
NUMER 323 | SIERPIEŃ 2016r | GŁÓWNA KWATERA HARCEREKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR 323 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIIIEEEEŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃŃ 2222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000166r ||| GGGGGGŁŁŁŁŁÓÓÓÓÓWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNAAA KWWWWWWWWWWWWAAAAATEEERRAA HAAARRCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



strona 2
WĘZEŁEK|NUMER 327|MARZEC/KWIECIEŃ 2017

“NACZELNICZKA JEST 
WŚRÓD NAS”

Maj 2017 
 
 Każdy nowy dzień daje nam okazję do uczynienia 
czegoś dobrego i pozytywnego.  Mogą to być tylko małe 
uczynki, ale razem zebrane, mają potencjał wielki.  
Czasami nasze czyny mogą przynieść większą korzyść niż 
przewidywałyśmy – to nas na pewno ucieszy.  Nie zawsze 
widzimy od razu wyniki naszych uczynków – tak jak nasiona 
zasiane wiosną dopiero przynoszą obfi te plony, gdy wyrosną 
w dobrej glebie, ogrzeje ich słońce i zrosi deszcz - tak i nasze 
działania mogą zaowocować dopiero po jakimś czasie.   
 
 Niemniej, Prawo i Przyrzeczenie zobowiązują nas 
by każdego dnia być gotową do wyzwań które dzień ten 
przyniesie. 
 
 Ale to nie wystarcza – bo musimy też być gotowe 
przyjąć pozytywne oddziaływania innych i ich uczynki, 
które wykonują z najlepszym zamiarem.  Może nie zawsze 
jesteśmy otwarte na nowy styl pracy lub inne pomysły 
i może nie zawsze rozumiemy, dlaczego tak się dzieje a 
nie inaczej.  Ale bądźmy gotowe przyjąć w tym duchu, w 
którym chciałybyśmy, aby nasze uczynki były przyjęte przez 
innych. 
 
 W wielu aspektach naszego życia stajemy przed 
wyborem: uprawnieniem czy obowiązkiem;wydatki i 
oszczędności; wspólny cel i osobista ambicja. Często te 
wybory przechylają się w jedną albo drugą stronę i trzeba 
zmieniać układy, aby przywrócić właściwą równowagę. 
  Oczywiście nasze pozytywne działanie lub 

przyjście z pomocą nie są po to by uzyskać jakąś „odpłatę” 
- bo robimy to bezinteresownie.  Ale umiejmy także przyjąć 
z wdzięcznością to co inni robią dla nas i docenić ich dobre 
serce i szczere intencje.  

Dhna Aleksandra Mańkowska, hm.
Naczelniczka Harcerek

ZDJĘCIE: Spotkanie ZHR w Londynie

ZDJĘCIE: Złaz Wędrowniczy na Wilson’s Prom, Australia 2015

ZDJĘCIE: Złaz Wędrowniczy na Wilson’s Prom, Australia 2015
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SŁOWO WSTĘPNE

Droga Siostro Instruktorko,
Droga Czytelniczko!

 Witamy! Mamy nadzieję, że dzisiejszy email, 
załączający marcowo/ kwietniowy 2017r numer Węzełka 
(bogaty w stronach, skoro zawiera dłuższy okres i stąd wiele 
więcej wydarzeń) to dla Ciebie wielka niespodzianka, która 
spotka się z Twoją aprobatą. 
 
 Wiemy, że dziś łatwiej się naszym instruktorkom 
porozumiewać ze sobą poprzez morza, góry i lądy po 
naszych rozsianych terenach działania dzięki postępom 
internetowym. Ale szybkie wymiany blogowe, na 
Facebooku czy na Twi  erze lub tym podobnym nie są w 
stanie zadowolić naszego głodu intelektualnego co do 
rozbudzenia naszych myśli, dzięki którym podążamy do 
dalszego rozwoju Organizacji Harcerek. Bo instruktorka 
myśli. Działa owszem, ale myśli i ciągle szuka nowych dróg, 
dróg opartych na naszych mocnych tradycjach i korzeniach 
harcerskich. 

 A więc zapraszamy Cię. Włącz się z nami w tą 
wspólną, tak cenną dla nas wszystkich rozmowę. Zanurz 
się w dzisiejsze załączone strony i daj nam znać co myślisz?  
Co Cię bawi lub interesuje, co Cię martwi, a nawet może 
niecierpliwi? 

 Szata grafi czna, rozszerzona ilość stron, mamy 
nadzieję, że bogata zawartość materiału, który tutaj 
dziś znajdziesz jak i nowoczesny sposób dystrybucji są po 
prostu dowodem, że Węzełek tętni życiem i dalej jest nam 
potrzebny. Druhnom, które nam dziś przekazują, z Druhną 
Danką Pniewska hm. na czele pałeczkę wydawniczą i ten 
ogromny obowiązek jak i zaszczyt, dziękujemy z głębi 
serca. Dziękujemy w swoim imieniu jak i w Twoim bo 

dzięki ich wkładzie i żmudnej, często w pełni nie ocenionej 
odpowiednio pracy, Węzełek dalej istnieje i może dziś się 
puścić na szersze wody naszych obecnych potrzeb. 

 Pamiętaj Droga Druhno, że to jest Twój Węzełek. 
Że to Ty musisz o niego dbać. Nie wystarczy powierzać jego 
przyszłości jakiejś tam grupie innych druhen. Od Ciebie 
zależy dziś jego przyszłość. Nie narzekajmy, że coś nie jest 
po naszej myśli w naszych szeregach.  Zaangażujmy się i 
zacznijmy ze sobą rozmawiać. Niech nasze myśli, od każdej 
przewodniczki wzwyż, staną się nowym ziarnem dalszej 
owocnej pracy poza Krajem wszędzie, gdzie zamieszkują 
Polacy i polska dziatwa. 

 Nasza siła instruktorska to nasza indywidualność, 
nasza pasja, a nawet i nasza ekscentryczność. Węzełek 
winień wypełnić tą rolę, aby każda z nas się w nim jakoś 
odnalazła. 

 Od razu przepraszamy za błędy. Wiemy, że wbrew 
naszym wielkim trudom będą błędy. Prosimy tylko o 
raczej pobłażliwą reakcję i wszelkie uwagi bardzo chętnie 
przyjmiemy. Pamiętaj droga Druhno, że się uczymy i 
wierzymy, że wraz z Twoim wsparciem pokonamy niełatwe 
zadanie ku zadowoleniu większości naszych czytelniczek. 

 Obecna Redakcja nie zdoła sama zapewnić 
Węzełkowi zdrowej i mocnej przyszłości bez Twojego wkładu 
i głosu. Dołącz! Czytaj! Pisz! (pomożemy, gdzie zachodzi 
potrzeba). Czekamy na Ciebie. Czuwajmy wszystkie.

Redakcja 
marzec/ kwiecień 2017r 

Londyn, Aberdeen, Edynburg, Nowy Jork, Toronto
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REDAKCJA

hm.Monika Skowrońska
[zdjęcie u stóp Góry Kościuszki]

Londyn,WB

REDAKTOR NACZELNY

hm.Teresa Ciecierska

Londyn,WB

pwd.Katarzyna Steć

Aberdeen, Szkocja

phm. Agnieszka
Wojtkowiak

Edynburg, Szkocja

 Wywodzi się z rodziny 
harcerskiej, oddanej w pełni 
sprawie polskiej. Matki wuj 
dołącza do pierwszych drużyn 
lwowskich już w 1911r. Harcerka 
z krwi i kości. Obecnie ponownie 
członkini Głównej Kwatery, 
Naczelnego Sądu ZHP, adwokat.

PASJE: historia, Lwów, Katyń, 
polityka, sprawiedliwość, 
przekazywanie naszej historii 
w dostępny sposób na różnych 
płaszczyznach, zamiłowanie do 
sztuki, obsesja co do kotów i 
koni.

NOWA PASJA: ochrona 
środowiska.

HASŁO: wszystko się da pokonać 
tylko trzeba chcieć, mieć dużo 
cierpliwości i nieustannie wierzyć 
w lepsze jutro, w piękno świata i 
dobro jak i zdolności ludzkości.

DOŚWIADCZENIE HARCERSKIE: 
Polny Dzwonek i Szarotka NY, 
drużynowa gromady Pszczółki 
i drużyny Wilia Londyn, w 
komendzie Hufca Bałtyk, Londyn, 
komendantka wyprawy Magic 
85, Komisarka Zagraniczna, 
komendantka kursu phm. 
“Kolumnada”

SŁABA STRONA: mało 
cierpliwości co do braku 
wyobraźni, szczerości i wizji!

 Jestem w harcerstwie 
od kolebki.  Moja mama uszyła 
mój pierwszy mundurek, gdy
miałam zaledwie dwa lata.  
 
 Potem mama mi szyła 
niezliczoną ilość mundurów 
i czapeczek.  W zeszłym roku 
(2016) obchodziłam 50 lat 
złożenia przyrzeczenia.

 Był to dla mnie wielki 
zaszczyt, że mogłam tę rocznicę 
obchodzić z instruktorką, która 
to przyrzeczenie odbierała (śp.
Luna Golińska)

 Rodowita 
Legniczanka, która pewnego 
dnia spakowała walizki i 
wylądowała w Aberdeen, w 
Szkocji. 

 Drużynowa Gromady 
Zuchowej ‘Polskie Promyki’. 
Gdybym miała być postacią z 
książki, pewnie wybrałabym 
głównych bohaterów “Serii 
niefortunnych zdarzeń” Daniela 
Handlera. Zawsze gotowa 
do działania, pełna nowych 
pomysłów i pełna optymizmu, 
mimo szarości, deszczów i wiatru 
w jakże pięknej Szkocji.

 Prywatnie, 
właścicielka najpiękniejszego 
i najpotulniejszego kota pod 
słońcem - Staszka, zwariowana 
dziewczyna, z dużym dystansem, 
która lubi wędrówki i spędzanie 
wolnego czasu w gronie 
najbliższych i dobrą książką, 
bądź serialem. (Od tych dwóch 
chyba nawet ‘uzależniona’) 

 Nazywam się 
Agnieszka Wojtkowiak, jestem 
w Szkocji od 2009r. Od prawie 
trzech lat działam w ZHP 
Edynburg. Obecnie prowadzę 
edynburskie skrzaty “Misie”.

