sempolińska-
Uzarowicz, hm. Hanna Sokolska i hm. Teresa Szadkowska-Łakomy. To naprawdę była współpraca z 
całego świata.

Tym druhnom, które nie mogły uczestniczyć w konferencji, podaję do wiadomości, że konferencja 
była nagrana i można będzie ją obejrzeć na naszej witrynie www.zhpharcerki.org. 

ZHP działa na czterech kontynentach i choć dzielą nas oceany, łączy nas duch harcerski, przyjaźń i 
wiara, że wspólnie, możemy zmienić świat na lepszy.

Naczelniczka jest wśród nas

Czuwaj!
Danusia Figiel, hm. 
Naczelniczka Harcerek
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Kącik Kształcenia

Pozytywne strategie w pracy z młodzieżą
Od jakiegoś czasu fascynują mnie tematy pozytywnej dyscypliny, bliskości rodzicielstwa oraz pracy 
z dziećmi w którym dwie strony szukają porozumienia i uczą się pokojowego rozwiązywania 
konfliktów. Taki styl pracy propagujemy w przedszkolach, które prowadzę. W przedszkolach, 
jednakże pracują wyszkolone panie przedszkolanki, z ukończonymi studiami, często same są 
matkami a dodatkowo ciągle i tak się doszkalają i poszerzają swoją wiedzę a i im czasem jest 
trudno. Zaczęłam wiec myśleć o tych młodych drużynowych, o młodych instruktorkach bez 
przygotowania pedagogicznego, które bardzo często nie maja jeszcze swoich dzieci, nie maja 
doświadczenia jak sobie z nimi radzić. Kierują się tylko intuicją i tym co same wyniosły ze swoich z 
domów bądź innych organizacji wychowawczych. Tym właśnie młodym drużynowym chciałabym 
choć trochę ułatwić prace i skłonić do refleksji oraz nakierować na troszkę inny styl myślenia i pracy.

Jeżeli zainteresował Cię ten wstęp to zapraszam na serię artykułów o pozytywnych strategiach 
pracy z młodzieżą. Nie jest to nieomylny poradnik, nie jest to lekarstwo na wszystkie problemy 
wychowawcze z jakimi się borykacie. Wiele rzeczy rozwiąże się w miarę upływu czasu i nabrania 
doświadczenia, ale mam nadzieję, że ten mini poradnik pomoże wam chociaż w niewielkim stopniu 
prowadzić pozytywna dyscyplinę w waszych gromadach i drużynach. Moim głównym celem jest 
zmiana stylu myślenia i podejścia do naszych wychowanków.

Miłego czytania!

1. PROBLEMY MAŁE I DUŻE
Gdy prowadzę warsztaty w tym momencie proszę zawsze uczestników o wypisanie problemów 
jakie mają dzieci na zbiorkach. Ty też zrób sobie takie ćwiczenie teraz. Wypisz z czym przychodzą 
do ciebie dzieci, co najbardziej przeszkadza w prowadzeniu zbiórki. 

Przeważnie takie problemy, w zależności od grupy wiekowej, obejmują: zły kolor kubka, złe miejsce 
do siedzenia, chcę siedzieć koło koleżanki, on mnie popchnął, ona powiedziała ze jestem głupia, 
przewróciłem się i zdarłem kolano, uciąłem się w palec, jestem głodny, chce mi się pić, on się nie 
chce dzielić, jestem zmęczony, nie dam rady…. Brzmi znajomo? Usiłujesz prowadzić zbiórkę, 
przygotowywałaś się tyle czasu, wszystko wiesz co po kolei zrobić a tu nagle tyle problemów na 
minutę!

Jak reagujesz? Co robisz? Bardzo łatwo jest się poczuć sfrustrowaną, bo przecież zbiorka będzie 
taka fajna jak oni tylko Ci dadzą powiedzieć co masz do powiedzenia! Ale ktoś teraz płacze, ktoś 
komuś coś zabrał a ktoś inny się śmieje. Może zdarza Ci się podnieść głos, może uspokajasz 
szybko podopiecznego klepiąc po ramieniu, może mówisz szybko nic się nie stało i kontynuujesz 
zbiórkę, może masz jakieś inne sposoby?

Pomyśl teraz co robisz …. Zwizualizuj siebie w tej sytuacji

A teraz pomyśl, jak odpowiadasz na każde z tych problemów. Zrób sobie kolejne ćwiczenie. Do 
wypisanych wyżej problemów napisz pierwszą odpowiedź, która przychodzi Ci do Głowy. Bądź ze 
sobą szczera, tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Próbujemy poznać siebie i swoje reakcje.

Nasza druga mini-AdAstra, odbyła się w niedziele 18-go kwietnia. Tematem spotkania 
były: „Pozytywne strategie w pracy z młodzieżą”, przeprowadzony przez hm. 
Małgorzatę  Orłowską-Smith. Temat poruszony przez druhnę wzbudził duże 
zainteresowanie. W Kąciku Kształcenia zamieszczamy jej artykuł, w którym druhna 
poszerzyła temat i daje nam nie tylko dużo do myślenia, ale również praktyczne porady 
i strategie do pozytywnej pracy z młodzieżą. W tym numerze „Węzełka” zamieszczamy 
część pierwszą. Następne części ukażą się w następnych numerach.
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Te reakcje to są impulsy, słowa i zdania zasłyszane od naszych rodziców i innych wychowawców, 
które powielamy odruchowo często bez namysłu

Czas start wypisz to co odpowiadasz.

Po wielu przepracowanych warsztatach zebrałam zestaw typowych odpowiedzi, które pojawiają się 
prawie zawsze. Jeżeli staramy się zachować spokój i być dobrymi wychowawcami przeważnie 
sięgamy po zwroty w stylu: nie martw się, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, do wesela się 
zagoi, nic się nie stało, no nie gniewaj się, nie obrażaj się, nie przesadzaj, chodź druhna cię przytuli 
i będzie lepiej, chodź nakleimy plaster i nie będzie bolało, trzeba się dzielić, dasz rade nie ma co 
płakać.

Czy wasze odpowiedzi były podobne? Bardzo jestem tego ciekawa! Analizujemy potem zbiórkę, 
myślimy co zrobiliśmy dobrze a co źle, ale jesteśmy zadowoleni ze swoich reakcji no, bo 
zachowaliśmy spokój i przecież rozwiązaliśmy te konflikty. Często w naszym głosie słychać 
poddenerwowaną i sfrustrowaną nutę, ale dzieci i tak nie zauważą…
Myślę ze każdy z nas jest w stanie troszkę zidentyfikować się z wyżej opisanymi sytuacjami. 

No to teraz odejdźmy od zbiórek, harcerstwa i dzieci. Pomyślcie sobie o swojej siostrze, mamie, 
przyjaciółce. O kimś na kim wam bardzo zależy i kto jest wam bardzo bliski.

Ta osoba przychodzi do was zapłakana, bo stała się tragedia. Straciła właśnie pracę, nie ma za co 
zapłacić kredytu na dom a mąż właśnie jej powiedział, że się z nią rozwodzi…

W jaki sposób zareagujecie? Spróbujcie na głos odczytać wasze odpowiedzi z poprzedniego 
ćwiczenia…

Czy powiecie: nie martw się, nic się nie stało, nie przesadzaj, chodź cię przytulę i wszystko będzie 
dobrze, nie przejmuj się… itp.

Widzicie jak absurdalna wręcz byłaby taka rozmowa? Czy wasza przyjaciółka, siostra, mama w 
chwili tak wielkiego kryzysu chciałaby, coś takiego usłyszeć? Czy wy byłybyście zadowoleone z 
takiego wsparcia?

Już słyszę, jak negujecie ten przykład mówiąc, że nie można porównać złego koloru kubka do 
utraty pracy, popchnięcia przez kolegę do rozwodu, zdartego kolana do braku pieniędzy…

A ja wam mówię, że nie tylko MOŻNA, ale i TRZEBA!
Dlaczego? Dlatego że problemy z którymi każdy z nas się boryka są dla nas w tym momencie 
najistotniejsze i najprawdziwsze. I tak jak dla ciebie utrata pracy jest w danym momencie katastrofą 
tak i dla 8-mio letniego dziecka, to że koleżanka nazwała ją głupią, jest również katastrofą. Emocje, 
które towarzyszą temu problemowi, są tak samo silne jak i te u dorosłego. I nie nam jest 
decydować i oceniać co jest a co nie jest prawdziwym problemem. 

