
 

NUMER 340
WRZESIEŃ 2021       ROK 61
GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
23-31 Beavor Lane London W6 9AR

Zbiórki, biwaki, wycieczki, wędrówki, obozy, ogniska – harcerska przygoda i przyjaźń. 



 

Anna Bartlett, phm -  przygotowanie edytorskie, szata graficzna 
Dr Kazimierz Gołka - korekta

Spis treści
Naczelniczka jest wśród nas …………….………………………. 
Kącik kształcenia: Pozytywne strategie w pracy z młodzieżą   … 
Kurs przewodniczek „Azymut” ………………………………… 
Kurs Drużynowych Skrzatów „Pośród Traw” (2) ………….…. 
Hufiec „Podhale”, Chorągiew USA: „Finał z pompą" i „Szare 
Szeregi” ………………………………………………………….……   
Chorągiew Wielka Brytania – akcje letnie ……………………… 
Harcerstwo Argentyna – pierwsza zbiórka ……………………… 
Hufiec Bieszczady, Irlandia – akcja letnia …………………….. 
Szczep „Gniazdo”, Austria – akcja letnia ……………………… 
Nowe sprawności harcerek ……….…………………………… 
Gawęda druhny Jagody …………………….………………….……

3
4
6
8
9

12
14
15
16
17
19

Redakcja

Podziękowania i uznanie

W wielu krajach, dzięki szczepionkom przeciw COVID-19 i częściowym opanowaniem 

pandemii, ograniczenia są zniesione lub zmniejszone i akcje letnie stały się znów 
możliwością. Redakcja „Węzełka” bardzo dziękuje wszystkim autorkom i autorom za 

nadesłane materiały i artykuły. Radość i zapał nie tylko młodzieży ale i instruktorów można 
wyczuć w sprawozdaniach i na zdjęciach!

Źródło zdjęć na stronie pierwszej: FB ZHP Świat - Strona Główna oraz nadesłane materiały

„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!

Serce się raduje ... możemy znów jechać na obóz!  Hufce w Wielkiej Brytanii, w Austrii i w Irlandii w 
tym roku zorganizowały akcje letnie. Pamiętacie te czasy, kiedy co roku mogłyśmy spakować swoje 
plecaki, śpiwory, mundury i jechać w las? Dla tych, które nie miały w tym roku szansy obozować, za 
czym najbardziej tęskniłyście? Czy to: Wędrować po lesie? Jeść posiłki z menażek? Pływać w 
jeziorze? Wstawać o świcie? 
Osobiście tęskniłam za ogniskami. Śpiew podnosi duch każdego człowieka. Otaczanie się 
koleżankami, śpiewanie ulubionych piosenek przy ognisku nad jeziorem, to jest dla mnie najlepsza 
pora dnia. Ognisko harcerskie nie jest zwykłym ogniskiem. Ognisko harcerskie jest częścią obrzędu 
dnia. Ogień jest symbolem ciepła i siostrzanej wspólnoty. Sposób rozpalania (tylko jedną zapałką!) 
tworzy część tego obrzędu tak jak śpiewanie „Płonie Ognisko". Sposób w który łączymy piosenki, 
pląsy i pokazy - wiąże całe ognisko. Gawęda, która jest opowieścią komendantki, drużynowej lub 
innej funkcyjnej, jest refleksją tematu ogniska, mającą na celu nauczenia czegoś nowego i 
poruszenia słuchaczy. Dla mnie to jest końcowa refleksja całego dnia.

Naczelniczka jest wśród nas

Czuwaj!
Danusia Figiel, hm. 
Naczelniczka Harcerek

1. Płonie ognisko i szumią knieje 

Drużynowa jest wśród nas 

Opowiada starodawne dzieje 

Bohaterski wskrzesza czas. 

O rycerstwie znad kresowych stanic 

O obrońcach naszych polskich granic 

A ponad nami wiatr szumny wieje 

I dębowy huczy las. 

2. Płonie ogień jak serca gorący,  

Rzuca w niebo iskry gwiazd.  

Jedna przeszłość i przyszłość nas łączy,  

Szumi wokół ciemny las.  

W blasku iskier jawi się historia,  

Tyle zdarzeń miało barwę ognia.  

Przy ognisku zasiadły wspomnienia,  

Dziejów kraju uczą nas. 

3. Już do odwrotu głos trąbki wzywa 
Alarmując ze wszech stron 
Staje wiara w ordynku szczęśliwa 
Serca biją w zgodny ton. 
Każda twarz się uniesieniem płonie 
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni 
A z młodzieńczej się piersi wyrywa 
Pieśń potężna, pieśń jak dzwon. 

4. Gaśnie ognisko i szumią drzewa, 
Spojrzyj weń ostatni raz. 
Niech ci w duszy radośnie zaśpiewa 
To co zawsze łączy nas. 
    Wspólne troski i radości życia 
    Serc harcerskich zjednoczone bicia 
    I  ta przyjaźń najszczersza, prawdziwa, 
    Którą Bóg połączył nas 

Chociaż większość z nas nie może spotkać się 
osobiście przy ognisku, nie zapominajmy o tych 
czasach, tych ulubionych piosenkach i pamiętajmy ile 
harcerskich sióstr na całym świecie, które też 
wspominają te same piosenki, przeżywają te same 
uczucia, mają te same myśli. Druga zwrotka i refren 
czwartej zwrotki piosenki „Płonie Ognisko” (patrz 
poniżej) to bardzo dobrze określa. Więc, drogie 
druhny, trzymam Was w moich myślach i czekam aż 
znowu możemy się spotkać przy wymarzonym 
harcerskim ognisku!
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Kącik Kształcenia
Pozytywne strategie w pracy z młodzieżą

Ostatnio pisałam o tym, że nie wolno ignorować problemów i musimy traktować je z taką samą 
powagą z jaką traktowałybyśmy problemy naszych najbliższych. 

Podam tu jeszcze jeden przykład dość często spotykany w domach, w których są małe dzieci. 

Dziecko bawi się kubkiem, butelką z sokiem i oczywiście tak jak było do przewidzenia wylewa 
napój. Mama się denerwuje, bo przecież mówiła tyle razy, maluch płacze i sytuacja sama się 
napędza. Dziecko ma poczucie, że znowu coś zrobiło nie tak, a matka w zależności od dnia i 
natłoku innych problemów albo po prostu przegania malucha albo sprząta rozlane picie głosząc 
przy tym wykład o tym jak przecież mu mówiła, żeby się nie bawił i gdyby słuchał to by się to nie 
stało. Maluch płacze, atmosfera gorąca, matka zdenerwowana.