 Doświadczenie 
harcerskie zdobywałam przez 
ponad 20 lat w krajowym ZHP w 
Chorągwi Dolnośląskiej.

 Moja pasja - oprócz 
harcerstwa - to majsterkowanie, 
muzyka i animacja kultury.
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phm.Agnieszka Nowicz

Toronto, Kanada

hm.Danuta Pniewska

Londyn,UK

CZŁONEK HONOROWY

phm. Anna Sawicka

Nowy Jork,USA

SZATA GRAFICZNA
 Pozostaję przy 
pseudonimie Ignacy, bo jest 
to pseudonim, który obrałam 
podczas kursu PHM. Nazywam 
się Agnieszka Nowicz, z zawodu 
jestem instruktorką języka 
angielskiego dla imigrantów. W 
harcerstwie jestem instruktorką 
przy Szczepie “Rzeka”.
 Z harcerstwem jestem 
związana od przyjazdu do 
Kanady w 1984r.

 Nasza wieloletnia 
Redaktorka, mocno zasłużona, 
nie opuszcza swojego 
ukochanego Węzełka.
 Pozostaje z nami jako 
wielce szanowany honorowy 
członek.

 Urodziłam się w 
Mońkach, w Polsce.

 Moimi ulubionymi 
zajęciami było czytanie książek 
(w wieku około 12 lat nie było 
już więcej nowych książek w 
bibliotece dziecięcej, które 
mogłam wypożyczyć, więc 
dostałam specjalne pozwolenie 
od zarządu biblioteki, aby móc 
używać biblioteki dla dorosłych), 
budowanie szałasów i ciągłe 
wędrówki, tak zwane, “nie 
ważne, gdzie, grunt, żeby przed 
siebie”.

 W wieku 16tu lat 
spakowałam swoje życie 
w dwie 32-kilogramowe 
walizki i wyjechałam do 
Nowego Jorku. W 2007 roku 
skończyłam High School, a w 
2012 studia Architektoniczne. 
Obecnie pracuję w biurze 
architektonicznym.

 Dołączyłam do 
harcerstwa w 2008 roku 
dzięki Facebook’owi i moim 
wspaniałym siostrom 
wędrowniczkom z Drużyny 
Skaliste Orly, której do dziś 
jestem opiekunką.

ADRES WĘZEŁKA:
80 Sutton Court,

Sutton Court Road,
London W4 3JF, UK

E-MAIL REDAKCJI:
(artykuły, załączniki, 

zdjęcia, osobiste)
wezelek@zhp.org

E-MAIL SKRZYNKI 
POCZTOWEJ:

wezeleklisty@zhp.org

WYDAWCA:
Główna Kwatera

Harcerek,
23-31 Beavor Lane, 
London W6 9AR, UK

KONTO:
Polish Girl Guides

Association

“Węzełek”

pismo instruktorek
wychodzi już 57 lat

zawsze był i jest wolną 
trybuną na łamach której 

każda z nas może i 
powinna swobodnie się 

wypowiadać. 

***

Drukowane w Węzełku 
wypowiedzi nie zawsze 
zgadzają się z opinią 

Redakcji.
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WIEŚCI Z TERENÓW:

Spotkanie z amerykańskimi 
harcerkami czyli Troop 46065 
z Bloomfi eld, w Hamtrack, 
Michigan z drużyną Jaskółki 
z Hamtrack. Wedle sugestji 
WAGGS, Jaskółki postanowiły 
zaprosić amerykanki do siebie, 
wokół samego Dnia Myśli, 
odkryć co łączy dziewczęta 
z obydwu drużyn i dlaczego 
wstąpiły do harcerstwa.
Należyte bylo zasadzenie 
drzewka więc i gospodarze 
jak i  goście przyłożyły 
się do skonstruowania 
symbolicznego drzewka. W 
trakcie wymiany koleżeńskiej, 
amerykanki się dużo nauczyły 
o Polsce jak i o naszym ruchu 
w bardzo miłej i ciepłej 
atmosferze harcerskiej.

Wiadomości nadesłane przez 
Druhnę Teresę Wiącek

Redakcja dziękuje
Druhnie Dzidce, Druhnie Marysi Nowak i Druhowi Urbaniakowi

za nadesłane wieści i  życzenia.

ZDJĘCIE: Sea  le DMB 2017 - FOTOGRAF: Wojtek Las, hm

ZDJĘCIE: DMB 2017 Detroit - FOTOGRAF: Dhna Teresa Wiącek, hm.
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ZDJĘCIE: DMB 2017 Amerykańska Częstochowa - Mary Bielski, hm

WIEŚCI Z TERENÓW:
LUTY

Dzień Myśli Braterskiej
na wschodnim wybrzeżu U.S.A. 

Bardzo często hufce harcerskie na naszym terenie 
goszczą  w Amerykańskiej Częstochowie. Rok w rok, od 50 lat, 
odbywa się tam Kolonia Zuchowa Hufca Podhale, biwakujemy 
i obozujemy na terenach Ojców Paulinów, dwa razy odwiedziły 
Sanktuarium Międzynarodowe Zloty, składając Matce Bożej 
vota. Ale po raz pierwszy w tym roku, oba hufce spotkały się 
w Narodowym Sanktuarium szczególnie z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej. Hufi ec Podhale wkłada dużo wysiłku w opracowanie 
programu Dnia Myśli, na który tradycyjnie zaprasza Hufi ec 
Warmia od lat. Korzystając z okazji rzadkiego spotykania się, poza 
biwakiem wiosennym i czasami akcją letnią, ośrodki harcerskie 
z 6-ciu stanów zjeżdżają się na to lutowe świętowanie co roku 
w innej części hufca, a więc musi ten zjazd dać dużo satysfakcji 
planującym i uczestnikom. Czujemy się razem jak w przysłowionej 
piosence „wielką rodziną”. 

 Druhna Hm. Aleksandra Mańkowska, Naczelniczka 
Harcerek, właśnie nawiązując do tego uczucia,  napisała takie 
pozdrowienia: /fragment/

„Jeżeli Dzień Myśli Braterskiej ma dla nas znaczenie, to niech 
się nie kończy na tym, że mówimy ‘wszyscy w harcerstwie to 
jedna rodzina‛, ale pokażmy to swoim przykładem…Łączymy 
się dziś węzłem przyjaźni i życzliwości z całą naszą rodziną 
harcerską i skautową.  Ale postarajmy się także wprowadzić 
nasze myśli siostrzane i braterskie w czyn dzisiaj, i w każdy 
dzień. Czuwaj!„

 Hasłem tegorocznego Dnia Myśli było: Hufce „Podhale” 
i „Warmia” strażnikami pamięci narodowej w “Amerykańskiej 
Częstochowie”. Nasze Sanktuarium jest ogromnym muzeum 

polskości.  Poczynając na przepięknych witrażach, a kończąc na 
najnowszym pomniku Żołnierzy Wyklętych, który kilka miesięcy 
temu odsłonił Prezydent Duda, jest skarbcem upamiętnienia 
wszystkich najważniejszych wydarzeń w historii Polskiego narodu. 
Wielu z nas także może odnaleźć bliski swojemu sercu „mini” 
pomnik, czyli grób ukochanych dziadków, rodziców czy przyjaciół 
pochowanych na cmentarzu obok Sanktuarium.

 Dzień pełen wrażeń rozpoczął się raportem, następnie 
Mszą  Św., którą celebrował  Kapelan Chorągwi Harcerzy Hm. 
Bartłomiej Marciniak. Następnie spożyliśmy posiłek zorganizowany  
przez Koło Przyjaciół Harcerstwa z Filadelfi i, a potem młodzież 
podzielona na grupy harcerskie i wędrownicze, rozbiegła się na gry 
terenowe i szukanie pamiątek narodowych. Przy wesołym kominku 
odbył się ciekawy konkurs drużyn na najpiękniej na zbiórkach w 
jednostkach wykonaną Koronę Matki Boskiej Częstochowskiej z 
naturalnych tworzyw, z okazji 300 lecia koronowania Matki Boskiej 
Królową Polski. Nowoczesnym akcentem podczas kominka, okazał 
się moment zaprosin harcerki z jednego stanu przez harcerza z 
innego stanu na studniówkę -Prom.  Na zakończenie powróciliśmy 
do hasła dnia kiedy to Pan Grzegorz Tymiński wygłosił gawędę o 
bohaterce Żołnierzy Niezłomnych „Ince” – Danucie Siedzikównej. 
Starająć się przybliżyć postać Inki i jej walk spytał młodzież ilu z 
nich ma 15 lat, bo wtedy Inka wstąpiła do Armii Krajowej, a ilu ma 
18 lat, bo wtedy została rozstrzelana. Refl eksje te podkreśliły sens 
tego pamiętnego dnia. Temat gawędy czyli postać Inki akurat był 
bardzo odpowiedni tego dnia skoro tak mlodo się zaangażowała 
w walce dla dobra drugiego człowieka. Przy tym podczas gry 
terenowej jednym z zadań było odszukanie nowego pomnika 
Żołnierzy Wyklętych, na którym fi guruje Inka wykuta w granicie.

Czuwaj!
 Maria Bielska hm.
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WIEŚCI Z TERENÓW:
MARZEC

DZI KUJEMY ZA POZDROWIENIA!

ZDJĘCIE: Odprawa Hufcowych Chicago, na zdjeciu fi guruje Dorota Bamford, phm Komendantka  
                wyprawy USA na zlot 2017 (w środku) -  NADESŁAŁA: Teresa Wiącek, hm.