I doszliśmy właśnie do pierwszej zasady pozytywnych strategii pracy z młodzieżą: 

TRAKTUJ WSZYSTKIE PROBLEMY PODOPIECZNYCH Z POWAGĄ.

Poświęć im uwagę, wysłuchaj, staraj się zrozumieć.

Dhna Ma łgosia ukończy ła 
s tud ia z pedagog i i , jes t 
dyrektorką kilku przedszkoli, 
pe łn i funkc ję Re fe ren tk i 
Skrzatów w Głównej Kwaterze 
i j e s t P r z e d s t a w i c i e l ką 
Organizac j i Harcerek na 
terenie Irlandii.

O tym jak i w jaki sposób przeczytacie w 
następnym odcinku. A na razie pozostawiam Wam 
to co napisałam do przemyślenia. Zapraszam do 
pisania pytań i komentarzy - wyślijcie na email 
„Węzełka”: wezelek@zhp.org 

Czuwaj!

Hm Małgorzata Orlowska-Smith-Trafny

http://www.apple.com/au/
http://www.apple.com/au/
mailto:wezelek@zhp.org
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W kwietniu 2020 roku została powołana komisja do odnowy wymagań na sprawności przy Referacie 
Harcerek Głównej Kwatery. W skład komisji wchodzą przedstawicielki z 7 Chorągwi (Wielka 
Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Austria, Francja i Irlandia), które na co dzień 
pracują przy jednostkach harcerek. Zadaniem tej komisji jest przyjrzenie się i dogłębna analiza 
wszystkich sprawności oraz zatwierdzanie propozycji na nowe sprawności. 
Podczas posiedzeń komisji odbywają się długie i dogłębne dyskusje w których instruktorki biorą pod 
uwagę swoje doświadczenia harcerskie i życiowe, realia w każdym kraju, różne poziomy językowe 
harcerek, warunki i możliwości harcerek, przepisy, klimaty, metodę harcerską, wyrobienie liderek i 
inne czynniki które mogą mieć wpływ na sukces danej sprawności. W dzisiejszych czasach, żeby 
harcerstwo było atrakcyjne i konkurencyjne, musimy dopasować wymagania sprawności do potrzeb 
i zainteresowań współczesnej młodzieży. Chcemy jak najbardziej zachować polskie tradycje i 
rozumiemy, że ZHP właśnie ma taki cel, aby utrzymać polskie korzenie w dzieciach, które urodziły 
się poza Polską. Przechodząc przez wymagania każdej sprawności nie chcemy odejść od 
fundamentów harcerskich i jak najbardziej upewniamy się, że sprawności są do osiągnięcia przez 
dany wiek, stopień jak i dają wystarczająco wyzwań żeby były ciekawe i aby harcerki po 
zakończeniu ich czuły, że coś osiągnęły. Pracujemy nad tym aby sprawności były praktyczne, a 
zdobywanie ich było zabawą oraz budziło i rozwijało w harcerce zainteresowania. Patrzymy bardzo 
dokładnie na to, żeby to były przydatne w życiu umiejętności które wyrabiają zaradność i 
przydatność. Uciekamy od szkoły, testów, odhaczania w tabelce i sprawdzianów. Chcemy aby 
drużynowe i zastępowe przeprowadzały sprawność w płynnym, zabawnym programie, który kształci 
młode charaktery na takie które poradzą sobie w każdej sytuacji. Chcemy żeby przez „Zrobi, 
zbuduje, przedstawi, …” harcerki potrafiły korzystać z praktycznych, nowych umiejętności.
Bardzo często komisja powołuje się na opinie ekspertów w danej dziedzinie. Sprawność która do 
was trafia to efekt wielogodzinnych dyskusji i konsensus, który według komisji będzie najlepszy dla 
naszej młodzieży. Sprawności są sprawdzane przez radę Głównej Kwatery Harcerek. Komisja 
spotyka się raz w tygodniu na 2 godziny i przez ostatnie kilka miesięcy postawiła wnioski do 
Naczelniczki aby zatwierdziła ponad 40 nowych i odnowionych sprawności. Mamy nadzieję, że 
nowe sprawności spodobają się harcerkom oraz skłonią je do pisania nowych sprawności, które 
będą wyrabiać w nich nowe wyzwania i zainteresowania. 

Komisja Sprawności Harcerek 
przy GKH-REK przedstawia się…

Czuwaj!
Hm. Malwina Rewkowska
Referentka Harcerek przy GKH-rek
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Pwd. Barbara Byrtus, Austria. 

Młoda instruktorka-przewodniczka, reaktywowała wraz z druhem K. 
Weronowskim-Ptaszyńskim harcerstwo w Wiedniu w 2017 roku. 
Założycielka drużyny harcerek „Orlice", którą przekazała swojej 
przybocznej. Obecnie pełni funkcję   szczepowej Szczepu „Gniazdo" 
w Austrii. 

Hm. Urszula Daniels, Australia. 

Urodziłam się w Tychach na Górnym Śląsku, a od 1984 r. mieszkam 
w Australii. W 2016 r. zostałam Komendantką Chorągwi Harcerek. W 
swojej pracy harcerskiej pełniłam wiele funkcji: zastępowej, 
drużynowej harcerek, wędrowniczek, zuchów, hufcowej i 
przewodniczącej obwodu. Przez 10 lat byłam Referentką Harcerek 
przy chorągwi oraz Referentką Kształcenia Hufca Harcerek 
„Pomorze” prowadząc wiele kursów szkoleniowych na poziomie 
hufca i chorągwi. Największą moją pasją jest kształcenie młodych 
instruktorek i drużynowych. Zawodowo pracuję w administracji i 
księgowości. Od 21 lat prowadzę z mężem własny biznes.

Hm. Alicja Kowalczyk, Kanada.

Nazywam się Alicja Kowalczyk, należę do Chorągwi Harcerek w 
Kanadzie. Pełnię funkcję Referentki Harcerek przy Chorągwi przez 
ostatnie 5 lat. Należę do drużyny instruktorskiej „Róża Wiatrów” 
razem z moimi rówieśniczkami i bliskimi koleżankami. Moja praca w 
harcerstwie i zainteresowanie w procesach działania mózgu i 
rozwoju dziecka poprowadziło mnie w kierunku studiów w dziedzinie 
edukacji. Pracuje jako nauczycielka. Uczę biologii i pracuję z 
uczniami którzy potrzebują wsparcie merytotycznego, społecznego i 
emocjonalnego. Mam trójkę dzieci w wieku 6, 4, i 3 lat. Razem z 
moim mężem, instruktorem lubimy spędzać czas w naturze i 
zwiedzać nowe miejsca.

Poza harcerstwem interesuje się literaturą, modą historyczną, kulturą i folklorem nie tylko polskim, 
ale także różnych narodów a szczególnie Starożytnego Egiptu. Lubię śpiewać, grać na gitarze, 
tańczyć angielskie tradycyjne tańce salonowe, haftować, szyć oraz podróżować. Przez wiele lat 
tańczyłam w polskich folklorystycznych grupach tanecznych. Jestem matką 20-go letniego syna, 
obecnie przybocznego 13MDW w Brisbane.
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Pwd. Żaneta Kusiak, Wielka Brytania.

Nazywam się Żaneta, mieszkam w Londynie i reprezentuje Wielką 
Brytanię w naszej komisji. Należenie do komisji sprawia mi ogromna 
przyjemność, ponieważ pasjonuje mnie kształcenie kolejnych 
pokoleń harcerek i rozwój naszej organizacji. Od ponad roku 
mam zaszczyt pełnienia funkcji Referentki Harcerek w Londyńskim 
Hufcu „Bałtyk”. Ukończyłam studia z literatury angielskiej, a na co 
dzień pracuje w organizacji charytatywnej jako koordynator zespołu 
reagującego na kryzysy humanitarne na całym świecie. Z 
zamiłowania jestem muzykiem, od czwartego roku życia kształcę 
swój głos i grę na różnych instrumentach. W wolnym czasie dużo 
czytam, podróżuję, chodzę na wędrówki, spędzam czas z 
najbliższymi oraz pisze nowe sprawności dla naszej organizacji!

Pwd. Magdalena Niepiekło, Francja.