Wyobraźmy sobie teraz sytuacje w tym samym domu pewnej soboty, kiedy to rodzice wyprawiają 
przyjęcie i zapraszają swoich dorosłych znajomych. Przyjaciółka mamy opowiadając jakiś żart z 
kieliszkiem wina nagle rozlewa wino na podłogę. Ta sama mama, która nie mogła przeżyć 
rozlanego soku ma odruch, żeby pobiec po ścierkę i powiedzieć: nic się nie stało i tak ten dywan już 
był stary mam teraz powód, żeby kupić nowy…

Widzicie różnice? No właśnie jak inaczej wyglądałyby nasze dni jakbyśmy traktowali nasze dzieci 
jak gości w domu, jak naszych przyjaciół, jak ludzi, którzy są nam równi. No bo każdy wie, że nie 
wypada wywrócić oczami na przyjaciółkę, wino się zatrze i po sprawie, ale sok wylany przez 
dziecko, które nie ma jeszcze rozwiniętej dobrze koordynacji i motoryki małej z jakiegoś powodu 
jest dla nas straszny.

Tym przykładem chciałam dać wam do myślenia i zachęcić do burzy mózgów o tym, w jaki sposób 
powinniśmy reagować i jakie to przyniesie zmiany w naszej pracy wychowawczej.

Wróćmy do naszych problemów z pierwszego odcinka. Wydawały się nam banalne lecz wiemy już, 
że dla tego dziecka w tym momencie są bardzo istotne. Poświęćmy im więc należytą uwagę. Oto 
przykład jak to zrobić:
Druhnooooo! Ona nie chce koło mnie siedzieć!

Zamiast: „nie przejmuj się”, powiedz:

Oh, widzę Marysiu, że jest ci smutno, bo Kasia nie chce koło ciebie siedzieć.

Wiesz co właśnie osiągnęłaś? NAZWAŁAŚ UCZUCIA DZIECKA I POKAZAŁAŚ ŻE JE 
ROZUMIESZ.

Nie zignorowałaś problemu, nazwałaś sytuację i poświęciłaś jej swój czas. Wiesz jak teraz czuje się 
Marysia? Marysia czuje, że jej druhna rozumie jej problem!! Czuje się ważna, wie że to co czuje ma 
znaczenie. Właśnie rozpoczął się niesamowicie istotny proces wychowawczy. 

Ale co dalej? Najprawdopodobniej Marysia przytaknie że tak, że właśnie bardzo chce siedzieć koło 
Kasi. I tutaj wszystko teraz zależy od naszej reakcji. Zazwyczaj mamy potrzebę rozwiązać 
natychmiast dany problem a naszym zadaniem jest DAĆ PROBLEM DO ROZWIĄZANIA 
DZIECIOM. 

2. JAK WCIELIĆ W ŻYCIE TEORIE Z 
POPRZEDNIEGO ODCINKA
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W jaki sposób? Nie sugerujmy rozwiązań w stylu to chodź usiądź koło mnie albo no Kasiu usiądź 
koło Marysi, tylko najzwyczajniej jeszcze raz nazwijmy uczucia i odbijmy piłeczkę, dajmy Marysi 
pomyśleć co można z tym zrobić. Czyli: tak widzę Marysiu, że chcesz siedzieć koło Kasi i jest ci 
przykro, że ona nie chce koło ciebie siedzieć. Rozumiem, że jest ci smutno, jak myślisz, co 
mogłabyś z tym zrobić?

Dzieci nie są przyzwyczajone do tego typu podejścia. Czekają na gotowe rozwiązania. W swojej 
pracy zauważyłam, że przy sytuacji postawionej w ten sposób Marysia zapomina o swoim smutku i 
szuka rozwiązania, które ją zadowoli, np. a czy mogę usiąść koło druhny a może usiądę koło Ani 
itp. Będziecie zdziwieni jak wasi podopieczni sami potrafią rozwiązywać problemy. 

Natomiast gdybyśmy wdali się w dyskusje i posadzili Marysię koło Kasi na siłę, to 
najprawdopodobniej cała sytuacja trwałaby o wiele dłużej i pewnie skończyłaby się też płaczem 
Kasi, może jakąś przepychanką itp. W tym rozwiązaniu które podałam, bardzo jest nawet możliwe, 
że sama Kasia się zreflektuje i zaprosi Marysię, żeby jednak koło niej usiadła.

Czyli podsumowując:

Nazywamy uczucia dziecka bardzo jasno i wyraźnie: widzę że jesteś smutny, widzę że jesteś zły, 
widzę że jesteś niecierpliwy, zazdrosny, niespokojny itp.

Opisujemy zaobserwowaną sytuację opierając się na faktach: jesteś zła, bo Adaś zabrał ci ołówek, 
jesteś smutna, bo chciałabyś, żeby mama już po ciebie przyszła, jesteś zła bo koleżanka brzydko 
do ciebie powiedziała…

Nie podajemy gotowych rozwiązań. Przesuwamy odpowiedzialność za kolejny krok na dziecko 
używając słów: Jak myślisz, jak można to rozwiązać? Co byś chciał z tym zrobić? Co możemy z 
tym zrobić? Itp.

Spróbujcie koniecznie na następnej zbiórce! Czas poświęcony na rozwiązywanie konfliktów w ten 
sposób to inwestycja w przyszłość. Wychowujecie osoby, które będą umiały się komunikować, 
nazywać uczucia i samodzielnie znajdować rozwiązania na swoje problemy. Warto poświecić parę 
minut nawet kosztem zbiórki, bo bardzo szybko wasi podopieczni nauczą się tych technik i nie będą 
już musieli zawracać głowy druhnie. 

Czuwaj!

Hm Małgorzata Orlowska-Smith-Trafny

Wydanie Komisji Historyczno-Archiwalnej: „Słowo Jest Czynu Testamentem (1910-2020)”. 
Jest to drugie wydanie tej publikacji i Komisja prosi o usunięcie pierwotnej wersji. Ta 
książeczka zawiera słowa naszych instruktorek i instruktorów harcerskich, którzy 
wychowywali kolejne pokolenia w Polsce i na obczyźnie. Projekt ten powstał w okresie 
izolacji z powodu pandemii. Druhny hm. Teresa Szadkowska-Łakomy i hm. Jagoda 
Kaczorowska, mają nadzieją, że te słowa, które zadokumentowały czyn będą dla nas 
natchnieniem w pracy harcerskiej oraz w życiu codziennym. Publikacja została 
przekazana drogą służbową, ale jeśli nie otrzymałyście tej książeczki, prosimy o 
skontaktowanie się z druhnami poprzez email zhpnaszedziedzictwo@gmail.com.