Życzenia z Opdrawy Hufocowych w Chicago

ZDJĘCIE: Joanna Bis, pwd (której zuch wlazł na głowę), Odprawa Hufcowych Chicago
FOTOGRAF: Teresa Wiącek, hm.
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WIEŚCI Z TERENÓW:
KWIECIE

ZDJĘCIE: św Jerzy Argentyna

ARGENTYNA św. Jerzy, 23 Kwietnia

ARGENTYNA Warta Przy Grobie, 15 Kwietnia

ZDJĘCIE: Niedziela Palmowa

ZDJĘCIE: Brisbane Anzac Day - FOTOGRAF: Druh Krzyś Dutkowski

ARGENTYNA Niedziela Palmowa

AUSTRALIA Anzac Day, 25 Kwietnia

ZDJĘCIE: Warta przy grobie, Argentyna
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     Może powinienem zatytułować ten tekst Wielkanoc bo tak 
nazywamy to święto w języku polskim. Wydaje mi się jednak, 
że słowo zmartwychwstanie bardziej oddaje rzeczywistość tego 
dnia, który jest największym świętem chrześcijaństwa. Jest 
wiosna, wszędzie kwiaty, dzień jest dłuższy, nie tylko dlatego, 
że przesuwamy do przodu wskazówki zegara o jedną godzinę, 
ale dlatego, że słońce przesuneło się w naszą stronę. Wiosną 
patrzymy na otaczający nas świat i otaczających nas ludzi z 
większym optymizmem i sympa  ą. W pierwszą niedzielę po 
wiosennej pełni księżyca świętujemy Zmartwychwstanie Pana. 
Ojciec Jacques Loew prowadzący Szkołę Wiary we Fryburgu 
Szwajcarskim, pewnego dnia postawił swoim katechumenom 
zadanie by streścili całą wiarę chrześcijańską w dwóch słowach, 
tak by można to zapisać na znaczku pocztowym. Ta prawda brzmi 
tak: Chrystus Zmartwychwstał!

     Niewiarygodną pogłoską jest to, że Jezus nie zmartwychwstał. 
Zbyt wielu ludzi na przestrzeni minionych dwudziestu wieków 
doświadczyło, że Jezus żyje, abyśmy mogli wątpić w Jego 
Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie Jezusa jest tak niezwykłym 
wydarzeniem, że gdyby nie było faktem, to dziś już nikt by w nie 
nie wierzył.

     Jezus żyje! Na nic się zdają próby zaprzeczenia temu. Nie da 
się „Wisły zawrócić kijem”. Zmartwychwstaniu Jezusa zaprzeczają 
ludzie, którzy nigdy Go nie spotkali i nie poznali osobiście. Mają 
wiec prawo zaprzeczać. Ale to tak samo jak ktoś kto nigdy nie był 
w zoo, ani w Afryce, a więc nie wierzy w istnienie żyraf. Kto sądzi, 
że istnieje tylko co widział na własne oczy jest raczej, delikatnie 
mówiąc, niemądry.

     Bo Jezus Zmartwychwstały niepokoi, wyrywa człowieka z 
zastoju, zasklepienia, pokazuje nowe perspektywy. Jest zawsze 
o krok przede mną w drodze, gdy pojawia się pytanie o dobro, 
prawdę, sens życia, gdy pragnę uwierzyć, modlić się. Światło 
zmartwychwstania prześwietla wszelki ból, zło, śmierć, i tym 
światłem pragnie mnie objąć Jezus jeżeli tylko zdecyduję się wyjść. 
Uwierzyć, że w moim życiu może się wiele zmienić. Wraz z całym 
Kościołem stoję przed pustym grobem. Czy potrafi ę postawić 
sobie pytanie bardziej świadomie niż rok temu: co we mnie 
ma zmartwychwstać? Żeby odkryć w sobie tę moc przemiany, 
muszę zgodzić się, aby wyjść naprzeciw radosnej Tajemnicy 
wypowiedzianej przez Anioła: „Powstał z martwych i udaje się do 
Galilei. Tam Go ujrzycie”. 

     A teraz pytanie, do mnie i do was: czy w ten świąteczny uroczysty 
dzień ogarnia mnie z tego powodu entuzjazm radości? Bo jeżeli 
nie, to może być tak jak zauważają socjologowie, że współczesny 
człowiek często przypomina kogoś kto w klasie biletowej prosi 
o bilet pierwszej klasy, zupełnie nie interesując się tym, dokąd 
jedzie pociąg. Bo na pierwszym miejscu liczy się tylko pragnienie, 
aby jechać przez życie w wygodnym przedziale, nie zadając sobie 
żadnego trudu postawienia pytania – co będzie dalej.

     Chrystus żyje! Czy wiemy co to znaczy? Jeżeli On żyje, to i my żyć 
będziemy. Jeżeli On zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. 
Życie jest zawsze szersze, zawsze piękniejsze od tego w czym 
tkwimy. Zmartwychwstanie dlatego jest najważniejszą sprawą 
wiary bo jest najważniejszą sprawą życia. I z chwilą kiedy ktoś 
uwierzy, że życie jest zawsze przed nami, że ono zawsze będzie 
życiem, to ono od razu się zmienia. Przez zmartwychwstanie 
mamy pewność, że nasze życie chrześcijańskie jest zawsze udane. 
Bo jak można mieć to życie jeśli się odrzuca dawcę życia.

     Czasem niewierzący mówią do nas: „Ty to masz szczęście, że 
wierzysz w tamten świat”. Wiara uspokaja bo daje pewność, ale 
to nie znaczy by była uspakajającym poczuciem bezpieczeństwa. 
Wiara wcale nie daje wygody istnienia. Mamy szczęście. Na pewno 
tak, ale to szczęście jest dane każdemu. Każdemu człowiekowi.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pana.

Ks. Stefan Wylężek     

WIELKANOC
ZMARTWYCHWSTANIE

Ks. prał.
Stefan Wylężek

 Urodzony 3 września 
1948 roku w Tarnowskich Górach, 
syn Wiktora i Róży z domu Miodek. 
W 1966 roku zdał maturę w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stanisława 
Staszica w Tarnowskich Górach. 
W tym samym roku rozpoczął 
studia fi lozofi czno-teologiczne w 
Seminarium Śląskim  w Krakowie i na 
Papieskim Wydziale Teologicznym, 
ukończone w 1973 roku.

 Święcenia  kapłańskie otrzymał w Katowicach 19 kwietnia 
1973 roku. Jako młody kapłan pracował w parafi i Trójcy Przenajświętszej 
w Rudzie Ślaskiej – Kochłowicach. W latach 1977–1982 odbywał studia 
fi lozofi czne na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii. Do 1985 r. 
pracował w Belgii i we Francji.
 Od 1986 roku pracował w Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. 
Najpierw jako wicedyrektor Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, 
a potem od 1995 roku jako dyrektor tej instytucji. W roku 1996 został 
mianowany administratorem Fundacji Jana Pawła II. 
 Redaktor naczelny «Kroniki Rzymskiej»od 1987 do 2003 r. 
Autor artykułów i współredaktor 30 książek wydawanych przez Polski
Instytut Kultury Chrześcijańskiej oraz współorganizator 16 sympozjów 
naukowych poświęconych problematyce wiary i kultury. Od 1995 r. 
rzecznik międzynarodowy redakcji kwartalnika «Ethos», wydawanego 
przez Instytut Jana Pawła II KUL oraz Fundację Jana Pawła II. Organizator 
Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej w Rzymie od 1987 roku. W 
1998 r. otrzymał nominację na Kapelana Jego świątobliwości, a w 2010 
został mianowany Prałatem Honorowym. Od 1 marca 2010 roku z 
nominacji Konferencji Episkopatu Polski i Episkopatu Anglii i Walii jest 
Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Od 2010 roku ściśle 
współpracuje z Polskim Związkiem Kawalerów Maltańskich w Londynie.
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NASZE SKRZATY,
NASZE ZUCHY.

ZDJĘCIE: Skrzaty z gromady “Prawdziwki” z dhną pwd. Wandą Ptak.  Wycieczka z okazji św. Jerzego i święta Hufca “Bałtyk” -  Frylands Wood Scout Centre pod Londynem - 23 kwietnia 2017r.

ZDJĘCIA: Dzień Zucha, Hufi ec Podhale, Amerykańska Częstochowa, Pensylwania  2017 ZDJĘCIE: Dzień Zucha, Hufi ec Podhale, Amerykańska Częstochowa, Pensylwania  2017
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 W niedzielę, 2 kwietnia w Polskim 
Domu Narodowym w Greenpoint w USA 
zostały przypomniane i pokazane polskie 
zwyczaje, obyczaje i obrzędy wielkanocne z 
różnych regionów Polski.

 Zaprosiliśmy dzieci, młodzież i 
dorosłych w świat fantazji naszych przodków.

 Jako główną organizatorką miałam 
idee i wyobrażenie tego, co chcę przedstawić i 
jak to zorganizować.

 Drugim etapem było miejsce, 
gdzie dane wydarzenie ma się odbyć – Polski 
Dom Narodowy w Greenpoint – załatwione. 
Bardzo ważne przy organizacji dużego 
wydarzenia jest dobór współorganizatorów. 

ZDJĘCIE: Także wystąpiły Krakowianki i Górale, Zespół Ludowy - dhna. Mary Bielski

ZDJĘCIE: Druhny Asia i Ola gotowe do zabawy ze śledziem. - 
Mary Bielski, hm.

ZDJĘCIE: Dzieci dekorowały jajka - dh. Michał Mościcki

POLSKA WIELKANOC
W POLSKIM DOMU NARODOWYM

GREENPOINT NY

Wytypowałam parę osób z braci harcerskiej – dhna Ania Sawicka, 
dhna. Ilona Zakrzewska, druh Michał Mościcki dhna Małgosia 
Olszewska. Bardzo aktywnie włączyli się do pomocy rodzice z KPH 
działającego w Greenpoint a także moje serdeczne koleżanki i 
rodzina. 

 Przy takich pomocnikach mój zarys programu się 
rozszerzył – dhna Ilona uparła się na „kogucika,” który chodził 
w drugi dzień świąt wielkanocnych i składał życzenia dobrobytu 
gospodarzom i była cała w „skowronkach” że będzie, ja na żurek 
rzeszowski, śledzie z podlaskiego i Piszu to idea rodziców a dhna 
Małgosia na szynkę piklowaną i pieczoną z Białegostoku itp. Pani 
Ania, mama skrzata, wzięła organizację małej kuchni.