Mam 31 lat i od 5 lat mieszkam we Francji. Prowadzę próbną 
drużynę harcerską w Lyonie. Wywodzę się z polskiego ZHP, gdzie 
podejmowałam wieloletnią służbę jako drużynowa, funkcyjna 
szczepu do spraw programu oraz opiekunka drużyn harcerskich w 
hufcu Warszawa-Wola. Z zamiłowania tancerka i nauczyciel tańca 
irlandzkiego. Interesuję się przyrodoznawstwem i puszczaństwem, 
pierwszą pomocą przedmedyczną, a także psychologią i 
zagadnieniami związanymi ze zdrową, dobrą komunikacją 
międzyludzką. Zawodowo fizjoterapeutka niosąca pomoc w 
przeróżnych ludzkich boleściach

Hm. Małgorzata Orłowska-Smith, Irlandia.

Jestem Przedstawicielką Organizacji Harcerek w Irlandii, działam w 
referacie zuchowym i harcerskim w Hufcu Bieszczady oraz jestem 
Referentką Skrzatów przy GKH-rek. Z zawodu jestem pedagogiem i 
prowadzę przedszkola. Specjalizuje się w pozytywnej dyscyplinie 
zarówno w domu jak i w grupie.
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Hm. Malwina Rewkowska, Kanada.

Nazywam się Malwina Rewkowska, urodziłam się w Olsztynie, a od 
1993 roku mieszkam w Kanadzie. Od 27 lat jestem w harcerstwie, 
gdzie pełniłam przeróżne funkcje. Na pewno się spotkaliśmy na 
jakimś obozie, kursie czy zlocie. Na dzień dzisiejszy jestem 
instruktorką przy gromadce Skrzatów Morskie Koniki, gdzie należy 
moja córka Amelka. Jestem też hufcową Hufca „Watra” oraz 
Referentką Harcerek przy Głównej Kwaterze. Moi synowie są 
zuchami w szczepie Giewont, a mąż Marcin został ostatnio 
komendantem Chorągwi w Kanadzie. Kocham w harcerstwie nasze 
wspólne oddziaływanie na siebie oraz przygody i przyjaźnie które 
pozostają do końca w naszej pamięci. Harcerstwo daje nam 
motywację do służby innym nie oczekując nic w zamian. Harcerstwo 
to siła w każdym z nas.

Hm. Beata Liliana Szmurło, Stany Zjednoczone.

Jestem druhna „Beli”, urodzona w Buenos Aires, gdzie rozpoczęłam 
swoją harcerską ścieżkę. Od 1988 roku, mieszkam w Nowym Jorku i 
działam w Hufcu Harcerek „Podhale”. Służyłam kilkakrotnie jako 
zastępowa, drużynowa oraz referentka harcerek i wędrowniczek. 
Byłam szczepową, hufcową i prowadziłam wiele obozów i kursów. 
Obecnie jestem opiekunką drużyny harcerek Giewont i  mentorką 
kandydatek na pwd, phm i hm. Z zastępem instruktorek „Zubrzyce” 
prowadzimy kształcenie w Szczepie „Pieniny” w NYC. Uwielbiam 
harcerstwo, bo dzięki nim poznałam historię, literaturę i język polski 
oraz rozwinęłam siłę ducha i wytrwałość, które bardzo mi pomogły w 
życiu. Interesuję się ludzkim zachowaniem i bardzo lubię z ludźmi 
rozmawiać.

Dlatego wybrałam i ukończyłam studia magisterskie z psychologii. W pewnym momencie 
postanowiłam pójść za dziecięcą pasją i ukończyłam MFA ze sztuki, a następnie magisterium z 
pedagogiki sztuki. Uczyłam malarstwa i litografii na uniwersytecie, a przez 20 lat uczę sztuki w 
szkole średniej i wyższej. Obecnie jestem kierowniczką dwujęzycznej szkoły (6-12) na Bronksie. 
Lubię pływać, tańczyć, grać na gitarze, wędrować po górach, spędzać czas na łonie natury i 
pomagać innym. Uwielbiam sztukę i fotografię, niekomercyjne filmy, teatr, medytacje i pionierstwo. 
Interesuję się historią świata, religiami Wschodu i poezją Rumi.



 

10

Majsterka zuchowa w dobie Xboxa 
Na przestrzeni ostatnich paru lat zauważyłam niepokojący 
trend… otóż, gdy przygotowuję zbiórki zuchowe, łapię się na 
tym że myślę sobie od razu: moje zuchy tego nie zrobią, to 
za trudne. Kiedy prowadziłam gromadę będąc jeszcze 
nastoletnią drużynową, lata świetlne temu w Polsce, nigdy 
nie miałam takich rozterek. Wiedziałam, że zuchy poradzą 
sobie zarówno z wycinaniem, składaniem origami jak i 
użyciem młotka. Majsterki, które wówczas robiliśmy były 
przeróżne, a przecież wiek zuchów był ten sam. Co więc 
zmieniło się na przestrzeni 20 lat? Dlaczego zauważamy, że 
majsterka sprawia zuchom coraz większą trudność? 
Dlaczego podczas majsterki widzę, że zuchy robią coś 
szybko byle skończyć, nudzą się. Postanowiłam przyjrzeć 
się temu zagadnieniu bliżej.

Mając syna w wieku zuchowym przyglądam się dość 
dokładnie temu co robi w szkole. My mieszkamy w Irlandii, 
ale myślę że jest to trend dość uniwersalny i można go 
zauważyć tez w innych krajach. Zauważyłam, że książki i 
ćwiczenia, które ma do szkoły, szczególnie mam na myśli 
ten etap, kiedy zaczynał swoją edukację szkolną, że nie 
mają już wycinanek. Wszystko jest do wypchnięcia czy 
wyciśnięcia. Czyli już na tym etapie w początkowych klasach 
szkolnych, dzieci mają podane wszystko na tacy. Nie muszą 
nic samodzielnie wyciąć. Wszystko jest podane, gotowe. do 
użytku.

Kolejną rzeczą, którą obserwujemy na każdej półkuli i w 
każdej strefie czasowej, jest wszechobecna elektronika, 
która doprowadziła do zupełnie innego używania mięśni ręki. 
Dominujące kciuki w grach komputerowych sprawiły, że 
dzieci lepiej operują kciukiem a reszta ręki nie jest tak 
wyrobiona jak wówczas, gdy my chodziliśmy do szkoły. 
Dokładając do tego tablety i telefony, ruch jednym palcem - 
wyłania nam się pełny obraz dzisiejszego społeczeństwa i 
tego co się dzieje z motoryką małą. A rozwój motoryki małej 
jest przecież tak istotny, żeby dziecko umiało sobie radzić w 
wielu dziedzinach życia.

Miałam kiedyś taki przypadek pracując w przedszkolu. Przyszła pierwszego dnia nowa 
dziewczynka. Miała 3 latka. Położyliśmy jej kartkę z obrazkiem do pokolorowania na stoliczku. W 
pewnym momencie zauważyliśmy, że dziewczynka przesuwa palcem po kartce w dość energiczny 
sposób. Przyglądałam się temu z zadziwieniem, aż nie zrozumiałam co się dzieje. Ona usiłowała 
zmienić rysunek. Tak jak robi to na tablecie. Zapytałam o to mamę, gdy przyszła ją odebrać i mama 
potwierdziła moje najgorsze obawy, że dziewczynka nie miała nigdy do czynienia z kartką papieru i 
kredkami. Jest to oczywiście dość ekstremalny przypadek, ale pokazuje w którą stronę zmierza 
nasze społeczeństwo. Społeczeństwo pośpiechu, w którym o wiele łatwiej jest dać dziecku tableta 
czy smartfona niż kartkę i nożyczki. Ta cała technologiczna rewolucja spowodowała, że nasze 
zuchy nie są motorycznie rozwinięte w ten sam sposób w jaki były rozwinięte zuchy 20 lat temu. Oni 
nie muszą wiązać butów - bo mają rzepy, przyszywać guzików, nie widzą też mamy cerującej 
skarpetki - bo po prostu kupuje się nowe. Czas spędzają operując głównie kciukami bądź też 
palcem wskazującym. 
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Jeżeli majsterka będzie za łatwa - zuchy się znudzą, jeżeli 
będzie za trudna - szybko się zniechęcą, bo dzisiejsze dzieci nie 
są przyzwyczajone do pokonywania trudności. Dlatego 
majsterka powinna być dostosowana do umiejętności naszych 
dzieci.
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest majsterka z tzw. „open-ended 
materials”. Jest to działanie wg idei „process over product” i jest 
to zalecany teraz przez pedagogów i psychologów sposób 
realizacji wychowania artystycznego dzieci, używany w 
przedszkolach i szkołach. Polega on na tym, że nie podajemy 
gotowego rozwiązania czy szablonu w jaki sposób wykonujemy 
daną rzecz, tylko pokazujemy dzieciom realny obiekt: np. sowa 
(smok, owieczka cokolwiek pasuje nam do tematu). Pokazujemy 
zdjęcie realnego zwierzęcia bądź jakiś obiekt a następnie 
dajemy dostęp do różnorodnych materiałów: sznurki, wełna, rolki 
papieru, kleje, nożyczki, taśma klejąca, papier kolorowy, pipe 
cleaners, wata, patyki, rurki, karton, kartki kredki, pisaki, guziki, 
papierowe talerzyki, kubeczki itp. cokolwiek nam wpadnie w 
ręce, ale ważne jest, by była duża różnorodność materiałów. 
Mówimy dzieciom, aby wykonały tę sowę z dowolnych 
materiałów i w dowolny sposób. Poprzez nienarzucanie zuchom, 
w jaki sposób mają coś wykonać zachodzą bardzo ważne 
procesy: włącza się proces kreatywnego myślenia oraz dzieci 
naturalnie dostosowują wykonanie swojej majsterki do swojego 
poziomu zaawansowania. Dając im tworzyć samodzielnie 
minimalizujemy szansę, że się będą nudzić oraz zachęcamy do 
próbowania różnych technik i materiałów oraz poczucia radości i 
satysfakcji z samego procesu tworzenia. Zachęcam spróbować. 