„Dzisiejsze warunki życia wymagają 

zdecydowanej postawy. Mam walczyć o 

moje ideały. Jestem na służbie. Zawsze 

czujny. Zwarty w sobie. Gotów na 

wszystko.” Ks. hm RZPL. Jan 

Mauersberger (1923)

„Harcerka bez sprawności może dużo i dobrze 
chce, ale mało może. Każda bowiem sprawność 
zdobyta to krok na drodze harcerskiego 
doskonalenia się, krok ku lepszej przyszłości, 
krok do uczciwszego „Czuwamy!”. “ 
Hm. RZPL. Jadwiga Falkowska Naczelniczka 
Harcerek (1926-1927)



 

6

Kurs przewodniczek „Azymut” 
Zoom woła, muszę iść!
Tradycyjnie w naszej chorągwi co dwa lata odbywają się kursy drużynowych i przewodniczek,  
zazwyczaj na Kaszubach, w dużym gronie i z pełną obstawą instruktorek. Niestety, panująca 
pandemia nie pozwoliła, aby takie spotkanie się odbyło w tym roku. Trzeba było wymyśleć inne 
podejście! Wiadomo, że przemęczenie komputerowe mogło nas zniechęcić, ale znalazło się 15 
chętnych uczestniczek ze wszystkich trzech Hufców w Kanadzie – Młody Bór (Alberta), Watra 
(Ontario) i Ogniwo (Québec) – które odpowiedziały na wezwanie. Sześć miesięcy, pięć zbiórek, 
jeden weekend i książka pracy w ręce!
Kurs pod nazwą „Azymut” rozpoczął się w lutym i składał się z serii wieczorów – pierwszy na tematy 
związane z Regulaminem i Metodą Harcerską. Kolejne wieczory, prowadzone przez Referentki przy 
Komendzie Chorągwi były na temat skrzatów, zuchów, harcerek i wędrowniczek. 

Na początku każdej zbiórki była mowa o psychologii dziecka w zależności od wieku a więc również 
w zależności do której grupy należy. 

Pomiędzy zbiórkami patrole miały różne zadania np. przedstawienie metody harcerskiej w formie 
widea, stworzenie elektronicznego proporczyka, przygotowanie majsterki zuchowej, nagrania 
piosenki i przygotowanie obrzędu patrolu, który reprezentuje ich tożsamość. 

W trakcie weekendu każda kursantka mówiła gawędę harcerską lub opowieść zuchową. Były 
dyskusje na różne tematy, obrzędy, gry, zabawy i pląsy. 

N

S

EW
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Przed weekendem każda kursantka dostała także paczkę smakołyków (czekolada!), żeby jej 
osłodzić czas przed komputerem. 

Podczas weekendu brałyśmy udział w specjalnej mszy odprawionej dla nas przez Ojca W. 
Karciarza. 

Jednym z ciekawszych elementów kursu była wcześniej nagrana rozmowa z bardziej 
doświadczonymi instruktorkami z Chorągwi, które opowiadały o swojej karierze harcerskiej, o 
motywacji do ciągłej pracy w organizacji oraz o równowadze pomiędzy rodziną, szkołą, pracą i 
harcerstwem. Doprowadziło to do bardzo intrygującej rozmowy wśród kursantek.

Obrzędy tworzyły ważną część naszego kursu. Aby rozpocząć każdą zbiórkę kursantki miały 
przedstawić jedną cechę instruktorki, która im imponuje. Pod koniec każdej zbiórki zapisywałyśmy 
sobie kolejną wybraną cechę, którą się dzieliłyśmy na początku kolejnego spotkania. 

Każdą zbiórkę kończyłyśmy piosenką „Idzie Noc,” używając nagrania, które było składanką 
naszych wszystkich głosów. 

Na początku i na końcu kursu miałam okazję odbyć rozmowę z każdą kursantką podczas 
„Herbatki z Komendantką.” Mimo tego, że nie mogłyśmy się spotkać na żywo, każda z nich 
uznała, że mimo dużej ilości pracy, kurs przekroczył ich oczekiwania. Patrole, w których była 
reprezentacja każdego hufca i każdej specjalizacji, pozwoliły kursantkom nawiązać nowe kontakty 
i wzajemnie wiele się nauczyć!

Kurs zakończyłyśmy także wirtualnie na 
początku września. Każda kursantka 
otrzymała swój dyplom i znaczek. 


Serdecznie dziękuję szczególnie moim 
o b o ź n y m , d r u h n o m p h m . M a r c i e 
Czyżykiewicz i pwd. Patrycji Ostrowskiej. Bez 
Was ten kurs nie mógł by się odbyć! 

Dziękuję także wszystkim instruktorkom, 
które pomogły przygotować i przeprowadzić 
zajęcia kursowe! 


Czuwaj!


Agata Starczyk, hm. 

Komendantka Kursu „Azymut” 

Chorągiew Harcerek w Kanadzie
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Kurs Drużynowych Skrzatów „Pośród Traw - 2”
W pierwsze dwa weekendy lipca ponownie spotkaliśmy się wirtualnie i w gronie międzynarodowym, 
aby wgłębić się w metodę pracy ze skrzatami. Część grupy uczestniczyła w pierwszym kursie ale z 
radością przywitaliśmy do naszego grona nowe osoby z Anglii, Australii i Hiszpanii.

Powróciliśmy do świata krasnoludków i sierotki Marysi podobnie jak pierwszym razem ale inaczej, 
tym razem poprzez guziczek „Skrzat”. Poznaliśmy lepiej bajkę Marii Konopnickiej i wcieliliśmy się w 
postacie krasnoludków.  Król Błystek, piękna Pani Wiosna w cudnym wianuszku z polnych kwiatów, 
Żagiewka z latarnią oświecający drogę krasnoludkom, Poziomek potrzebujący dokładkę czegoś 
smacznego, muzycznie uzdolniony Modraczek, Groszyk trzymający skrzętnie skarby królewskie w 
szkatułce, ekologiczny stróż łąki elegancki Biedronek, rycerz królewski Mikuła, Babulina ze złotą 
igłą, przyjacielski Gasio, kancelarz królewski Kocie Oczko, mądra i dobra Królowa Tatra i oczywiście 
Sierotka Marysia bez której nie byłoby tej bajki. Kursanci wymyślili stroje pomysłowo a ogólne 
zaangażowanie udzieliło się nam wszystkim. 