 Zabraliśmy się do pracy – duża reklama – afi sze. Dwa 
kościoły na każdej mszy dawały informacje o tym wydarzeniu, 
pani Prezes Polskich Szkół Dokształcających w pełni nas poparła 

i oczywiście reklama przez internet. Zachęciliśmy gromady do 
zrobienia koszyczków, koszyków wielkanocnych i wystawienia 
ich na aukcję, drużyny harcerskie do licytacji babki wielkanocnej. 
Zrobiłam też loterię przy pomocy koleżanek.

 Niedziela została nam podarowana z piękną pogodą, 
zdążyliśmy na czas ze wszystkim i tylko jedna nie wiadoma - jak 
dużo będzie gości i tutaj duże zaskoczenie – sala była pełna, około 
200 osób a może więcej. Program prowadziły po polsku i angielsku 
dhna Ania i moja bratanica Kinga – były super.

 Zaczęliśmy od ścisłego postu, aby przejść do radosnego 
czasu Wielkiej Nocy. Nasz pokaz obejmował cały Wielki Tydzień, a 
więc była Niedziela Palmowa z pięknymi palmami na stołach, ich 
opis i znaczenie. Proszę pamiętać palmy zatknięte za obraz chronią 
przed złymi sąsiadami. Było wielkie sprzątanie wielkanocne, śmigus 
– dyngus w poniedziałek i harcerki, aby tradycji stało się zadość, 
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Pisze o wydarzeniach historycznych na akademie 3 Maja i 11 Listopada 
oraz wystawiam z zuchami jasełka. Prowadzę od 15 lat lat bibliotekę 
parafi alną przy Kościele Św. Stanisława Kostki w Greenpoint. Książki to 
moja miłość. Lubię pracę z zuchami. Ich radość, uśmiech i zapał jest 
najlepszą formą podziękowania.

i innych wielkanocnych rzeczy. Aukcja koszyków wielkanocnych i 
świątecznej babki miała niesamowite powodzenie. Babkę harcerek 
z Górskiego Lasu zlicytowano za $65 a koszyk wielkanocny Polskich 
Rydzów i Krasnoludków za $60, pozostałe ceny też były niemałe. 
Loteria była bogata a dzieci które nic nie wygrały dostały nagrody 
pocieszenia - książki, czekoladowe jajka, zabawki i cukierki. Było 
radośnie i wesoło.

 Rodzice skrzatów i zuchów z Polski Dom Narodowy 
też mieli fantazję i przygotowali super śledzie z Podlasia, żurek 
z Rzeszowa i Dolnego Śląska oraz jajka faszerowane i domowe 
ciasta. Gościnnie wystąpiły trzy grupy taneczne - Krakowianki 
i Górale z Greenpoint, Polish American Folk Dance Company 
z PDN oraz młodzi tancerze ze szkoły Pana Józefa Pałki. Pięknie 
im wszystkim dziękujemy.  Na koniec należy podziękować za 
wspaniałą pracę organizatorom, sponsorom i przybyłym gościom 
za wspólne spędzenie czasu.

Grażyna Mościcki, pwd

 Grażyna Mościcki z domu 
Kalandyk pochodzę z Rzeszowa. Studia 
- Uniwersytet Jagielloński -mgr. prawa 
administracyjnego. Zainteresowania 
w młodości - sport, organizacje 
społeczne- harcerstwo, turystyka 
kwalifi kowana, polityka, historia, 
Aktywna działaczka NSZZ” Solidarność 
- uczestniczka I Zjazdu. Internowana. 
W USA do harcerstwa włączyłam się 
poprzez dzieci. Aktywnie pracuję od 
1996 - opiekunka gromady Polskie 
Rydze, Przewodnicząca Koła Przyjaciół 
przy Polskim Domu Narodowym w 
Greenpoint od 2000 do chwili obecnej. 
Od 2015 przewodniczka, drużynowa 
zuchów Polskie Rydze przez ostatnie 
3 lata. Członek dyrekcji a obecnie 
sekretarz zarządu dyrekcji w Polskim 
Domu Narodowym w Greenpoint 

pwd.Grażyna Mościcki
Nowy Jork, USA

ZDJĘCIE: Na naszej imprezie wystąpił PAFDC, Zespół Ludowy - dhna. Mary Bielski

ZDJĘCIE: Dzieci robiły zdjecia z odnowionym kogucikiem. - dh. Michał Mościcki

zostały oblane wodą ku ich radości. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się śledź nafaszerowany 3 kg różnych cukierków i z zemsty 
za to że był jedzony przez cały post został zabity ku radości dzieci. 
Przedstawiliśmy trzy stoły wielkanocne – rzeszowski z żurkiem, 
białostocki z pieczoną szynką i wielkopolski ze wspaniałym opisem 
Oskara Kolberga.

 Dowiedzieliśmy się, że jajka pisanki, według podania 
greckiego z X wieku zapoczątkowała Maria Magdalena.
W białostockim zaś w niedzielę palmową chłopcy jeszcze rano, gdy 
dziewczęta leżały w łóżku smagali je po nogach, co miało dać im 
siły witalne. Wierzono że mycie twarzy w wodzie po święconych 
jajkach usuwa piegi, a kąpiel w zimnej wodzie w rzece daje zdrowie. 
Poznaliśmy opowieść o Turkach, którzy w Wielki Tydzień pełnią 
posługę u grobu Pana Jezusa od czasów bitwy pod Wiedniem.

 W poniedziałek wielkanocny zawitał w korowodzie dzieci 
piękny kogucik wielkanocny dhny Ilony z życzeniami dobrobytu i 
zdrowia. Dzieci go pokochały i zdjęciom nie było końca.

 Harcerki miały cuda, cudeńka na swoich stołach 
- palmy, baranki, zajączki, kurczaczki. Dhna Jola i Basia 
rewelacyjne woskowały i rzeźbiły pisanki. Była wystawa pisanek 
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PRZESTĘPCZOŚĆ
MOTYWOWANA NIENAWIŚCIĄ

czyli po prostu “Hate Crime”

 Pamiętam jak na kolonii w Kanadzie (gdy miałam 10 lat) 
dobiła do naszych szeregów zuchowych bardzo ładna dziewczynka. 
Śliczne blond włosy plecione w tłusty, rzęsisty warkocz, olbrzymie 
niebieskie oczy, po prostu dziecko jak z bajki. Niestety urodziła się 
bez jednej ręki poniżej łokcia. Akurat nie było to w jej przypadku 
od razu zauważalne, więc czasem nagłe spostrzeżenie braku 
rączki wywoływało mocne zaskoczenie u ludzi, co ją i jej rodziców 
bardzo peszyło. Nasi instruktorzy, wraz z resztą komendy oraz 
moją mamą, bardzo mądrze do nas podeszli i wytłumaczyli, że 
jest to tragedia urodzenia, żeby się nie gapić, żeby polubić ją jak 
każdą inną koleżankę, a na pewno nie wytykać, a tak w ogóle być 
wdzięcznym, że każda z nas ma dwie pełne rączki. Widać było, że jej 
rodzice byli mocno zdenerwowani, ale nasza blondyneczka została 
od razu przez nasze wesołe grono przyjęta jako nowy kumpel 
do wspólnej zabawy. Na ogół dawała sobie radę, była bardzo 
samodzielna, ale jakoś uważałyśmy, że należy jej pomagać, czy ona 
tego chce czy nie, bo przecież musi jakoś być od nas słabsza, skoro 
jest jednak ciut inna.  Nasze dziecięce zamiary były szczere, bo 
chciałyśmy jakby ją chronić. Kilka dni później poszliśmy nad jezioro 
pływać. Nasze pływanie było na różnym, ale niezbyt ciekawym 
poziomie: większość z nas po prostu tak sobie pluskała w wodzie. 
A tu nagle, ku ogólnej konsternacji (nawet naszych zuchmistrzów), 
nasz najnowszy zuch wykazał swoją siłę, indywidualność i talent, 
gdy puściła się po wodach dużego i głębokiego kanadyjskiego 
jeziora bez jakiegokolwiek lęku, dosłownie jak olimpijski pływak. 
Zrozumiałyśmy wtedy, że zewnętrzny, różniący się wygląd tak 
naprawdę nie jest w ogóle istotny, że nie należy zwracać uwagi 
na to co nas różni i nie widzieć w takich różnicach czegoś złego 
a przede wszystkim nie sądzić ludzi na podstawie zewnętrznych 
różnic. Tak naprawdę, to nasza koleżanka mogłaby i nas czegoś 
nauczyć, a może nawet nami się zająć!

 Takie chwile i życiowe nauczki zakorzeniają się głęboko 
w naszych duszach i to bardzo wcześniej. I bardzo dobrze. 
Każdym dzieckiem należy kierować mądrze, i jak najszybciej, 
bo na tym polega wychowanie. Na ogół małe dzieci nie mają w 
sobie żyłki nienawiści czy nawet dokuczania. Powstaje to dopiero 
przy podsłuchaniu dorosłych czy zauważania i małpowania ich 
zachowania. Dorośli często, jak wiemy, są w oczach dziecka 
niekonsekwentni, skoro mówią jedno a robią coś innego. A 
dziecko jak i młoda osoba to widzi, a im starszy nastolatek, tym 
bardziej osądza. Jedno się odwróci od takiej jakby hipokryzji, ale 
drugie może zacząć małpować a trzecie z kolei może się po prostu 
zagubić i nie wiedzieć jak się zachować.

 Narastająca radykalizacja postaw i coraz bardziej 
pogłębiającego podziału społeczeństwa. 

 Wprost w przeciwieństwie do cywilizowanej 
debaty, uszanowania wolności słowa i prawa w poczuciu 
społecznej odpowiedzialności za wspólne dobro.

  Tak naprawdę, większość z nas, instruktorek jak i 
naszych harcerek należy do osób uprzywilejowanych. Cieszymy 
się opieką rodzinną, na ogół dobrym zdrowiem, ukierunkowaniem 
porządnych ludzi na drodze życia. Wpajamy od małego walory 
harcerskie, co stanowi duży przywilej życiowy i mamy dostęp do 
wykształcenia oraz nadzieję co do lepszego jutra. Podejrzewam, 
że zdawałoby się, że jest nam o wiele łatwiej w takim razie uznać 
Dobro jak i się nim kierować szczególnie, gdy wkraczamy do 
szeregów naszego ukochanego harcerstwa, w przeciwieństwie 
do młodzieży jakby porzuconej, czy zapomnianej przez życie lub 
wychowującej sie bez ludzkiej, życiowej busoli, czy puszczonej na 
pastwę losu bez nakreślenia kierunku. Gniew, bunt, brak poczucia 
przyszłości, szybko podążają ku nienawiści. 