Opracowała Małgorzata Orłowska Smith zainspirowana burzliwą dyskusją jaka wywiązała się 
podczas jednego spotkania z super druhnami z różnych zakątków świata z komisji odnowy 
sprawności harcerek .  !

To ogromna zmiana w społeczeństwie i musimy wyjść temu naprzeciw. Musimy pomóc naszym 
wychowankom w rozwinięciu tych umiejętności, które kiedyś były tak podstawowe.

Zbiórka zuchów, 
czerwiec, 2018. 
Hufiec Pomorze, 
Brisbane.

Zbiórka skrzatów 
marzec 2018. 
Hufiec Pomorze, 
Brisbane.

Niestety, jeżeli nie dostosujemy poziomu do ich obecnych 
umiejętności jest ryzyko, że zuchy się zniechęcą, bądź też 
szybko znudzą. Jak więc powinna być przeprowadzona 
zuchowa majsterka? Przede wszystkim musicie poznać swoje 
zuchy. Zauważyłam, że problem jest o wiele większy wśród 
chłopców niż dziewcząt, wiec jeżeli mamy mieszane gromady 
może być to czasem dość problematyczne.
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Kolonia Zuchowa:
 „ Klub Ekologicznych Detektywów”

Już od 10:30 rano w niedzielę trzeciego stycznia, 
pierwsze zuchy dojeżdżają na teren kolonii. Z 
pomocą rodziców, przynoszą swoje rzeczy do 
budynków, w których przez następne dziewięć dni 
będą spać. Rozpakowują śpiwory i poduszki, i ścielą 
łóżka. Po szybkim pożegnaniu, rodzice wracają do 
swoich samochodów i wszyscy czują się trochę 
smutni, lecz zuchy gorliwie czekają, aby się 
dowiedzieć o przygodach, które wkrótce się zaczną.
Nie czekają długo, bo na terenie kolonii zjawia się 
Ekoludek, który prosi zuchów o pomoc, i zapisanie 
się do „Klubu Ekologicznych Detektywów”. Ekoludek 
szuka zuchów, którzy są dzielni, gotowi do pracy i 
nie narzekają. Potrzebuje pomocy, aby ziemia znów 
była czysta i zielona. Ekoludek przedstawia kodeks 
klubu i wszystkie zuchy podpisują zgodę.
W czasie kolonii, zuchy poznają jak można 
ponownie wykorzystać różne rzeczy. Na przykład, w 
pudełeczkach po soku, sadzą nasionka fasolki, które 
codziennie sprawdzają i podlewają. Kolorowe torby 
z papieru zuchy wykorzystują, aby obłożyć swoje 
dzienniczki.
W swoich szóstkach: „Pożyteczne Biedronki”, „Silne 
Mrówki” i „Bystre Modliszki”, razem pracują i 
pomagają sobie nawzajem. Druhna Marysia 
wyjaśnia zuchom budowę owada; głowa, tułów i 
odwłok, oraz czułki, skrzydła przednie, skrzydła 
tylne. Na kominku, zuchy śpiewają o swoich 
owadach i maszerują jak Ekoludki.

Hufiec „Polesie”, Chorągiew Australia

Na spacerach po lesie zuchy poznają rośliny, które 
są pożyteczne i które są szkodliwe. Po drodze 
przechodzą przez lasy eukaliptusów,  duże paprocie, 
mokre jaskinie, przez strumyki i całą drogę zuchy 
pomagają sobie wzajemnie. Zuchy zbierają do 
słoiczków ciekawostki do badania i każdy także 
zszywa swoją torebkę „Ekoludka”.
W ostatni wieczór kolonii, po kolacji, zuchy wybierają się na ponowny spacer, tym razem idą za 
znakami, aby spotkać się z Ekoludkiem. Na skale, przy małym wodospadzie, znajdują Ekoludka. 
Słońce już zachodzi, a zuchy opowiadają Ekoludkowi czego na kolonii się nauczyli i jak działali w 
„Klubie Ekologicznych Detektywów”. Zadowolony Ekoludek, przypomina zuchom o kodeksie klubu i 
prosi, aby zachęcali innych do pomocy kiedy powrócą do domu. Każdy zuch otrzymuje sprawność 
Ekoludka i Przyjaciela Owadów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instruktorkom i instruktorom, zwłaszcza naszym opiekunkom, 
druhnom Joasi, Hani, Izabeli, Marysi, Melisie, i Irence. Także dziękujemy naszym gospodyniom 
pani Kasi i pani Elżuni, za pyszne dania, po które zuchy zawsze wracały po repetę. 
Ania Chawa, hm
Komendantka Kolonii 
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Dzień Zucha „Na Żywo”

Po wielu miesiącach grozy pandemii, zbiórek 
wirtualnych i minimalnych wspólnych wypadów 
w plener, zuchy   nareszcie miały okazję , co 
prawda w mniejszych gronach, obchodzić 
swoje doroczne Święto. Nie było to tak hucznie 
i tłumnie jak w latach poprzednich, kiedy to do 
Amerykańskiej Częstochowy zjeżdżało się 14 
gromad z opiekunami i rodzicami, ale chociaż 
w skromny sposób, t radyc ja zos ta ła 
podtrzymana.
Ojciec Marcin Ćwierz, Paulin, nasz kapelan, 
odprawił Mszę Św. specjalnie dla Zuchów w 
Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Mimo że osobiście mogło w niej brać udział 
tylko kilkanaście osób, Msza Św. była nadana 
z pomocą YouTube, do wszystkich Gromad 
Zuchów w ośrodkach Hufca Podhale i Warmia 
na wschodnim wybrzeżu, oraz do całej 
Chorągwi USA.

Ten świeży oddech wiosennego zuchowania 
przyniósł ze sobą nadzieję na poprawę 
warunków. Grono harcerskie już planuje 
następne akcje w maju i w czerwcu: obozy w 
lecie, wycieczki, zbiórki jak i przygody w 
terenie. 
Dziękujemy za poparcie i wyrozumienie 
n a s z y m w s p a n i a ły m r o d z i c o m j a k i 
społeczeństwu, któremu zapewne zależy na 
utrzymaniu polskich i harcerskich tradycji.

Czuwaj i Czuj!
Maria Bielska, hm.   