Padały pytania, dodawaliśmy wszyscy pomysły, konkretne przykłady, nowe piosenki i pląsy do 
kursowego dorobku i do naszych własnych zasobów też. Zebrała się wirtualnie, twórcza i 
utalentowana grupa super – skrzatowych, o wielkim zbiorowym doświadczeniu. Warto te osoby 
zauważyć w ośrodkach gdzie pracują. Są to osoby które cichutko, wesoło i z wielkim oddaniem 
prowadzą zbiórki z najmłodszymi w naszej organizacji a w codziennym życiu mają dodatkowe 
poważne zawodowe obowiązki. Szacunek się im należy za ich pracę, za przetłumaczenie czasami 
trudnych pojęć w sposób, który 4 – 7-mio latek przyjmie przez zabawę i które potem bardziej 
świadomie rozwinie jako zuch, harcerz, harcerka czy kiedyś później w życiu.
Zanim spostrzegliśmy się, tak jak na każdej zbiórce skrzatowej, przyszedł czas rozstania i 
zakończenia spotkania. Uczestnicy dołożyli coś wartościowego od siebie: wymiana pomysłów, 
nowe piosenki i odkrycie bratnich dusz na drugim końcu świata stworzyło nadzwyczajne spotkanie.  
Dziękujemy za okazanie ciepłego serduszka czułego.  Do zobaczenia za niedługo!
Serduszko Czułe!
Komendantka Kursu: Sarah Berezowska, phm, Referentka Skrzatów Australia  
i Izabella Buras, hm
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Hufiec „Podhale”, Chorągiew USA

Po bardzo ciężkim roku harcerskim i zuchowym, kompletnego zawieruszenia stałej pracy w 
ośrodkach z powodu pandemii, Hufiec Podhale dodatkowo stanął w obliczu zaplanowania 
wczesnego zakończenia zbiórek i przykrym zawiadomieniem od Okręgu U.S.A. o całkowitym 
zawieszeniu Akcji Letniej. Ale jak prawdziwe harcerki, pogodne i zaradne, nie załamałyśmy się i 
każdy ośrodek już w czerwcu zaplanował jak możliwie najwspanialsze ostatnie przygody zuchowe i 
harcerskie na świeżym powietrzu.  Po wirtualnych spotkaniach – Dzień Myśli Braterskiej, Dzień 
Zucha, Biwak – miło było zobaczyć się na żywo”, chociaż we własnych ośrodkach. 
W Hufcu Podhale mamy trzy szczepy: Północne stany wschodniego wybrzeża U.S.A, – Szczep 
„Giewont”, Nowy York – Szczep „Pieniny”, oraz na południe – Szczep „Dunajec”. 
Szczep Pieniny spotkał się w parku przy słynnym moście Verrazano, gdzie podczas kilku godzinnej 
zbiórki odbyły się biegi na stopnie, na gwiazdki, pasowanie, uroczyste przejście do drużyn harcerek 
i harcerzy, i nawet przyrzeczenie. Harce, obrzędy gromad i drużyn, gry i zabawy, a na zakończenie 
lody – cudowny ratunek od STRASZNEGO upału. 

Finał z pompą

Szczep „Dunajec”, rozrzucony na 3 stany i kilka ośrodków pożegnał rok piknikiem w Clark, New 
Jersey, biegami w Mahwah, New Jersey, jak i w Filadelfii, Pennsylvanii. A po zakończeniu zbiórek 
Gromada Polskie Poziomki ze Wzgórza Matki Boskiej Częstochowskiej, w ramach służby zasadziła 
kwiaty w ogródku na cmentarzu przy pomniku Dzieci- Ofiar Syberii.

Szczep „Pieniny” Nowy York, Drużyny: Trzy Korony, Giewont, Górski Las oraz Gromady: Słoneczniki, Polskie Maki i 
Polskie Rydze 

Szczep „Dunajec” Drużyna Stokrotki w Mahwah- New Jersey oraz Gromadka Skrzatów Skowronki i Gromada Zuchów 
Polskie Kolorowe Ptaszki w Filadelfii, Pennsylvanii.
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Jest nam bardzo smutno, że nie możemy spotkać się w lecie na koloniach, obozach i kursach, ale 
nie poddajemy się.  Żyjemy pięknymi wspomnieniami z ostatnich wspólnych przeżyć, z nadzieją, że 
we wrześniu wrócimy do czynnej pracy w naszych jednostkach i znów będziemy mogły wszystkie 
razem zjechać się szczepami przy najbliższej okazji, może na Paradę Pulaskiego w Nowym Yorku  
w październiku.  Naturalnie, będzie reportaż z tak wielkiej okazji. 

Czuwaj! 
Maria Bielska, hm.

Drużyna Szczyty Górskie z Clark, New Jersey na pikniku i Gromada Polskie Poziomki w Doylestown, P

Szczep „Giewont” w ośrodkach w Hartford I New Britain, Connecticut, chwalebnie zakończył swój 
rok zuchowy i harcerski, każdy według swoich możliwości. 

Gromady Muchomorki I Żabki oraz część drużyny Stokrotki w New Britain, CT 
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W niedziele, 1-go sierpnia, tradycyjnie, jak 
co roku, w Kościele Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika na dolnym 
Manhattanie, odbyła się uroczysta Msza 
św. z okazji 77-mej rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego na cześć 
batalionów harcerskich, które w nim 
walczyły.

Szare Szeregi

Mszę św. koncelebrował Ojciec Prowincjał Zakonu Paulinów, Tadeusz Lizinczyk, który specjalnie z 
tej okazji przyjechał z Amerykańskiej Częstochowy, wraz z Ojcem Tadeuszem Olzackim. Gościem 
specjalnym był Wice Konsul Mateusz Gmura. Msza „Szare Szeregi” była zawsze organizowana 
przez św. p. druha Mieczysława Madejskiego, powstańca, wielkiego przyjaciela jednostek 
harcerskich na emigracji, który zmarł w grudniu 2020. Teraz organizację objął Hufiec Harcerek 
Podhale, szczególnie phm. Luiza Niespor. Hufcowa Jola Nowacka przygotowała oprawę Mszy, 
natomiast po mszy harcerki i  harcerze z męskiego Hufca Warmia, na sali pod kościołem, prowadzili 
śpiew piosenek powstańczych pod kierownictwem hm. Marii Bielskiej ku zadowoleniu 
zgromadzonych parafian. 
Cześć pamięci Bohaterom Powstania.