 Z kolei dla nas Zło jakby w ogóle nie istnieje. A gdy 
już coś się wydarzy mówimy: „to tragedia”, bo to przecież coś 
wyjątkowego, co nas zaskoczyło w naszym świecie, w którym 
podążamy ku Dobremu. Bo my żyjemy pewnością, że tak naprawdę 
wszystko jest w porządku w tym naszym harcerskim świecie.  
Zakładając mundur, czujemy, że chroni nas od Zła i puszczając się 
na wody tej naszej Wielkiej Gry, patrzymy na świat jakby poprzez 
piękną mydlaną bańkę albo różowe okulary. To co znajduje się 
poza obrębem naszego wygodnego świata jakoś nas nie dotyka. 

“We have a propensity to use prejudice mechanism as 
a defense and as a way of avoiding problems, a way 
of releasing anger, a way of blaming someone else 

for whatever problems we are experiencing”

Dr. Alvin Poussaint
prof psychiatrii Harvard

 Niestety aby uznać Dobro trzeba przeżyć, pokonać, 
uporać się lub czasem przejść przez Zło. I tu pytania. Jak dalece 
jesteśmy, czy czujemy się przygotowane jako instruktorki na 
ukierunkowanie naszej młodzieży w przypadku wydarzeń czy 
przykładów nienawiści lub coraz bardziej rozpowszechniających 
się tendencji nękania człowieka, który się od nas w jakikolwiek 
sposób różni. Jak potrafi my się nastawić co do zapobiegania 
przejawom wszelkiej dyskryminacji.

 Nie możemy żyć tylko tym co złe i niepokaźne na 
tym naszym świecie-owszem zgoda.  Nie możemy ciągle w 
nieskończone zanudzać naszą młodzież dyskusją na dany temat. 
Ale też i nie możemy żyć w obłokach udając, że nic się nie stało 
lub że się nie dzieje wokół nas. Bo tak na pewno nie jest. A naszej 
młodzieży należy się inteligenta rozmowa na tematy, które dotyczą 
jej codzienności i tak naprawdę jej przyszłości. 

 Czy my sobie zdajemy sprawę z tego jak nasza młodzież 
reaguje na przykłady przestępstw motywowanych nienawiścią? 
Czy my w ogóle zastanawiamy się jako instruktorki, co w takich 
chwilach chodzi naszej młodzieży po głowie, co ją spotyka 
chociażby na podwórku szkolnym lub w autobusie, czy jest 
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nękana, bo mówi po polsku lub nosi polskie imię, już nie mówiąc 
o tym co przechodzą rodzice w pracy?  Jak dalece śledzimy, co do 
naszej młodzieży dochodzi internetem, twi  erem i blogiem. Czy 
orientujemy się w ogóle w sprawach tyczących cyberprzemocy? 
Czy jesteśmy wystarczająco oczytane w temacie? Czy wiemy co i 
jak poradzić lub do kogo się móc zwrócić? I jak się umieć zachować 
w przypadku zagrożenia. 

 Czy zatrzymujemy się chociażby na jedną chwilę w tym 
swoim rocznym harmonogramie zajęć harcerskich, na których 
jako wychowawczynie nam tak dalece zależy, i zadajemy sobie 
pytanie czy może któraś z naszych harcerek potrzebuje z kimś 
porozmawiać i wyrzucić z siebie swoje uczucia frustracji i nawet 
złości, już nie mówiąc o lęku, poczuciu zagubienia czy przerażenia. 

“Wróg nie musi być realny.
Wroga można sobie wykreować”

Prof. Rafał Pańkowski,
socjolog i politolog, Collegium Civitas

 Zdjęcia ofi ar leżących i ciężko rannych na moście 
Westminster musiały wywrzeć piętno na wielu naszych 
harcerkach tak samo jak i nagrania tłumu biegnącego w panice 
pod egidą policji w ogólnym panującym zamieszaniu. Słyszałam 
jak ośmioletni synek znajomej wrócił tego dnia ze szkoły mówiąc 
jej, że świat jest pełen terrorystów (sądzę że nawet nie wiedział 
dokładnie co dane słowo znaczy, ale je podchwycił). Jej odpowiedź 
była, że nie, że większość ludzi jest dobra i pragnie dobra, pokoju 
oraz współżycia i szacunku dla drugiego obywatela. Akurat on 
chciał rozmawiać, a ona była gotowa go usłyszeć tego dnia. Czy tak 
było tego wieczora w każdym domu u naszych skrzatów, zuchów i 
harcerek? A co na następnych zbiórkach?

 Należy pamiętać słowa naszej Druhny Ewy Grodeckiej, 
która nam przypomina do dziś, że wychowujemy przyszłych 
obywateli. To jest poważny obowiązek. Owszem nasze symbole 
harcerskie i bogata historia służą nam jako narzędzia w tym celu. 
Ale nie wystarczy układać gry na podstawie czynów harcerzy i 
harcerek z przed stu laty. Trzeba otworzyć się na obecne czasy i 
umieć połączyć tamte wydarzenia z tym, jak nasze harcerki mogą 
spełniać w roku 2017 swój obowiązek. Nie wolno nam wykluczać 
programu harcerskiego od codzienności, w której obecne 
pokolenie rośnie.

“Wiele osób żyje na tak zwanym pograniczu uczuć 
rasistowskich. Mój krąg 20 współpracowników 

składa się z bardzo miłych ludzi, którzy dbają i 
kochają swoje rodziny. To nie wyklucza, że całkiem 
często większość z nich posuwa się do rasistowskich 
komentarzy. Jeżeli są w towarzystwie kolegi o innej 
karnacji, są dla niego bardzo mili i koleżeńscy bez 
żadnych uprzedzeń. Ale żaden z nich nie kojarzy 

braku logiki w swym postępowaniu, gdy dla kolegi jest 
miły a poza jego plecyma obraża rasę, do której 

kolega należy.”

przykład wypowiedzi przeciętnego człowieka

 Chciałabym mieć pewność, że wokół zamachu na 
brytyjski parlament, nasze harcerki w Wielkiej Brytanii pomodliły 
się chociażby za ofi ary tego zamachu podczas następnej sobotniej 

zbiórki. Ale byłoby miło również wiedzieć, że dołożyły się do jakiejś 
akcji dla ofi ar, czy darem pieniężnym, czy wysłaniem chociażby 
zwykłej kartki i w dodatku nie kupnej tylko ręcznie wykonanej. 
Takie wystąpienie, choć skromne, poucza i wzmacnia charakter, 
pokazuje, że nie jesteśmy bezradne lub obojętne, że umiemy 
walczyć ze złem i że jako instruktorki, gdy mówimy o honorze, 
dzielności, odwadze nie posługujemy się w oczach naszych 
dziewcząt pustymi słowami. 

 Temat przestępstwa motywowanego nienawiścią nam 
towarzyszy od pewnego czasu, i pewnie w tym cały problem, że 
za łatwo jest się móc przyzwyczaić, a przyzwyczajenie pociąga za 
sobą zobojętnienie. Ale gdy w 1997 roku nowy brytyjski rząd zaczął 
wałkować sprawę ewentualnych ustaw tyczących przestępstw 
motywowanych całym wachlarzem rodzaji nienawiści, wydawało 
się to jakoś sztuczne i zanadto nie potrzebne. Nikt się nie 
spodziewał wtedy referendum z 2017r, które otworzyło wokół 
danej kampanii i wystąpień pewnych osób, medii i polityków całe 
wrota nienawiści. Nikt przez chwilę nie myślał, że ktoś bardzo 
głupi obsmaruje graffi    wejście Poskowe, że Polak zostanie 
zabity, bo mówił z kolegą po polsku, gdy czekał na pizzę, że Polka 
zostanie uderzona w twarz przy wszystkich w kolejce podziemnej, 
że zacznie się podgadywanie tu i ówdzie pod osoby innej 
narodowości, szczególnie w pewnych wydawnictwach. Na pewno 
żadnemu dziecku nie jest przyjemnie słyszeć oskarżenie, że jego 
rodzice zabierają pracę lokalnej ludności, szczególnie że nie jest 
to prawdą. Ale dziecku z trzeciego pokolenia urodzonego tutaj też 
nie jest przyjemnie, jeżeli ktoś mu wytyka, żeby sobie wróciło do 
swojego kraju. A co dopiero gdy koleżanki o innych korzeniach są 
nagabywane w obecności naszych harcerek. 

 Przestępczość motywowana nienawiścią nie rozróżnia 
pomiędzy ofi arami. Jest z natury prymitywna, pełna ignorancji, 
okrutna i bez sensu. Można cytować wiele statystyk. Można się 
powoływać na litanię przykładów takich wydarzeń, czy w Wielkiej 
Brytanii, czy w Europie, czy chociażby w Stanach Zjednoczonych. 
Ale należy zawsze pokazywać naszej młodzieży, że np. w przypadku 
POSKowego graffi   , posłowie, przywódcy, policja i wszelkie 
służby jak i lokalna ludność wyszli na manifestację podkreślając 
ważną rolę jaką spełniają Polacy jak i szacunek jakim się cieszą. 
Morderstwo Polaka spowodowało dalsze marsze, do których 
dołączali wszyscy ludzie różnych narodowości, karnacji i wiar. 
Kiedy jakkolwiek jeden incydent jest bardzo groźny dla ofi ary, 
to ani rząd, ani społeczeństwo nie powinno sie godzić z takim 
postępowaniem.

 Powstają nowe inicjatywy które się cieszą wsparciem 
fi nansowym rządu. W lecie 2016r przeznaczono w Wielkiej 
Brytanii np. 2.4 miliony funtów na zabezpieczenie ośrodków 
religijnych.  Z kolei stan Nowego Jorku posiada wydział ochrony 
praw człowieka - numer telefonu (888-392-3644) - pod którym 
można zgłaszać wszelkie przekroczenia prawa motywowane 
poczuciem nienawiści. 