Hufiec „Podhale”, Chorągiew USA

Gromady Polskie Poziomki ze Wzgórza Matki Boskiej 
Częstochowskiej   z PA i Polskie Rydze i Skrzaty 
Krasnoludki z Greenpoint w Sanktuar ium MB 
Częstochowskiej z kapelanem O. Marcinem Ćwierzem i 
instruktorkami Hm. Anią Radko Van Ouwerkerk, phm. 
Ewą Jasz i pwd. Grażyną Mościcką,   oraz opiekunką 
Luzyną Borzecką

Te gromady, które miały okazję spotkać się 
razem, nie mogły się nacieszyć z obcowania 
na świeżym powietrzu oraz zajęć, gier i zabaw 
przygotowanych przez swoich opiekunów. 
Harcerki i harcerze dołączyli się do wykonania 
programu w ramach służby bliźniemu, w tym 
wypadku, najmniejszym bliźnim – swoim 
młodszym kolegom i koleżankom - zuchom. 
Starszym instruktorkom zaimponowały młode 
drużynowe i drużynowi swą troską o dzieci i 
dobrze przemyślanym harmonogramem dnia.
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Kurs Drużynowych Skrzatów 
„Pośród Traw - 1”

Guziczek nam pozwala w 
życiu zmienić ubiór, zdjąć 
ubranie praktyczne, 
czasami założyć strój 
fantazyjny i na odwrót.  
Każdym skrzatowym guziczkiem robimy 
na zbiórkach coś podobnego, odpinamy 
codzienność i otwieramy skrzatom 
świat pięknej wyobraźni, poprzez gry, 
wychowawcze bajki, legendy i zabawy.

17-18-go kwietnia 2021 odbyła się nowa inicjatywa spotkania i zarazem szkolenie harcerskiej gałęzi 
pracy ze skrzatami. Oryginalnie zaplanowano kurs dla Chorągwi Australijskiej ale wiadomość 
takiego pomysłu poszła w świat i dołączyli uczestnicy z Anglii, Szkocji, Polski i Kanady. Zebrały się 
22 osoby o różnym wachlarzu doświadczenia.

Najbardziej nas wszystkich zdziwiło, kiedy na początku przedstawiliśmy się, że znajdujemy się w 
gronie osób, którym bez wyjątku bardzo zależy na odpowiednim podejściu do pracy wychowawczej 
z naszymi najmłodszymi w harcerstwie.

Guziczek nam pozwala w życiu zmienić ubiór, zdjąć ubranie praktyczne, czasami 
założyć strój fantazyjny i na odwrót.  Każdym skrzatowym guziczkiem robimy na 
zbiórkach coś podobnego, odpinamy codzienność i otwieramy skrzatom świat 
pięknej wyobraźni, przez gry, wychowawcze bajki, legendy i przeżycie możliwości 
innych niż sobie możnaby samemu wyobrazić.   

Kurs Drużynowych Skrzatów „Pośród Traw - 1” 
17-18go kwietnia 2021 odbyła się nowa inicjatywa spotkania i zarazem szkolenie harcerskiej gałęzi 
pracy ze skrzatami.  Oryginalnie zaplanowano kurs dla Chorągwi Australijskiej ale wiadomość takiego 
pomysłu poszła w świat i dołączyli uczestnicy z Anglii, Szkocji, Polski i Kanady.  Zebrało się 22 osób o 
całym wachlarzu doświadczenia.  

 

Cel             Obrzędy 

Założenia wychowawcze 
 

Program guziczków 
GRZYBKI 

Babulina z bajki 

Krasnoludek Kocie Oczko 

 

O Krasnoludkach i O Sierotce Marysi   

P I O S E N K I 
Muzykalny Krasnoludek Modraczek 

Książka Pracy 
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Rozwój dziecka od 4 – 7 lat B A J K I 

MAJSTERKA 

Król Błystek - Król Krasnoludków 

Krasnoludek Koszałek Opałek 

Guziczkiem „Krasnoludek” otworzyliśmy świat bajki 
na której jest oparta praca ze skrzatami.  Możliwości 
są niezliczone, temat bardzo wdzięczny, wystarczy 
skrzatom wymarzyć piękny bezpieczny świat. 
Uczestnicy kursu tryskali energią, zapałem i 
tęczowymi pomysłami. Dziękujemy wszystkim za 
dowód wzorowego serduszka czułego, przed, 
podczas i po kursie.     
Serduszko Czułe!   
Izabella Buras, hm.

Udział międzynarodowych i poważnie doświadczonych 
instruktorek i instruktora wzbogaciło dyskusje i dało 
kursowi wartościowe źródło inspiracji i również zarys 
możliwości zajęć i zabaw.  



 

15

Kurs zastępowych „WASZ Azymut 360”
Hufiec Polesie, Szkocja, Chorągiew Harcerek WB
Wszędzie lockdowny i ograniczenia, ale druhny z naszego Hufca nie mają powodu by zwalniać i 
sobie odpuszczać. 26 lutego 2021 roku rozpoczęliśmy Kurs Zastępowych „Wirtualna Akcja 
Szkoleniowa Zastępowych (WASZ) Azymut 360”.

Obrzędowość 

Zastępy miały nazwy ścieżek dydaktycznych 
Poleskiego Parku Narodowego, czyli „Perehod”, 
„Obóz Powstańczy”, „Czahary” i „Mietiułka”. 
Zastęp kadrowy nazywał się „Żółwie Błotne". 
Poszczególne zajęcia związane były z Polesiem, z 
jego miejscami: Wymoki, Polesianny, Krowie Bagno, 
Durne Bagno, Różanecznik Żó łty, Koncert 
Kormoranów, Klucz Żurawi, Margiel i Granit, 
Kałaczyny oraz Karapaks. 

Nazwy zajęć się wiązały z treścią, która była na 
zajęciach, np. Klucz Żurawi: były to zajęcia na 
temat sylwetki zastępowej – jak wiemy każdy klucz 
ptasi jest prowadzony przez jednego ptaka wodza. 
Durne Bagno – zajęcia z technik harcerskich, 
konkretnie azymut, gdyż to miejsce na Polesiu 
miało złą sławę, że nie dało się z niego łatwo 
wrócić. Zajęcia Wymoki – dobór odpowiedniej 
formy pracy do tematu i sytuacji. 

Przy zajęciach online jest bardzo trudno stworzyć 
typową harcerską atmosferę, ale wprowadzając 
trochę tajemniczości, kurs nabrał lepszego klimatu 


Dziękujemy wszystkim druhnom za wytrwałość i 
zaangażowanie - to była przyjemność z wami 
pracować. Mamy nadzieję, że następnym razem 
spotkamy się w bardziej naturalnych dla harcerstwa 
warunkach. Komendzie Kursu - wspaniałemu 
z a s tęp o w i „Żó łw i e B ło t n e " g r a t u l u j e m y 
kreatywności i pomysłowości. Mamy nadzieję, że 
udało nam się oswoić troszkę z tym wirtualnym 
światem szkoleń. Do następnego!

Czuwaj! 

Kasia Długołecka, phm

Zakres kursu 

Kurs objął następujące tematy: sylwetka 
zastępowej, Prawo Harcerskie i styl życia, system 
zastępowy, zasady dobrej zbiórki, formy pracy, 
praca ze stopniami i sprawnościami, pisanie 
konspektów zb iórek, techn ik i harcersk ie 
(wyznaczanie azymutu), obrzędowość w zastępach, 
problem i konflikty w zastępie oraz plan pracy 
zastępu. Zajęcia Polesianny - skoncentrowały się 
na rozwiązywaniu konfliktów w zastępie.

Przez kolejnych kilka sobót spotykaliśmy się regularnie online by skorzystać z doświadczenia 
starszych druhen i instruktorek, pochylić się nad najważniejszymi dla zastępowych zagadnieniami. 
Patenty otrzymały aż 24 druhny ze wszystkich jednostek harcerskich Szkocji (Aberdeen, Edynburg, 
Glasgow, Perth)! To była dla nas także doskonała okazja, by zapoznać się z nazwą naszego Hufca.

Jeśli chcesz zagrać piękny koncert, musisz 
nauczyć się podstawowych dźwięków, 
opanować grę na instrumencie i dobrze 
poznać nuty danego utworu. Wtedy grasz 
harmonijnie, rytmicznie i bez fałszu. 
Tak samo sprawa się ma z planowaniem pracy 
i osiąganiem sukcesu w pracy systemem 
zastępowych. Zastępowe muszą znać 
podstawowe za łożenia metodyczne i 
wychowawcze planując pracę zastępów, 
wiedzieć z jakich form skorzystać, jak dobrze 
się przygotować do zbiórek i jak wyznaczyć 
cele, nakreślić roczny plan i jak z niego 
korzystać. 
Zastępowe są prawdziwymi liderkami. Dlatego 
na ogólnoszkockim kursie zastępowych 
„WASZ Azymut 360” mogły poznać całą gamę 
planowania pracy harcerskiej, dzięki której 
całoroczny koncert ich zastępów może 
harmonijnie współbrzmieć z koncertami 
zastępów z całego świata i harcerską metodą. 
Niestety pandemia przywiązała nas do zooma 
- ale gdy tylko będzie można się spotkać na 
żywo, to „przy innym ogniu w inną noc do 
zobaczenia znów!” 
Czuwaj!
Ula Sagalara, pwd
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Pomysł i zrealizowanie biwaku były druha Pawła Obrockiego, który z zapałem zorganizował 
czterodniową wyprawę dla funkcyjnych i grona instruktorskiego Hufca Harcerek „Pomorze” i Hufca 
Harcerzy „Pomorze”, działających na terenie Brisbane w Australii. Szykując się na biwak, 
wiedzieliśmy tylko o miejscu zbiórki i to, aby spakować się tak jak na złaz. Jechaliśmy w nieznane i 
czekała na nas harcerska przygoda...