Czuwaj! 
Maria Bielska, hm.

Hm. Jadwiga Chruściel i Wojciech "Kafi" Szymczak - ZHR, na Powązkach przy grobie ojca z Prezydentem Dudą w 77-mą 
rocznicę Powstania Warszawskiego. W asyście Sylwia Zagulska Szymczak, Hufiec Podhale U.S.A.,

Hm. Jadwiga Chruściel, córka Generała Antoniego "Montera" Chruściela, 1-szego sierpnia, 2021 
roku, z pomocą druhostwa Sylwii Zagulskiej i Wojciecha „Kafi” Szymczaka, odwiedziła grób 
swojego ojca, Generała Antoniego Chruściela, przywódcy Powstania Warszawskiego, na 
Powązkach. Tam, jak co roku,  została powitana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Dhna Jadwiga 
Chruściel była łączniczką w Powstaniu Warszawskim, jako jedna z najmłodszych harcerek.  Po 
wojennych przeżyciach i tułaczce znalazła się w Londynie, gdzie była drużynową słynnej drużyny 
Wędrowniczek „Jantar”, a potem Hufcową Hufca Bałtyk. Po przeniesieniu się do U.S.A., piastowała 
funkcję Hufcowej Hufca Podhale, oraz Komendantki Chorągwi Harcerek w Stanach 
Zjednoczonych. Napisała wiele podręczników harcerskich i wykształciła rzeszę instruktorek. 
Obecnie już kilka lat mieszka w Warszawie, gdzie wielokrotnie brała udział w uroczystościach przy 
Muzeum Powstania, udzieliła wiele wywiadów, propagowała biografię swojego ojca oraz gościła na 
okolicznościowych akademiach i nadaniach odznaczeń w Pałacu Królewskim.
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Chorągiew Wielka Brytania

Nareszcie! Po roku pandemii Covid-19… po roku przeważnie tylko wirtualnej działalności i 
bezpośredniej pracy wyłącznie w  małych grupkach i w lokalnym terenie… udało się nam w Wielkiej 
Brytanii wyjechać na prawdziwe obozy i kolonie.  

Harcerska Akcja Letnia.

Patrząc na uśmiechnięte twarze naszej młodzieży, napewno zrozumiecie i zgodzicie się ze mną że 
nie żałujemy ani jednej minuty spędzonej przygotowując się na nasze Akcje. Warto było pracować 
nad szczegółami naszych wskazówek, co do prowadzenia naszej pracy dla młodzieży bezpiecznie 
w tak niezwykłym roku. 
Czuwaj!  
Wanda Petrusewicz-Allen, hm. 
Komendantka Chorągwi WB.

To było wyjątkowo szczególne lato, nasze harcerskie „Lato Leśnych Ludzi” w Szkocji.

Wyczekane, po długich tygodniach zamknięcia, rodzące się z nadzieją ale również z nie 
opuszczającym nas poczuciem niepewności. Tym bardziej jednak nam wszystkim potrzebne – by 
głębiej zaczerpnąć powietrza, poczuć spokój siedząc w jednym kręgu i moc płynącą ze spotkania 
twarzą w twarz i wspólnego działania.

Obóz to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej drużyny. 

Czas, w którym wspólnie żyjemy, mieszkamy w leśnej głuszy, w otoczeniu 
przyrody, wzmacniając przyjaźnie i budując swoją odpowiedzialność i 
samodzielność, zdobywamy w dzia łaniu szereg umiejętności. 
Podsumowujemy i planujemy. 

W tym roku nasz obóz miał jednak szczególne znaczenie. Pozwolił nam 
spotkać się ze sobą oraz spędzić czas w duchu przyrody, w rozwijający, a 
jednocześnie bezpieczny sposób. Dwa tygodnie spędzone w lesie, w 
oderwaniu od świata zewnętrznego, wraz z grupą przyjaciół, były 
wypełnione harcerską przygodą, wyjątkowe w treści i w formie.. 

Zbudowałyśmy wspólnie niezapomniane i ważne wspomnienia... 

Czuwaj,

MB-M


Harcerskie „Lato Leśnych Ludzi”.
Hufiec Polesie, Szkocja.

Hufiec „Pomorze” w Stanicy Harcerskiej - St Briavels.

Harcerki w Szkocji były pierwsze – bo już 
z początkiem lipca Hufiec „Polesie” 
obozował na terenie farmy blisko miasta 
Perth. Kilka tygodni pózniej zuchy i 
harcerki z hufca „Kaszuby” zjechały się w 
Stanicy Centralnej w Fenton. Dolina rzeki 
Wye na granicy Anglii i Walii znów 
rozbrzmiała piosenkami harcerek i 
zuchów z Hufców Bałtyk i Pomorze na 
Akcjach w Stanicy w St. Briavels. 
Harcerki i Wędrowniczki „Mazowsza” 
obozowały na terenie w malowniczym 
hrabstwie Yorkshire, a zuchy Hufca się 
fajnie bawiły w samym środku Anglii na 
terenach skautów blisko miasta Derby.  
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Obóz Hufca Mazowsze miał miejsce w malowniczej dolinie w północnej Anglii. Teren był nie tylko 
przepiękny jak i praktyczny. Udało nam się nawet wykorzystać rzekę, która znajdowała się na 
terenie, żeby stworzyć harcerską „lodówkę”!  
 
Dla większości naszych harcerek to był ich pierwszy obóz – albo nawet pierwsza akcja harcerska 
twarzą w twarz. Obóz był bardzo wyczekiwany i jak najbardziej potrzebny. Choć większość obozu 
była młoda i niedoświadczona, namioty szybko stanęły na naszym polu. Harcerki nauczyły i 
przypomniały sobie pionierkę i inne kluczowe umiejętności harcerskie i wspaniale pracowały jako 
zespół zgodnie z systemem zastępowym.  
 