 Należy zwracać uwagę, co do języka jakim winni się 
politycy i dziennikarze posługiwać np. w publicznych debatach. 
Ale to się zaczyna na ulicy, w sklepie, i na podwórku szkolnym. 
Jest wiele publikacji, i to w dodatku po polsku, poruszających 
zagadnienia języka jakim się posługujemy. Warto zainteresować 
się Fundacją Wisławy Szymborskiej lub zauważyć Kampanię Rady 
Europy “Bez nienawiści” pt.: “Zakładki - przeciwdziałanie mowie 
nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka.”
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 Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych obniżyła 
się do obrzydliwego zhańbienia pewnych ugrupowań społecznych 
i narodowych, i fakt faktem, że w tymże państwie statystki, co 
do przestępstwa na tle nienawiści, wykazały wzrost od 2015 
roku o 78% chociażby tylko w przypadku ataków na osoby wiary 
muzułmańskiej według badań uniwersytetu California State. Ale 
nie możemy zapomnieć widoku młodych adwokatów siedzących 
na podłogach amerykańskich lotnisk, piszących podania do sądu 
na laptopach na kolanach, pro bono, odwołując się przeciwko 
nagłemu odebraniu prawa pobytu całemu szeregowi ludzi. 

 Inicjatyw, co do Dobra jest wiele i o nich należy wiedzieć, 
aby się nimi w razie potrzeby dzielić z naszymi dziewczętami jako 
dowód tego, że Dobro walczy ze Złem, i że jest skuteczne.

 W Gdańsku, we wrześniu 2016r., dzięki inicjatywie 
Prezydenta miasta, Pawła Adamowicza, powstała Rada 
Imigrantów, składająca się z 12 członków, czyli między innymi 
osób, które się osiedliły w Gdańsku, a przybyły z Czeczeni, Tunezji, 
Ukrainy, Rosji, Niemiec, Palestyny, Syrii i Kolumbii. Tym sposobem 
prezydent miasta pragnął podkreślić walory Gdańska, kładąc 
specyfi czny nacisk na wolność, solidarność jak i uznanie wszelkich 
praw człowieka. 

“Tego rodzaju wydarzenia coraz częściej pojawiają 
się w przestrzeni publicznej.

Są to zjawiska zdumiewające, świadczące o 
prymitywizmie tych którzy się ich dopuszczają.

Tylko bezwzględne odizolowanie oskarżonych, choć 
zasądzanych w dolnych granicach przewidywanych 

przez kodeks karny, zawierać będzie w sobie zarówno 
element kary jak i prewencji.”

wyrok sądowy w przypadku trzech Polaków, którzy napadli i 
pobili w Kraju trzech obywateli Pakistanu.

 Z Francji doszła w formie kreskówki ciekawa 
inicjatywa pod tytułem: ” jak Ty możesz pomóc 
komuś kto jest w zagrożeniu atakiem motywowanym 
nienawiścią.” 

1. Otóż podejdź do osoby, która jest zagrożona i 
rozpocznij z nią rozmowę, ignorując atakującego. 
Bądź bardzo spokojna, uśmiechnięta i otwarta.

2. Rozmawiaj o czymkolwiek w danym momencie: o 
pogodzie, o fi lmie, który tu kiedyś widziałaś itd.

3. Pozostań z daną osobą, dopóki atakującemu 
się nie znudzi lub możesz ofi arę doprowadzić do 
bezpiecznego neutralnego miejsca.

 Mamy teraz do wyboru. Można się chwilowo, płytko 
zaśmiać, a potem żałośnie wzdychając po prostu przejść do 
następnego wpisu. Można się jednak zatrzymać i zadać sobie 
pytanie: co dalej? Jak ja mam teraz postąpić, zareagować? Co 
ja mogę zaradzić? Czy moje harcerki to widzą? Czy ktoś w ich 
otoczeniu uważa, że to jest do przyjęcia i czy może nawet stara się 
je przekonać, że należy mieć takie uczucia nienawiści czy po prostu 
nie obmyślane, głupie opinie? 

“Przez wiele wieków byliśmy krajem jak najbardziej 
wielokulturowym w Europie, ale jakoś straciliśmy 

pamięć o tej części polskiej tożsamości.
Mało kogo obchodzi, że pierwsze zmianki o 

Polsce zostały zapisane w języku arabskim przez 
żydowskiego kupca.” 

Prof. Rafał Pańkowski

 Ale chyba ostateczny głos należy się właśnie naszym 
harcerkom. Otóż ubiegłego października, w ramach programu 
wiadomości porannych “Today” radia BBC 4 przeprowadzono 
wywiad na temat jak dzieci urodzone w Kraju, ale wychowujące 
się w Wielkiej Brytanii, zapatrują się na swoją przyszłość w 
konsekwencji wyników referendum zwane skrótem „Brexit”. Dwa 
wywiady zostały przeprowadzone z naszymi harcerkami z drużyny 
londyńskiej Narew. Rodzice 17-letniej Natalii zastanawiali się czy 
jednak nie opuścić Wielkiej Brytanii w obawie o losy i przyszłość 
swojego dziecka. Natalia mówiła, że rodzice radzili jej nie mówić 
po polsku w miejscach publicznych, a szczególnie być ostrożną, gdy 
jest sama na ulicy w mundurze polskiej harcerki. Natalia odbiera 
sytuację inaczej i bardziej fl egmatycznie. Przyznała się, że wkrótce 
po referendum ktoś się gapił łapczywie na jej odznakę z polskiej 
szkoły. Nie było jej przyjemnie, ale wbrew temu ani ona, ani jej 
koleżanki nie zamierzają zmieniać swojej postawy i nastawienia. 
Z kolei 17-letnia Monika podeszła do sprawy jeszcze bardziej 
zażarcie, twierdząc, że jeszcze chętniej zakłada mundur harcerski. 
Uważa, że nie należy się poddawać ograniczonym ludziom, a z 
kolei odpowiednio się im przeciwstawiać. 

“Badania socjologiczne pokazują,
że młodzież jest mniej tolerancyjna od swoich 

rodziców nawet dziadków.” 

Prof. Rafał Pańkowski

 I chyba w tym cała sprawa: co stanowi odpowiednie 
przeciwstawianie się, od czego jest ono zależne, i jak dalece 
możemy, czy powinnyśmy pomagać naszym harcerkom nabierać 
takiej siły do walki z ignorancją i nienawiścią lub może je 
temperować, bo przecież sytuacje mogą stać się z nienacka 
niebezpieczne. 

 Często posługujemy się hasłem: Bądź Gotów. Pytanie: 
Czy my jesteśmy gotowe na zwalczanie ograniczonych ludzi na 
swoim terenie? Czy potrafi my przedstawić lub przeprowadzić 
skuteczną a przede wszystkim widoczną walkę ze Złem? 

Zygmunt

 W dniu, kiedy zaczęłam pisać ten artykuł, z rana, 
przeczytałam następujące spostrzeżenie w formie jakby 
karykatury, która tego dnia krążyła po Facebook.

 Otóż po prawej stronie rysunku Kacper i Melchior, po 
lewej o ciemniejszej karnacji Baltazar. Widać, że bardzo pobity i 
obandażowany. Jego królewscy bracia wielce zmartwieni pytają co 
mu się stało. Odpowiedź: „Szedłem przez Polskę”. 
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 Załączam zdjęcie, które zrobiło 
furorę w sieci - na zdjęciu widzimy 16-to 
letnią Lucie Myslíková, skautkę z Czech 
stającą twarzą w twarz z neo-Nazisą na 
paradzie Pierwszego Maja (May Day).
 Lucia, wraz z innymi skautkami 
była częścią protestu przeciw marszowi 
Neo-nazistów w Brnie. Światowa 
Organizacja Ruchu Skautów napisała na 
swoim blogu o tym wydarzeniu, nawiązując 
do zdjęcia:

“People from all walks of life, and 
Scouts among them, came to the 
streets during an extreme right 

march yesterday to express their 
support for values of diversity, 

peace and understanding. Creating a 
better world!”

 
 Największe emocje wywołuje 
we mnie postawa skautki, która ze 
spokojem konfrontuje agresywnego 
mężczyznę. Zdjęcie ukazuje jej spokój w 
kontraście z jego złością.

Otóż kilka fragmentów z wiersza
Wisławy Szymborskiej pod tytułem: “Nienawiść”

“Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
Jak dobrze się trzyma 

w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.

Jakie to łatwe dla niej - skoczyć, dopaść.
Nie jest jak inne uczucia.

Starsza i młodsza od nich równocześnie.
Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia.

Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.

............................................

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.
Ile stronnic historii ponumerowała.
Ile dywanów z ludzi porozpościerała

na ilu placach, stadionach.

..........................................

Jest mistrzynią kontrastu
między łoskotem a ciszą,

między czerwoną krwią a białym śniegiem.
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi

motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofi arą.

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.
Jeżeli musi poczekać, poczeka.

Mówią, że ślepa. Ślepa?
Ma bystre oczy snajpera

Wiersz “Keep Smiling”
Kornela Makuszyńksiego

napisany na prośbę Andrzeja Małkowskiego
podczas Pierwszej Wojny Światowej

Choć na nas idą nowe, wściekłe burze
I całe piekło szpony w serca nasze wszczepia

Źadna z nas oka trwożnie nie zamruży
Odważnie spojrzy złu w czerwone ślepia.

Choć nam się dusze będą skwarzyć w męce
Choć nas rozerwać zechcą i rozrzucić

My sobie mocniej uciśniemy ręce
Pójdziemy w zbroję Zawiszy okuci

Bo w nas jest wiara, jako pięść pancerna
Waląca góry, podnosząca morza

Niepognębiona, jak wszechświat bezmierna
Że wreszcie musi przyjść godzina boża

Że wreście musi ponad krwi ocean
Ponad miast zgliszcza i gazów opary

Podnieść się pieśni nowej, zbawczej pean
Ogarniający świata wszechobszary.

Znieść potrafi my szyderstwa i bicze
Wieniec czerniowy gdy nam skroń oplecie,

Aż się znów boże pokaże oblicze
Aż znowu miłośc zjawi się na świecie.

I choć nam nieraz ból serca zatarga
Że trudno zmienić ród nasz kainowy

Idziemy naprzód, obca nam jest skarga,
Na ustach naszych drży uśmiech skautowy.