Chorągiew Australia
„Pomorze pomoże pomarzyć” 

Kwietniowy biwak funkcyjnych i instruktorów Obwodu ZHP „Pomorze”

Dzień 1 – piątek 9 kwiecień 
Zbiórka w Redland Bay, skąd promem dopłynęliśmy do Lamb 
Island. Nasza baza biwakowa jest na małej wyspie, na której 
mieszka 300 osób. Lamb Island jest częścią Morton Bay, gdzie 
się znajduje Narodowy Park Morski. Region ten jest utworzony z 
wielu mniejszych i większych wysp. Tam już czekały na nas kajaki 
i sprzęt obozowy. Podzieliliśmy się na dwa zastępy do 
przygotowania posiłków: (1) młodzi instruktorzy i funkcyjni oraz 
(2) instruktorzy doświadczeni stażem i wiekiem. Każda grupa 
otrzymała pudła z jedzeniem. Nie było podanych jadłospisów. Co 
jedliśmy i gotowaliśmy od nas samych zależało.

Po rozbiciu namiotów i oficjalnym rozpoczęciu biwaku 
postanowiliśmy wypróbować nasze kajaki. Mimo 
odpływu i niskiego poziomu wody udało nam się 
przepłynąć na drugą stronę wyspy, gdzie druhna 
Patrycja nauczyła nas, jak zbiera się świeże ostrygi. 
Mieszkańcy wyspy chętnie wskazali nam najlepsze 
miejsca na łowienie ryb. W drodze powrotnej 
towarzyszyły nam żółwie wodne oraz mały rekin, który 
otaczał nas kołem i od czasu do czasu pukał w 
jednego z kajaków. Wieczór spędziliśmy gotując 
kolację na ognisku i piekąc ziemniaki w gorącym żarze. 
Druhna Patrycja nauczyła nas jak otwierać ostrygi tak, 
aby nie pokaleczyć sobie rąk. Pierwszy raz na obozie 
mieliśmy okazję na tak rzadko dostępne danie. 

Dzień 2 – sobota 10 kwiecień 
Wcześnie rano wyruszyliśmy kajakami do North 
Stradbroke Island, gdzie planowaliśmy spędzić 
następne dwa dni. Jest to druga co do wielkości 
wyspa piaskowa na całym świecie. Po spakowaniu 
sprzętu i prowiantu, wyruszyliśmy kajakami na tę 
wyspę. W drodze zrobiliśmy małą przerwę, aby 
chłopcy mogli zorganizować swój sprzęt do łowienia 
ryb. Była także okazja aby popływać i nacieszyć się 
pięknymi widokami. 

Przy „pomocy” druha Pawła, kajak druhów Aramis’a i Patricka przewrócił się i wraz ze sprzętem 
wpadli do wody. Druh Robert wykorzystał tą okazję, aby pokazać nam jak w takich przypadkach 
zadziałać. Podróż do North Stradbroke Island zajęła nam około dwóch godzin. Pogoda i humory 
nam dopisywały. Woda w dal niosła piosenki żeglarskie i harcerskie oraz wesoły śmiech. Nie 
śpieszyło się nam do celu. Widoki były cudowne, jesienne słoneczko grzało nas mile i woda była 
bardzo spokojna... 
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Przy pięknym zachodzie słońca kończyliśmy nasz 
pierwszy dzień na North Stradbroke Island. Przy 
namiotach słychać było jak malutkie raki, po odpływie 
wody wychodzą ze swoich norek w poszukiwaniu 
jedzenia. Piasek zamieniał się w ruszające, niebieskie 
kamyczki. A w obozie pachniało grochówką nad którą 
czuwał druh Kevin. Wieczorne ognisko trwało ponad 
dwie godziny. Z daleka było słuchać nasze ulubione 
piosenki harcerskie, ludowe i wojskowe. 

Dzień 3 – niedziela 11 kwiecień 
Rano czekały na nas deszczowe chmury. Według druha 
Rafała, to ten deszcz zamówiły druhny Patrycja i Ula 
bardzo głośno śpiewając przy ognisku „Idzie dysc idzie 
sikawica”. Na porannym spacerze druh Paweł znalazł w 
bardzo dobrym stanie szkielet kangura. Przy pomocy 
druhny Patrycji postaraliśmy się odtworzyć kangurka 
ustawiając i trzymają kości w prawidłowych miejscach. 

Prawdę mówiąc nie śpieszyło nam się wracać do Lamb 
Island. Byliśmy w pięknym miejscu, otoczeni cudownymi 
widokami i byliśmy w gronie bliskich przyjaciół. Wracać 
jednak musieliśmy. W drodze powrotnej lekki deszcz 
nam towarzyszył i oczywiście dopasowaliśmy piosenki 
pod ten temat i z dala słychać było stare polskie 
przeboje jak np. „Ciągle pada” Czerwonych Gitar. 
Chmury szybko rozeszły się i znowu mieliśmy piękny, 
słoneczny dzień. Po powrocie do obozu był czas na 
zwiedzanie wyspy. Mimo, że na wyspie mieszka tylko 
300 osób, jest klub, mały sklepik i społeczny ogródek 
warzywny. Mieszkańcy z dumą podarowali nam pudło 
świeżych warzyw, z których druhna Ula wraz z druhami 
Pawłem i Robertem ugotowali dla wszystkich smaczną 
zupę. Druhna Patrycja natomiast znalazła więcej ostryg i 
znowu była kolacja paluszki lizać. 

Dzień 4 – poniedziałek 12 kwiecień 
Rano obudził nas zapach wędzonych węgorzy. 
Okazało się, że druhowie Paweł, Łukasz i Kevin 
poszli w nocy na ryby i złowili nie tylko dwa 
długie węgorze, ale także małego rekina. Biorąc 
po uwagę, że nie mieli ze sobą wędki to im 
bardzo dobrze poszło! Widać, że harcerz 
wszystko potrafi. 

Po wylądowaniu postawiliśmy obóz i był czas aby 
odpocząć na plaży i łowić ryby. Po południu wybraliśmy 
się na 12 km spacer nad jezioro, które okazało się, że 
jest zarośnięte morską trawą. Wracaliśmy do obozu 
różnymi trasami. Jedna grupa chciała zobaczyć inne 
jezioro, druga grupa z kompasem w ręku szukała 
krótszej drogi przez las czyli „bush bash”. Trzecia grupa 
natomiast znalazła drogę przez bagna. 
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W ten ostatni dzień biwaku, szybko spakowaliśmy 
obóz i kajakami wyruszyliśmy na Karragarra Island. 
Jest to malutka wyspa położona niedaleko Lamb 
Island. Tu czas spędziliśmy na spacerach, kąpieli, 
robieniu zdjęć i łowieniu ryb. Tak mile spędzaliśmy 
czas, że spóźniliśmy się z wypłynięciem do Lamb 
Island i czekał na nas odpływ wody. Nie mogliśmy 
więc dopłynąć do samego brzegu i musieliśmy przez 
błoto pod kostki, przez krzaki i po ostrych kamieniach 
nieść kajaki i sprzęt. To zadanie nie było zbyt łatwe. 
Szliśmy, co się nam wydawało kilometrami, gubiąc 
buty i pokryci błotem. Mimo zmęczenia daliśmy radę i 
zdążyliśmy umyć kajaki i spakować sprzęt, aby zdążyć 
na prom.