Tematem obozu była nauka – specyficznie Chemia. Naszą patronką była Maria Skłodowska-Curie, 
a hasło jednym z jej cytatów „Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”. Na 
czele miałyśmy zadanie zainteresować i inspirować młode harcerki światem nauki, jak i pokazać im 
wybitne kobiety w tej dziedzinie i ich prace. Chciałyśmy zmienić to staroświeckie myślenie, że 
nauka nie jest kobieca ani dla młodych dziewczynek – i pokazać harcerkom, że ich talenty jak i 
możliwości nie mają granic. Brałyśmy udział w przeróżnych eksperymentach naukowych, gdzie 
substancje musowały, zmieniały temperaturę i wybuchały! Jak prawdziwi naukowcy miałyśmy też 
własne białe fartuchy, na których wyhaftowałyśmy nazwy zastępów, które harcerki sobie same 
wybrały. 

Nie możemy się doczekać kolejnych wspólnych przeżyć harcerskich… 
 
Czuwaj! 
Julia Sułek, pwd., Komendantka Obozu

Obóz „Eureka”.
Hufiec Mazowsze.

Harcerki

Pionierka

Zuchy

Komenda

Kolonia zuchowa
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Wędrowniczki - Duncombe Park

W tym roku, Hufiec Mazowsze miał swój drugi 
samodzielny obóz wędrowniczek. Nasz temat 
by ł , ,Nibylandia” z opowieści , ,Piotruś Pan”. 
D o w i e d z i a ł y śm y s ię o b u d o w a n i u n o w e g o 
społeczeństwa, dyskutowałyśmy o tym, co w nim 
chcemy i nauczyłyśmy się cennych umiejętności 
przetrwania w naturze. Wszystkie wędrowniczki pełniły 
funkcje w komendzie i musiały samodzielnie gotować 
jedzenie, używając kuchnię polową. Wybrałyśmy się na 
3-dniową wędrówkę po parku narodowym North York 
Moors, pełnym przepięknych widoków. Brałyśmy 
rownież udział w wielu zajęciach, takich jak tor 
przeszkód i rzucanie siekierą. To było niesamowite! W 
tym roku, nasze hasło obozu było ,,Co będzie jak 
polecisz?", cytat z ,,Piotrusia Pana” wyjaśniającego, jak 
ważne jest, aby nie bać się próbować nowych rzeczy. 
Na pewno wrócimy tu w przyszłym roku, a na razie: 
pozdrowienia z obozu wędrowniczek ,,Nibylandia"!

Czuwaj!

Danielle Roth, sam.

Komendantka Obozu Wędrowniczek

Hufiec Mazowsze, obóz Wędrowniczek.

Harcerstwo Argentyna
Pierwsza zbiórka Stacjonarna 

 ,,Ognisko Harcerskie” (styczeń-marzec 2021) zamieściło bardzo ciekawy artykuł o historii odznaki argentyńskich chorągwi.
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Hufiec Bieszczady, Irlandia.

Młodzi wikingowie z zapałem rozpoczęli budowę osady „Przystań Wikingów”. Po ciężkim dniu pracy, 
przy blasku wieczornego ogniska bawili się przy dźwiękach gitary a następnie otrzymali wskazówki 
z rąk wodza i zadeklarowali gotowość do przebycia licznych prób, testów i wyzwań

Harcerska Akcja Letnia.

Harcerki i harcerze rozwinęli umiejętności pionierskie a poznane węzły wykorzystali w budowie 
bramy obozowej. Uczyli się jak zbudować chronienia w lesie i szkolili się w sztuce nawigacji jak na 
prawdziwych wikingów przystało.

Młodzi Wikingowie spragnieni przygód wyruszyli na zdobywane nowych nieznanych lądów. W tym 
celu przeprawili się łódkami na wyspę w nadziei zdobycia łupów. Więcej przygód ich spotkało na 
obozie - możecie o nich poczytać na stronie www.hal 2021.zhp.ie.

Obóz Hufca ZHP „BIESZCZADY” odbył się w Ruan. Zdjęcia i opisy dzień-po-dniu można znaleść na 
stronie www.hal 2021.zhp.ie.
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Szczep „Gniazdo” w Austrii

Nasz tegoroczny obóz był zorganizowany w 
Bukowinie Tatrzańskiej przy schronisku 
„Głodówka”. Rozpoczęliśmy obóz wspólną 
jazdą autokarem. Po przyjeździe pogoda nas 
nie rozpieszczała w pierwszych dniach, lecz 
nas to nie zdemotywowało. Po ciężkich 2 
dniach prac pionierskich w nocy obudziły nas 
straszne ryki. Wszyscy wstaliśmy zdezorien-
towani. Okazało się, że przenieśliśmy się w 
czasie do ery dinozaurów „Jury”. I w tym 
momencie zaczęła się nasza obozowa 
przygoda z dinozaurami. Harcerze musieli 
z d o b y ć o g i e ń i b e z p i e c z n i e g o 
przetransportować do naszego miejsca 
ogniskowego. W następnych dniach 
mierzyliśmy się z trudnościami tamtej epoki, 
przecież wtedy nie było ludzi, a myśmy tam 
się przenieśliśmy. Mieliśmy malowanie 
skalne, tworzyliśmy kronikę z ręcznie 
robionymi farbami.

Harcerska Akcja Letnia w Bukowinie Tatrzańskiej.

Ale nie tylko harcowaniem i dinozaurami harcerze żyją. Również udało nam się wybrać na 3 
wędrówki. Odwiedziliśmy Morskie Oko, łatwo nie było, w tym setki hektolitry wypitej wody, ale udało 
się dotrzeć na miejsce. Widoki były niesamowite. Kolejną wędrówką była wyprawa na Rusinową 
Polanę. Wszyscy wytrwale maszerowali a dla osób spragnionych więcej wrażeń, wspięliśmy się na 
Gęsią Szyję. Ostatnia wędrówka była zorganizowana na Halę Ornak, gdzie udało nam się zrobić 
piękne zdjęcie w mundurach.

Dzięki wędrówkom mogliśmy choć na chwilę poczuć smak cywilizacji, ale nie zapomnieliśmy o 
naszej jurze, gdzie życie toczyło się dalej. Harcerze mieli zajęcia z terenoznawstwa oraz uczyli się 
budować i gotować na kuchni polowej. Podsumowaniem każdego dnia ciężkiej pracy były ogniska, 
przy których każdy zastęp prezentował  scenki z dnia. Nie mogło również zabraknąć przerywników w 
formie programów telewizyjnych „HarcTv prosto z Polany „Głodówka” m.in. „Plotki ploteczki”, 
„Zdrowie i Uroda” czy „Magda na Głodówce”. 
Odbyły się  dwie ewakuacje spowodowane  silnymi burzami, wszystko udało się pomyślnie i nikomu 
nic się nie stało. Dwa tygodnie minęły nam tak szybko, że ledwo przyzwyczailiśmy się do kanadyjek, 
a już wracaliśmy do domów. Wszyscy wracali bardzo zadowoleni, lecz z lekką goryczą rozpaczy że 
to koniec. 
PS. Do Komendantki wpłynęły wnioski o przedłużenie obozu o tydzień.