ZDJĘCIE: Czeska skautka konfrontuje neo-Nazistę podczas protestu.- FOTOGRAF: Vladimír Čičmanec
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Podsumowanie:

 Cieszę się, że miałam okazję przeprowadzić te zajęcia 
z moją drużyną wędrowniczą. Choć muszę powiedzieć, że na 
początku nie byłam pewna czego tak naprawdę mogę oczekiwać, 
ani w sensie tego jak wędrowniczki zareagują na te ćwiczenia ani 
też jakie one w prawdzie przyniosą rezultaty. Jak wiemy nie jest 
to łatwy temat, za wielu może być uznany za niebezpieczny, dla 
innych bolesny. Często przy konfrontacji z problemami takimi 
jak ten, wolimy odwrócić wzrok i unikać potencjalnego ciosu jaki 
może przyjść w konsekwencji brania udziału w dyskusji, a tym 
bardziej działania w celu zniwelowania danego problemu.

 Muszę jednak przyznać, że otuchy dodało mi to, że 
dziewczęta szybko zabrały się do pracy, aktywnie udzielały się w 
ćwiczeniach i chętnie ze sobą współpracowały. W rezultacie nie 
tylko nasze wędrowniczki miały okazję się czegoś nauczyć. Ja 
sama zaczęłam je bardziej rozumieć i ich codzienne dylematy. 
Widziałam, jak dziewczęta obserwują swoje koleżanki i poprzez 
ich zachowania i reakcje uczą się tego jak można, lub jak powinno 
się zachować w sytuacjach w których “Hate Crime” “występuje”. 
Widziałam na twarzach niektórych dziewcząt niesmak, czasem 
złość i smutek. Widziałam, też, że dla niektórych z nich było 
to przebudzenie, bo nagle zrozumiały, że może nie do końca 
postępowały w porządku wobec innych osób. Niektóre z nich 
same przyznawały to na głos, a inne postanowiły podzielić się z 
nami osobistymi historiami z życia o których nikomu wcześniej nie 
wspominały. Wszystkie wspierały się nawzajem, nie ważne czy ich 
historie były o byciu “ofi arą” czy “osobą dyskryminującą”. Przecież 
wszyscy czasem popełniamy błędy. Byłam z nich bardzo dumna!

 Wiem, że te ćwiczenia umocniły naszą drużynę. Wiem, 
że wzmogły zaufanie między wędrowniczkami. Wiem, że dzięki 
nim dziewczęta poznały się lepiej. Wiem też, że wyszły z tej zbiórki 
jeszcze odrobinę lepszymi ludźmi i mam nadzieję, że zaniosą te 
dobro do innych ludzi, może nawet innych tego dobra nauczą. I 
przypuszczam, że nie będą musiały długo myśleć zanim zareagują 
w czasie potrzeby.

Bronka

Zajęcie nr. I

 Siadamy w koło do dyskusji wstępnej. Drużynowa 
prosi aby każdy pomyślał o sytuacji w której się znalazł, a 
w której musiał/a poznać nowych ludzi w nowym miejscu. 
Może musieli się przeprowadzić, rozpocząć naukę w nowej 
szkole gdzie nikogo nie znali, dołączyli do nowego klubu lub 
drużyny. Każdy opowiada o tym jak się czuł w tej sytuacji. 
Drużynowa pyta o to czy pamiętają jakieś konkretne 
zachowania osób kóre próbowały sprawić, żeby czuli się 
bardziej komfortowo lub w jaki sposób inni wyrażali swoją 
akceptację wobec nich, lub jej brak.

Zajęcie nr. II

 Drużynowa wyjaśnia, że drużyna ma zapoznać się 
z historią podobną do tych o których każdy przed chwilą 
opowiadał i mają przygotować krótki skecz/inscenizację 
wydarzenia. Każda grupa otrzymuje kartkę z opisem historii. 
Przykładowa historia (odpowiednio pasująca do środowiska 
w którym konkretna zbiórka jest przeprowadzana). 

Zajęcie nr. III

Drużynowa pyta o odczucia związane ze skeczem.

Pytania Pomocnicze:
-Co czuliście słysząc tę historię?
-Czy uważacie, że wydarzenia takie jak to z opowiedzianej 
historii zdarzają się naprawdę?
-Jak myślicie, dlaczego Juanita czuła się „niewidzialna”? Co 
to znaczy? Czy kiedykolwiek czuliście się „niewidzialni”? W 
jakiej sytuacji?
-Czy dostrzegacie w tej historii jakieś przykłady 
stereotypów?
-Czy ta historia opowiada o jakimś „uprzedzeniu” lub 
„dyskryminacji”? W jaki sposób?
-Czy ta historia opowiada o jakiejś „izolacji”? W jaki sposób?

Cel: Zrozumienie ról, które przyjmują osoby obecne w sytuacjach 
dyskryminacyjnych. Ta zbiórka/zajęcie stwarza okoliczność 
dla biorących udział do wzięcia pod uwagę swoich własnych 
doświadczeń, ich zachowań w tych sytuacjach oraz identyfi kowanie 
się z rolami które sami wybrali w danej sytuacji.

Materiały: Duże kartki papieru, Flamastry, Kredki.

Czas: 60-90 Minut

ZAJ CIA NA ZBI RK
W DROWNICZKI I “HATE CRIME”

Zajęcie nr. IV

 W czterech rogach rozwieszamy duże kartki z 
tytułami: CEL, ATAKUJĄCY, WIDZ i OBROŃCA. Drużynowa 
pomaga drużynie zidentyfi kować konkretne role przypisując 
je konkretnym postaciom z historyjki.

Pytania Pomocnicze:
-Czy kiedykolwiek słyszeliście słowo „cel”? Jak było 
używane?
-W przypadku tej historii, w jaki sposób było użyte słowo 
„cel”?
-Co było „celem”, w tej historii?
-Co oznacza słowo „atakujący”?
-Jak uważacie, kto był „atakującym” w tej historii?
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„Nowa Dziewczyna”

„Juanita była nowa w szkole; jej rodzina 
przeprowadziła się niedawno w pobliskie 
okolice. Z tego powodu że Juanita i jej rodzina 
byli pracownikami migrującymi, była ona 
przyzwyczajona do ciągłego rozpoczynania 
życia w nowych miejscach, ale mimo to zawsze 
trudno było jej zapoznać nowych przyjaciół 
i przyzwyczaić się do nowych nauczycieli. 
Juanita miała także trudności aby nadążyć z 
nauką, ponieważ często się przeprowadzała ale 
także i dlatego, że musiała opiekować się jej 
braćmi i siostrami, kiedy wracała do domu ze 
szkoły, podczas gdy jej rodzice pracowali. 

 Kiedy Pan Borden przedstawił Juanitę 
klasie, niektórzy uczniowie w tylnej części 
sali zaczęli chichotać. Jeden ze studentów 
szepnął wystarczająco głośno aby reszta 
mogła usłyszeć, “Patrzcie na te ubrania! 
Czy ona kupuje je w sklepie ze szmatami?”. 
Cała klasa zaśmiała się na głos. Juanita znała 
ten śmiech, bo słyszała go już wiele razy 
wcześniej. Wiedziała, że dzieci śmiały się z 
jej ubrań, ponieważ nie były one w najnowszym 
stylu, i kiedy ludzie tylko dowiadywali się, 
jak jej rodzina zarabiała na życie od razu 
otrzymywała przydomek “zbieraczka sałaty”. 
Tak było za każdym razem. Pan Borden 
przerwał na moment, gdy chichotanie zamilkło 
i kontynuował mówiąc: ”Postarajmy się by 
Juanita czuła się jak u siebie.”

 Wraz z tym jak mijał dzień, Juanita 
miała wiele uczuć, ale bycie akceptowaną 
nie było jednym z nich. Była nawet grupa 
dziewcząt, która głośno śmiała się za każdym 
razem kiedy spoglądały w jej kierunku i kiedy 
przyszedł czas aby podzielić się na grupy aby 
pracować razem nad zadaniami, nikt w grupie 
nie chciał z nią nawet rozmawiać, a właściwie, 
wszyscy zachowywali się tak jakby była 
niewidzialna.

 Kiedy nadeszła pora lunchu , wszyscy 
pobiegli w stronę kafeterii. Kilka z dziewcząt, 
które śmiały się z Juanity tego ranka, otarło 
się o nią i jedna z nich powiedziała na głos: 
„Mam nadzieję, że ona zdaje sobie sprawę, 
że tutaj nie rozdaje się lunchów za darmo”. 
Wydawało się to być najzabawniejszą rzeczą, 
jaką wszyscy kiedykolwiek słyszeli, ale w tym 
samym momencie jedna z dziewcząt o imieniu 
Stephanie, powiedziała, “Zostawcie ją w 
spokoju, ona nic nam nie zrobiła.”

Zajęcie nr. V

 Każdy dostaje kartkę i pisze na niej jeden przykład 
tego jak ktoś kogo znają jest szykanowany (nie używamy 
imion, tylko opisujemy sposób dyskryminacji). Kładziemy je 
przed sobą. Drużynowa pyta:
- Dlaczego ludzie nie reagują kiedy ktoś jest 
dyskryminowany? 
-Dlaczego ktoś decyduje się być „OBROŃCĄ”?
-Jak możemy pomóc ludziom zmienić postawę z WIDZA na 
OBROŃCĘ?

Zajęcie nr. VI

 Wspólnie tworzymy broszurę informacyjną na 
temat związany z naszą historią służącą do edukowania 
innych:
-Kim jest „pracownik migrujący”?
-Kim są „pracownicy migrujący” w Stanach Zjednoczonych?
-Ile jest teraz w Stanach „pracowników migrujących”?
-W jaki sposób „pracownicy migrujący” wspierają 
mul  billionowy przemysł warzywno-owocowy w Stanach 
Zjednoczonych?
-Jakie problemy zdrowotne zagrażają „pracownikom 
migrującym” (np. zatrucia pestycydami)?
-Dlaczego trudno jest „pracownikom migrującym” otrzymać 
zapomogę fi nansową od rządu federalnego?
-Z jakimi problemami zmagają się dzieci „pracowników 
migrujących”?