Pomorze pomoże pomarzyć.... 
Na pierwszy rzut oka, biwak nie miał dużo elementów harcerskich. Nie słychać było gwizdku na 
pobudkę i wydawanych rozkazów. Mimo tego istniała atmosfera prawdziwie harcerska. 
Wiedzieliśmy co i kiedy potrzeba zrobić, tak aby wyruszyć kajakami o zaplanowanej godzinie. 
Pakowaliśmy namioty i sprzęt niezależnie czy należał on do naszej grupy czy nie. Kiedy 
gotowaliśmy herbatkę, to od razu dla wszystkich. Dzieliliśmy się prowiantem a szczególnie 
czekoladą! Nie przeszkadzało, że ktoś wolniej szedł lub wiosłował. Czekając na wolniejszych była 
szansa na odpoczynek i na pogadankę. Pomagaliśmy i pocieszaliśmy, gdy ktoś potrzebował 
przyjaznej dłoni. Do późnej nocy rozmawialiśmy o harcerstwie... wspominaliśmy nasze obozy i 
biwaki, dzieliliśmy się naszymi przygodami i opowiadaliśmy zabawne historyjki. 

Pierwszy raz jadąc na akcję harcerską nie znałam najmniejszych szczegółów związanych z 
wyprawą. Nie wiedziałam, nie tylko gdzie jadę, ale także co jest w programie. Wiedziałam tylko o 
miejscu zbiórki i to co mam spakować w plecaku. Muszę przyznać, że właśnie ta niewiedza 
pomogła mi kompletnie wypocząć psychicznie. Mimo fizycznego zmęczenia wróciłam do domu 
pełna energii do dalszej pracy harcerskiej. 
Wróciliśmy do domu pełni marzeń na przyszłość.... 

Hm. Urszula Daniels
Komendantka Chorągwi Harcerek w Australii
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KSIĘŻYC
Kiedy zasiadamy nocą przy 
ognisku i oczy nasze z lotem 
iskier unoszą się coraz wyżej, 
wzrok nasz zatrzymuje się na 
księżycu, a on ze swojej 
wysokości spogląda na nas. 
Ten sam księżyc przyświecał 
p lemionom s łowiańskim i 
wymierzał im czas (dlatego też 
jest miesiącem nazywany); był 
świadkiem narodzin Narodu 
Polskiego, śledził Jego historię 
i rozwój w czasach dobrych i 
złych. Ten sam księżyc stał się 
przedmiotem legend, wierszy i 
piosenek, stał się symbolem 
ludzkich marzeń i osiągnięć.

Gawęda Druhny Jagody

A dla grona instruktorskiego jakie przesłanie ma księżyc? Jest on widoczny dla nas bo odbija blask 
słońca. Gdy się ludzie nam przyglądają, co się od nas odbija? Dobroć? Rzetelność? Zaufanie?
W „Panu Tadeuszu” Adam Mickiewicz pisze, że księżyc „wyszedł z boru i niebo i ziemię oświecił”. 
Tych, których wychowujemy oświecajmy naszym przykładem, naszym Ideałem Służby.
Księżyc oddziaływuje na zmiany w poziomie mórz i oceanów. Nasze oddziaływanie na 
wychowanków i rówieśników musi być odpowiednie i prawdziwie harcerskie.
Patrząc z ziemi widzimy zmiany w kształcie księżyca, czasami w ogóle go nie widać, ale topografia 
jego się nie zmienia. Niech nasza postawa oparta na Prawie i Przyrzeczeniu pozostaje niezmienna 
zawsze i wszędzie, czy to w tłumie czy w samotności.
Harcerską naszą rodzinę łączy wiele: łączy nas chęć pełnienia Służby, łączy nas historia i tradycja, 
łączy nas braterstwo i przygoda. A kiedy „w locie srebrzyste mrą skry”, łączy nas księżyc, który jest 
w stanie zobaczyć wszystkie harcerskie ogniska gdziekolwiek na kuli ziemskiej je rozpalamy - 
ogniska, z których płyną te same pieśni i ta sama radość.

Czuwaj!

Jagoda Kaczorowska hm.

Ciekawostka:  z dwunastu 
astronautów, którzy stanęli na 
księżycu, jedenastu było skautami.

Jak przez wieki tak i dziś księżyc służy jako prosta lekcja życiowa dla Polaków. Od ilu pokoleń 
pokazujemy dzieciom oblicze księżyca i opowiadamy o panu Twardowskim, którego zły sposób 
życia skończyłby się piekłem gdyby nie uratowała go modlitwa? A że czyny ponoszą konsekwencje, 
Twardowski nie może opuścić księżyca i powrócić na ziemię. Tęskni za nią przypatrując się z 
daleka.

Rysunek: hm. Teresa Szadkowska-Łakomy

Z legendy w świat nauki - w XVII wieku, 
wpatrując się nocą w niebo, Jan Heweliusz 
rysuje pierwszą szczegółową mapę księżyca i 
wydaje dzieło „Selenografia”. Dziś nazwisko jego 
widnieje na nowoczesnych mapach satelity - i 
nie jest to jedyne tam nazwisko polskie.
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Wielki Post
Droga Krzyżowa
Kościół Najświętszego Serca Jezusa Sacred 
Heart w New Britain, Connecticut. Drużyna 
Hufca Podhale „Latająca Brać" i Drużyna 
Hufca Warmia 6 MDH.

Kościół Matki Bożej Zwycięskiej, Our Lady of 
Victories. Okręg Pomorze, Brisbane, Australia

2 
 

 

 

 
„Wielkanoc! Wiosna! 

Wszystko budzi się do życia. 
Po zimie surowej odradza się świat”. (strona 86) 

 
Niniejsza publikacja zawiera mało materiałów pisanych przez członków naszego 
Związku. Natomiast obejmuje liczne materiały, które ukazywały się w naszych 
pismach harcerskich i z których niegdyś korzystali funkcyjni przygotowując 
programy w okresie wiosny i Wielkiejnocy. Rozszerzyłyśmy ten zbiór w nadziei,        
że będzie nadal służył dzisiejszym funkcyjnym w układaniu zbiórek                                           
i w przygotowywaniu zajęć.  
 
Materiały tu zebrane przypominają piękno naszej literatury, tworzonej często pod 
zaborami lub na wojnie. Równocześnie świadczą o wysiłku Polaków, którzy na 
przestrzeni lat i w bardzo ciężkich warunkach, starali się nie tylko przechowywać 
język, tradycje i kulturę ale przekazywać ich piękno młodym pokoleniom 
mieszkającym - a często urodzonym - poza Polską.  
 
Ze względu na okoliczności spowodowane pandemią miałyśmy dostęp jedynie do 
materiałów z własnych zbiorów oraz do tej części archiwum ZHP, która już została 
zeskanowa. Przez to nie udało nam się tematu wyczerpać.  
 
Tam gdzie było to możliwe, podane są daty i źródła. Wszystkie ilustracje                       
są z naszych pism harcerskich - dodałyśmy im tylko trochę koloru. Zdjęcia kolorowe 
są z prywatnych zbiorów. 
 
Czuwaj! 
 
Teresa Szadkowska-Łakomy hm. Przewodnicząca Komisji Historyczno-Archiwalnej 
 
Jagoda Kaczorowska hm. Członkini Komisji Historyczno-Archiwalnej 
 
21 marca 2021 
 

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. 
Kazimierza. Hufiec Podhale, USA

Druhna Iza Buras, hm., przesłała do „Węzełka”, piękną 
Drogę krzyżową dla młodzieży z modlitewnika ABBA 
PATER 2000 wyd. Veritas Londyn. Aby otrzymać tekst, 
wyślijcie email do wezelek@zhp.org.
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ZHP Hufiec Polesie i Hufiec 
Kraków, Sydney, Australia
Jak co roku młodzież harcerska 
z e b r a ł a s i ę r a z e m a b y 
p r z y g o t o w a ć p a l e m k i n a 
Niedzielę Palmową.

Palmowa Niedziela

43 
 

NIEDZIELA PALMOWA 
M.W. 

 
Niedziela Palmowa przychodzi z wspaniałą pogodą 
i pękami puszystych baziek wierzbowych. Słońce 
swieci wysoko, wiatr przegania po niebie pierzaste 
obłoki, wszystkie drzewa pączkują i zapach wiosny 
niesie się z ogrodów i alei, aż na Płac Trzech Krzyży 
i Płac Zbawiciela. Przez otwarte drzwi kościołów 
tłum ludzi wylewa się na schody - z nad głów bije         
w strop triumfalne „Hosanna”. Wszyscy trzymają 
wiązanki baziek, które przypominają gałązki 
palmowe - po poświeceniu zanosi się je do domów 
i to jest pierwszy symbol Świąt. 
Miasto ma już odświętny, wiosenny wygląd. Na 
rogach ulic kwiaciarki sprzedają bukieciki fiołków, 
pierwiosnków i barwinku, narcyze i konwalie. 