Czuwaj!
Asp. Weronika Stolarek 
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Podczas obozu szczepu „Gniazdo” z Austrii, mieliśmy 
moż l iwość wypróbowania nowych sprawności 
związanych z terenem, z kuchnią polową i musztrą. 
Idealnym czasem był obóz, ponieważ spędzaliśmy 24 
godzin ze sobą. Wybrane sprawności zostały ujęte w 
program obozu tak, by mogły zostać ukończone w 
czasie jego trwania. Za każdym razem, gdy jesteśmy w 
nowym miejscu, robimy zwiad terenu, tak by 
zorientować się gdzie jesteśmy i co znajduje się wokół 
as. Robimy rozeznanie w jakiej odległości jesteśmy od 
miejsc: toaleta, kuchnia, plac apelowy itp. Sprawności 
„Obserwatorka Terenu” jak i „Znawczyni Terenu” 
dostosowane są do wieku, idealnie nam pasowały do 
naszych zajęć i motywowały do działania nasze harcerki 
i harcerzy. Musieli się zorientować gdzie są 
poszczególne kierunki świata - do tego potrzeba 
pomyśleć logicznie, że jeśli zachód jest z jednej strony, 
to po drugiej będzie wschód. Obserwowali najpierw bez 
kompasu, a później sprawdzali z nim, czy te kierunki są 
zgodne. Rysowali mapy terenu i starali się z 
dokładnością nanosić azymuty poszczególnych 
obiektów. Brali udział w grze terenowej, gdzie użyto 
znaki patrolowe i azymuty. Przy zdobywaniu tej 
sprawności było wiele pozytywnej zabawy jak i 
wy t rwa łośc i p rzy ewentua lnych poprawkach 
wykonanych mapek. Sami zauważali swoje błędy, 
dyskutowali nad nimi, jak ważne jest rozmieszczenie 
poszczególnych miejsc w odpowiednich odległościach. 
A ukrycie jednej rzeczy i zaznaczenie jej na mapie i 
wymiana map w zastępie dały jeszcze większą 
motywację do poprawnego ich narysowania.

Nowe sprawności harcerek.

Wymagania:
1. Wraz z zastępem pójdzie na patrol terenu i 

sporządzi prostą mapę.
2. Zaobserwuje wschód i zachód słońca i 

zaznaczy go na mapie. 
3. Za pomocą kompasu sprawdzi kierunki świata 

i doda je na mapę.
4. Ukryje przedmiot w terenie i zaznaczy go na 

mapie. Przekaże mapę zastępowi, żeby go 
odnalazł. 

5. Weźmie udział w grze terenowej, podczas 
której dotrze do celu podążając za znakami 
patrolowymi. 

6. Zapamięta przebytą w terenie drogę i wróci 
nią bez błądzenia.

Nowa proponowana sprawność: 
Obserwatorka Terenu*
Poziom trudności 1 

Wymagania:
1. Wraz z zastępem zmierzy teren krokami i 

sporządzi mapę. 
2. Wyznaczy w terenie strony świata za pomocą 

kompasu, słońca, gwiazd i zaznaczy je na 
mapie. 

3. Dorysuje na mapie 10 obiektów 
zaobserwowanych w terenie. 

4. Z wybranego miejsca wyznaczy azymut na 3 
obiekty w terenie. 

5. Dojdzie do wyznaczonego punktu w oparciu o 
kierunki świata i azymut.

6. Weźmie udział w grze terenowej, podczas 
której dotrze do celu podążając za znakami 
patrolowymi.

Nowa proponowana sprawność: 
Znawczyni Terenu*
Poziom trudności 2 

* Proponowane sprawności nie zostały jeszcze zatwierdzone rozkazem naczelniczki.
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Kolejną sprawnością była „Kucharka Polowa". Nasze harcerki i harcerze podczas gry w terenie 
mieli za zadanie zdobyć jedzenie. Znając teren po zwiadzie otrzymali wytyczne gry i ruszyli w 
poszukiwaniu go. Prowiant znaleziony, zatem ruszyliśmy realizować sprawność. Niestety nie 
przemyślaną naszą kwestią było to, że poświęciliśmy na to za mało czasu. Wszystkim się tak 
bardzo podobała realizacja tych wymagań, że postanowiliśmy wygospodarować jeszcze jeden 
popołudniowy blok w programie, na to, by powrócić do tej sprawności. W Austrii nie mamy 
możliwości w terenie tej sprawności zrealizować, ale miejsce naszego obozu nam to umożliwiło. 
Mogliśmy rozpalić tyle ognisk ile nam było potrzebne. Zaczęliśmy od rozmowy na temat 
bezpieczeństwa przy kuchni polowej, wszyscy aktywnie uczestniczyli w niej. Największą frajdą była 
budowa kuchni polowej, próba rozpalenia, a później przyrządzanie na niej prostych posiłków. 
Między innymi gotowali: herbatę, kisiel, jajecznicę z kiełbasą, podpłomyki, kiełbasę z patyka itp. 
wszystko było bardzo smaczne! Sama próbowałam! Do tych zajęć będziemy wracać za każdym 
razem będąc w Polsce. Po gotowaniu nie zostało żadnego śladu — tak dobrze uczestnicy 
zamaskowali teren. Jestem ze swoich harcerek i harcerzy bardzo dumna!

Następną sprawnością, która będzie dopiero 
wprowadzana jest „Adeptka Musztry” jak i 
„Znawczyni Musztry”. Są to sprawności 
związane z musztrą, dostosowane do 
poszczególnych umiejętności harcerek. W 
życie wchodzi Nowy Regulamin Musztry, 
mieliśmy idealny moment by zacząć go 
wdrążać. Te okazje nadarzały się podczas 
apelów porannych, przygotowań do zajęć w 
terenie, prowadzeniu zastępów na posiłki i 
kąpiele oraz podczas ćwiczeń musztry w 
drużynach. Poprzez obserwację starań, jakie 
prowadziły druhny i druhowie podczas 
ćwiczeń, zajęć i apelów, ta sprawność jest 
idealna do rozpoczęcia wprowadzenia 
Nowego Regu laminu d la jednostek  
(motywacja podwójna).

Czuwaj! 
Barbara Byrtus, pwd. 
Szczepowa Szczepu „Gniazdo” w Austrii

Wymagania:
1. Zbuduje prostą kuchnię polową i rozpali w niej 

ogień. 
2. Weźmie udział w prezentacji bezpieczeństwa 

przy kuchni polowej. 
3. Utrzymuje porządek i zachowuje higienę przy 

przygotowywaniu jedzenia. 
4. Pod opieką doświadczonej osoby zagotuje 

wodę na ognisku i przygotuje ciepły napój. 
5. Przyrządzi na kuchni polowej potrawę z jajka, 

warzywa i deser. 
6. Usmaży na patyku trzy produkty żywnościowe. 
7. Bezpiecznie zgasi ogień i zamaskuje miejsce 

kuchni polowej.

Nowa sprawność: 
Kucharka Polowa
Poziom trudności 1 

Sprawność zatwierdzona Rozkazem Naczelniczki L18 
z dnia 13/7/21

Wymagania:
1. Wymieni pięć sytuacji w których stoi się na 

baczność.
2. Wykona kilka podstawowych komend: 

baczność, spocznij, zwroty, odliczanie, 
występowanie z szyku.

3. Poprawnie ustawi się na zbiórce i zamelduje 
się.

4. Weźmie udział w apelu jednostki.
5. Zaliczy inspekcję umundurowania.
6. Wykona podstawowe komendy maszerując w 

szyku.

Nowa proponowana sprawność: 
Adeptka Musztry*
Poziom trudności 1 

*Proponowane sprawności nie zostały jeszcze 
zatwierdzone rozkazem naczelniczki.
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ISKRA
Gawęda Druhny Jagody

„MODLITWA PRZED BITWĄ” Józef Chełmoński
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Che%C5%82mo%C5%84ski_Modlitwa_przed_bitwa.jpg

Słowa te śpiewamy w piosence „Bartoszu, Bartoszu” znanej również jako „Krakowiak Kościuszki”. 
Autor - Marceli Skałkowski, poeta i powstaniec - pisał o Powstaniu Kościuszkowskim, którego 
celem było wyzwolenie Polski spod zaboru rosyjskiego i pruskiego. Zacytowane słowa wyrażają 
przekonanie, że z małych początków mogą powstać wielkie rzeczy. Historia naszego Związku jest 
pełna przykładów, które są dowodem tej sentencji.
Ten sam cytat, wzięty dosłownie, przypomina ognisko harcerskie, którego rozpalenie pierwszą 
zapałką jest punktem honoru. Dobrze zbudowane ognisko łatwo się rozpali tak jak dobrze 
przygotowany program pomaga w przeprowadzeniu zajęcia.
Ogień jest energią, która rozgrzeje, ugotuje, oświetli. Ta sama energia może przestraszyć i 
zniszczyć. Dlatego też przy ognisku pilnujemy, aby ogień oświecał i grzał, ale żeby nie wymknął się 
spod naszej kontroli. Taką samą energię wszyscy mamy w sobie - energię, nad którą musimy 
czuwać i którą musimy stale kierować w dobrym kierunku.

„Z maleńkiej iskierki…”
Każde nasze słowo, spojrzenie, czyn jest iskierką, która może w naszych podopiecznych rozniecić 
radość albo smutek; może zachęcić i pochwalić albo upokorzyć i zniechęcić; może podnieść na 
duchu albo wywołać poczucie bezwartościowości. Od dzisiejszej iskry zależy czy jutrzejszy ogień 
będzie energią dobra czy energią zła. Tak jak dzisiaj wychowujesz tych, którzy są w gromadzie i w 
drużynie, tak oni jutro będą wychowywali Twoje dzieci. 
Przy ognisku śpiewamy „Będą kiedyś te iskry w żar wklęte…mówić ludziom o Tobie legendę…”. Co 
o nas będą kiedyś mówiły iskry? Jakie rozniecą myśli i uczucia w sercach naszych podopiecznych?
Zuchy śpiewają „…iskiereczka mruga: chodź, opowiem Ci bajeczkę…”. Naszym przykładem 
opowiadajmy bajkę o pięknie życia, świata i ludzi. I przetwarzajmy tę bajkę w rzeczywistość, w 
której każdy wśród nas czuje się znany i zrozumiany, dowartościowany i szanowany.
Krakowiak Kościuszki mówi o tym, że do walki z wrogiem potrzebna jest iskierka chęci. Zadaniem 
grona instruktorskiego jest rozniecić w dzieciach i młodzieży iskry, z których buchnie ogień chęci do 
walki z własnymi słabościami i ogień zamiłowania do Służby na harcerskiej drodze życia.

Czuwaj!
Jagoda Kaczorowska hm.

Bartoszu, Bartoszu,  
Oj nie traćwa nadziei,  
Oj nie traćwa nadziei,  
Bóg pobłogosławi,  
Ojczyznę nam zbawi.  
Bóg pobłogosławi,  
Ojczyznę nam zbawi  

Tam w górę, tam w górę, 
Poglądaj do Boga,  
Większa miłość Jego,  
Niźli przemoc wroga.

Pieśń: https://www.youtube.com/watch?v=yAI3tm1kWs4

„Z maleńkiej iskierki
Oj! wielki ogień bywa”

Z maleńkiej iskierki  
Oj, Wielki ogień bywa,  
Oj, Wielki ogień bywa,  
Oj pękną, choć twarde 
Przemocy ogniwa! 
Oj pękną, choć twarde 
Przemocy ogniwa!  

Oj ostre! Oj ostre,  
Ostre kosy nasze,  
Wystarczą na krótkie 
Moskiewskie pałasze.

„Krakowiak Kościuszki”

https://www.youtube.com/watch?v=yAI3tm1kWs4


 Źródło: FB ZHP Świat - Strona Główna

Niech ten nowy rok harcerski będzie pełen radości, harców, wspólnej zabawy i 
nowych przyjaźni!

ZHP w Wiedniu: rozpoczęcie roku 
harcerskiego

ZHP Edynburg UK – 67 Drużyna Harcerek 
REGLE celebruje 2-gie urodziny drużyny.

Centralna Stanica ZHP Fenton: 50-ta rocznica zakupienia terenu i budynków w Torksey Lock, UK