 

 
(Ogniwa, Londyn marzec 1951) 

 

JEROZOLIMA W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 1941 r. 
Ks. Jan Rafał Grzondziel 

 
 

Senna stara Jerozolima, z kopułami Bazyliki Grobu Pańskiego i krętymi, ciasnymi 
uliczkami dawnych czasów - ożywiła się ludźmi tak we wszystkie kolory ubranymi, 
jak polska łąka przepięknymi, majowymi kwiatami. 
Powłóczyste wschodnich mieszkańców szaty, barwne bardzo, przypominały chwile 
dnia onego radosne, gdy Zbawiciel miał triumfalnie wjeżdżać do Miasta Świętego... 
Nad wszystkimi unosił się las liści palmowych, a w parze z różnobarwnością strojów 
szła różnojęzyczna obfitość słów. Wszystkie rasy i języki śpiewały z uniesieniem: 
„Hosanna Filio David!” 
„Hosanna, Synowi Dawidowemu”, górował gromki głos polskiego śpiewu. 
„Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie”. 
I radowały się nasze serca żołnierskie, polskie, wiarą przejęte głęboką... Z pieśnią 
serdeczną płyną nieodłączne myśli nasze do polskich pól szerokich i łąk zielonych; 
do lasów ogromnych i gór przepięknych, do Bałtyku grzywiastych fal, do wileńskich 
zaścianków, do dymiących kominów śląskich; nade wszystko do domów i zagród 
rodzinnych... 
Błogosławieństwo u św. Anny, przy wtórze szelestu tysięcy liści palmowych, 
zakończyło tę przepiękną uroczystość. 
...nim zamilkły dzwonki...wzbiła się pod płomienne niebo pieśń, jak granit potężna, 
co o Polskę Wolną Bożego błagała zmiłowania. 
Zdziwiło to wszystkich tak, że zasłuchani, ruchliwi, niecierpliwi, wschodni 
mieszkańcy, dech wstrzymali. 
„Tak tylko Polacy się modlą” wypowiadali głośno swe myśli. 
 

(Z książki pt. „U Źródeł Mocy”. Jerozolima, w ramach biblioteczki Skauta nr 8 1944) 
 
 

ZHP Okręg Pomorze. Brisbane

W Wielki Piątek, tradycyjnie harcerstwo 
pełniło wartę honorową przy Grobie Pańskim 
w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej. Dla tych 
co czekali na swoją kolej, w harcówce odbyły 
się tradycyjne zajęcia świąteczne.

Wielki Piątek

ZHP Okręg Pomorze, Brisbane, Australia
Młodzież wraz z KPH przygotowała dużo 
pięknych palemek na zbiórce w piątek, a potem 
sprzedawali je pod kościołem przed mszą w 
Niedzielę Palmową.

"Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 
I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami"

Nasze wspaniałe druhny z Komisji Historyczno-Archiwalnej przy Naczelnictwie, hm. Teresa Szadkowska-
Łakomy i hm. Jagoda Kaczorowska, opracowały kolejną książeczkę z serii: „Nasze Dziedzictwo” pt. 
„Wiosna i Wielkanoc”, To piękne wydanie zawiera wiele materiałów o tematyce świątecznej i wiosennej: 
wiersze, piosenki, gawędy, fragmenty z książek, historyczne materiały, zdjęcia z różnych jednostek. Aby 
otrzymać elektroniczny egzemplarz tej książeczki, prosimy o skontaktowanie się z druhnami poprzez email 
zhpnaszedziedzictwo@gmail.com

w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 
 

LEGENDA O SKOWRONKU 
Wincenty Pol 

 
Pod krzyżem stała Matka u stóp Syna 
I ból ją wielki na duszy ucisnął. 
I zaśpiewała w niebiosach ptaszyna. 
Spojrzy tam Maria: skowronek zawisnął. 
 
I tak nad Panem użalił się wiernie, 
Że chciał Mu odjąć choćby jedno ciernie;  
Więc póty dzióbkiem i dzióbał i dzióbał, 
Aż cierń z korony najświętszej oskubał. 
 
Błogosławiła Matka skowronkowi, 
Podniósłszy w niego swe oczy żałosne 
I rzekła w łasce: „Będziesz człowiekowi  
I Bogu śpiewał najpierwszy na wiosnę!” 
 
I jako rzekła mu Matka Bolesna, 
Tak się też iści, bo ptaszyna wczesna, 
Nim śniegi zginą, już w niebo się wznosi 
I wielką chwałę Matki Boskiej głosi.  
 

(Wypisy Polskie część II. Nowy Jork, Stany Zjednoczone 1941) 

 

 
(W cieniu oliwki – J. Relidzyński. Nasze Życie, Niemcy 20 kwietnia 1946) 

mailto:zhpnaszedziedzictwo@gmail.com
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Akademia 3-go Maja
Greenpoint, Brooklyn, NY, Chorągiew USA
Uroczystości 3-majowe rozpoczęły się mszą Świętą w Kościele Św. Stanisława Kostki w Greenpoint 
Brooklyn, po czym harcerki, harcerze, zuchy i skrzaty pochodem przeszli do Domu Narodowego, 
gdzie odbyła się uroczysta akademia. Na akademii, wystąpiły harcerki z Drużyny „Górski Las”, 
zuchy „Polskie Rydze” oraz skrzat „Krasnoludek”.  Czuwaj! 
Maria Bielska, hm., Chorągiew USA

Uroczystości Rocznicowe

Hufiec Kaszuby i Wilno, Północna 
Anglia. Obchody Katyńskie w Southwell 
Minster (sobota, 1 maja 2021). W 
obchodach bra ł udzia ł osobiście 
Naczeln ik Harcerzy hm. Franek 
Pepliński.
Źródło: FB ZHP Świat - Strona Główna, hm. D. 
Jackowski
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„Majowy Odlotowy Piknik Rodzinny"
Chorągiew Harcerek WB, Próbny Hufiec Polesie, 
5th Polish Heritage Days, 67DH Regle

Z okazji obchodów Polish Heritage Days, czyli Święta Polonii i 
Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi RP (2 maja) oraz Święta 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, harcerki z 67DH Regle z Edynburga 
zorganizowały „Majowy Odlotowy Piknik Rodzinny”.
W czasie, kiedy szczególnie promujemy polską kulturę, dziedzictwo 
przeszłych pokoleń, polski wkład w życie kulturalne, gospodarcze i 
społeczne Wielkiej Brytanii, oraz podkreślamy pozytywną rolę, jaką 
wielotysięczna polska społeczność pełni w Zjednoczonym Królestwie, 
zaproponowałyśmy konkurs na zaprojektowanie i wykonanie 
własnego, patriotycznego latawca.
Latawce miały być związane z historią Polski lub w barwach 
narodowych. Własnoręcznie wykonane, należało wypuścić je na 
swoich prywatnych piknikach w dniach 1-3 maja. Było nam bardzo 
miło, iż nasz konkurs tak się spodobał i że powstało tak wiele 
pięknych latawców.
Dzięki szczodremu sponsorowi, Generalnemu Konsulatowi RP w 
Edynburgu, w naszym konkursie każdy uczestnik otrzymał upominek, 
a zwycięzcy konkursu cenne nagrody.
To były prawdziwie odlotowe Polish Heritage Days!
Z harcerskim pozdrowieniem: Czuwaj!
Asp. Marcelina Bielawska-Mieloszyk,  Drużynowa 67DH Regle

Uroczystości majowe w których brała udział drużyna z Hamburga. Wspólna Msza św. w intencji 
Ojczyzny i Polaków mieszkających poza granicą i uroczystości przy pomniku ofiar II Wojny 
Światowej na terenie obozu KZ Neuengamme. Na koniec wspólne zdjęcie z Konsulem Generalnym 
RP w Hamburgu panem Pawłem Jaworskim.                    Źródło: FB ZHP Świat - Strona Główna, R. Zachmielewski



 Źródło: FB ZHP Świat - Strona Główna

Wędrowniczki kończąc bieg na Samarytankę przechodzą przez 
kurs Pierwszej Pomocy aby zdobyć sprawność Ratowniczki.

Szczep Harcerek „Pieniny”, Nowy York, US
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