Zajęcie nr. VII

Każdy pisze krótką historyjkę o migrantach
lub wiersz o ich pracy.

Zajęcie nr. VIII

Drużynowa pokazuje video “mannequin challenge”:
h  p://www.news18.com/news/buzz/this-mannequin-
challenge-video-on-bengaluru-mass-molesta  on-is-a-must-
watch-1335227.html
Drużyna robi razem mannequin video ale tym razem na 
temat „hate crime”.

POWODZENIA

-Co oznacza słowo „widz”?
-Jak uważacie, kto był „widzem” w tej historii?
-Co oznacza słowo „obrońca”?
-Z czym kojarzy się wam słowo „obrońca”?
-Jak uważacie, kto był „obrońcą” w tej historii?
-Czy uważacie, że każdy z nas miał chociaż raz okazję znaleźć 
się w każdej z tych ról? Dlaczego tak uważacie?
-Które z tych ról można wybrać a które nie?
Drużynowa prosi aby każdy pomyślał o sytuacjach w których 
znalazł się w każdej z czterech z tych ról i podszedł do każdej 
z kartek rysując tę sytuację w kilka sekund. Drużynowa 
tłumaczy, że każdy będzie miał możliwośc wybrać jedną z 
tych sytuacji i o niej opowiedzieć. Drużynowa pyta o to która 
rola jest najtrudniejsza do opowiedzenia i dlaczego?
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23.06.2016
BREXIT I “Hate Crime”

 23.06.2016 na zawsze zostanie zapisane dużymi 
literami na kartach historii nie tylko Wielkiej Brytanii, ale 
całej Unii Europejskiej. Wówczas Brytyjczycy podjęli decyzję o 
opuszczeniu Unii Europejskiej.

 Od tamtego dnia wiele na wyspach się zmieniło, 
a przede wszystkim zmienił się stosunek Brytyjczyków do 
emigrantów, szczególnie tych z Europy wschodniej. Media 
podają wciąż informacje o licznych atakach i zachowaniach 
antyimigranckich. Polacy coraz częściej zgłaszają przypadki 
nietolerancji i agresji w stosunku do nich i ich najbliższych. 
 
 A jak wgląda obecnie sytuacja Polaków w Szkocji? 
Zdecydowanie lepiej niż w pozostałej części wyspy. Poruszając 
zagadnienie relacji polsko – szkockich należy wspomnieć o 
długoletniej historii tych związków. Począwszy od XV wieku w 
Polsce znacznie wzrosła liczba szkockiej społeczności. Do 1650 
roku żyło tu około 40000 szkockich obywateli. W XVII wieku 
wieloletnim burmistrzem Warszawy był Aleksander Chalmers. 
Wielu Szkotów utrzymywało kontakty z ojczyzną, a sporo 
zaaklimatyzowało się i zasymilowało z lokalną społecznością. 
Koniec XIX wieku to emigracja Polaków „za chlebem”, którzy 
szukali miejsca, gdzie znajdą pracę i będą mogli prowadzić 
spokojne życie w chwili, gdy Polska utraciła niepodległość i na 
spokojne życie w ojczyźnie szans nie było. Wielu emigrantów 
trafi ło wówczas do USA, Francji a także do WB i Szkocji. Kolejna 
fala emigrantów polskich przybyła do Szkocji po II Wojnie 
Światowej. Nazwa Polskiego Klubu Sikorskiego w Glasgow 
pochodzi od Władysława Sikorskiego. Znaczny wkład pilotów 
polskich sił powietrznych w Bitwie o Wielka Brytanię jest dobrze 
znany. Musimy pamiętać, iż Polacy, którzy w tamtym czasie 
przybyli do Szkocji to polscy żołnierze walczący o wolność Polski 
na różnych frontach II Wojny Światowej. Wybór Szkocji na ich 
drugi dom nie był suwerenną decyzją żołnierzy, a zrządzeniem 
losu. Siły komunistyczne, które przejęły po zakończeniu II wojny 
światowej władze w Polsce nie pozwoliły na powrót tysiącom 
Polaków rozsianym po całym świecie, w tym także w Szkocji, 
do ukochanej Ojczyzny. Bezprecedensowym było pozostanie w 
Szkocji żołnierzy II Korpusu, Armii Krajowej czy żołnierzy gen. 
Stanisława Maczka. Nie była to wówczas emigracja z wyboru, a z 
konieczności. Nie była to sytuacja łatwa i oczywista dla Polaków 
pozostających na obcej ziemi, często bez znajomości języka, z 
dala od rodziny, ale z nadzieją w sercu, iż niebawem sytuacja 
polityczna w Polsce się zmieni i będą mogli wrócić do ukochanej 
ojczyzny. To wszystko sprawiło, iż niełatwym było odnalezienie 
się w Szkocji, zbudowanie tu własnej tożsamości polskiego 
emigranta i rozpoczęcie życia w zupełnie innych warunkach, w 
obcym kraju.

 Obecnie jest zupełnie inaczej. Wraz z wejściem Polski 
do Unii Europejskiej i otwarciem granic w 2004 roku pojawiły 
się nowe perspektywy, możliwość podróżowania - nie tylko w 

celach turystycznych, ale i zarobkowych - właściwie po całym 
świecie. Wielu rodaków za punkt docelowy obrało wówczas WB 
i Szkocję. Od tej chwili daliśmy się poznać jako naród pracowity, 
chętnie “asymilujący” się z lokalną społecznością. Niestety, życie 
niesie wiele nowych sytuacji, jedną z nich było referendum, w 
którym Brytyjczycy zadecydowali, że ich wolą jest opuszczenie 
Unii Europejskiej.
 
 Od głosowania nie minął nawet rok, a z przykrością 
stwierdzić należy, że pojawiło się znacznie więcej napaści na 
naszych rodaków, zachowań wskazujących na brak tolerancji 
i niechęć do Polaków czy innych emigrantów żyjących na 
terenie Wielkiej Brytanii. W związku z niepokojącą sytuacją 
parlamentarzyści szkoccy zorganizowali specjalną debatę w 
lokalnym parlamencie na temat sytuacji Polaków w Szkocji. 
Potępiają ostatnie akty nienawiści popełnianie w stosunku do 
Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii; dostrzegają, że Szkocja 
i Polska mają długotrwałe i silne powiązania, a wzajemne 
stosunki obu krajów przyniosły zarówno Szkocji, jak i Polsce 
wiele korzyści. Parlamentarzyści przyznają zgodnie, że Polacy i 
inni migranci z Europy Wschodniej odgrywają kluczową rolę w 
wielu dziedzinach gospodarki szkockiej, zwłaszcza w usługach, 
rolnictwie, budownictwie i biznesie. Doceniają wysokie 
umiejętności i doskonałą etykę pracy, zdecydowanie potępiają 
wszelkiego rodzaju nienawiść, nietolerancję i agresję oraz 
zapewniają o swojej solidarności z Polakami, zarówno w Szkocji, 
jak i w pozostałej części Wielkiej Brytanii. Nadal będą chętnie 
gościć i wspierać polskich emigrantów w Szkocji. 

---
Miłość Boża

przezwyciężyła 
wszelką nienawiść gdy 
nienawiść stworzyła 

obozy śmierci,
miłość ta nawet umiała 
jeszcze zakwitnąć, i 
zakwitła wspaniale, 
dając dowód, że 

ponad  wszystko co na 
tej ziemi, pełnej łez 
i cierni zdarzyć się 

może, wyższą
i trwalszą jest miłość.

---

Kardynał Stefan Wyszyński 



strona 21
WĘZEŁEK|NUMER 327|MARZEC/KWIECIEŃ 2017

 Zapytałam o zdanie szkockie przyjaciółki 
tutejszej Polonii, z którymi od lat współpracuję nie 

tylko w ramach działań ZHP Edynburg.

Aileen Orr
autorka książki: „Niedźwiedź Wojtek niezwykły żołnierz 
Armii Andersa”, mówi otwarcie, iż Polacy i Szkoci od wielu 
lat mają wspólną historię, którą należy znać i lepiej tworzyć 
pozytywny niż negatywny wizerunek Polaków. Według niej 
to Polacy mieszkający w Polsce tworzą negatywny obraz 
rodaków, który przedostaje się do brytyjskich mediów. 
Aileen jest przekonana, iż powinno się tu na miejscu 
tworzyć ”kampanie miłości”, a nie nienawiści. Trzeba 
mądrze podchodzić do informacji serwowanych w mediach, 
które wielokrotnie celowo są zniekształcane. Poza tym 
dziś, w tych niepewnych czasach, należy pokazywać dobre 
historie Polaków, ich dobre działania na rzecz społeczności 
lokalnych. Ona sama zawsze stara się pokazywać jak 
wartościowymi i dobrymi ludźmi są Polacy, a także jak 
wiele Szkocja im zawdzięcza. Przy każdej nadarzającej 
się okazji podkreśla jak wiele dobrego robią Polacy, jak 
angażują się w codzienne życie i rozwój Szkocji. Zawsze 
podkreśla jak ważną rolę odgrywają i jak ważną pracę na 
rzecz wspólnej społeczności wykonuje harcerstwo, jak 
wiele robi dobrego w stosunkach polsko–szkockich nie 
tracąc przy tym swojej Ojczystej tożsamości.

Lesley Dunkan 
przyjaciółka Polonii nie tylko w Edynburgu, ale też 
osoba, która objęła swoim patronatem jedną z polskich 
szkól w Wielkopolsce, oraz pochodzący stamtąd zespół 
folklorystyczny. Bardzo często zaprasza swoich 
podopiecznych do szkockiej stolicy, a także osobiście 
odwiedza ich w ich szkole oraz rodzinnych domach, 
zapewniając o wzajemnym szacunku i przyjaźni. Lesley 
zawsze podkreśla, że Polacy są dobrymi, pracowitymi 
ludźmi, którzy wykonują wiele prac, łatwo umieją się 
przekwalifi kować, nie trzymają się kurczowo swojego 
wyuczonego zawodu. Nigdy nie miała żadnych problemów 
w stosunkach polsko–szkockich, jeszcze na długo przed 
falą „nowej emigracji” słyszała wiele dobrego o Polakach, 
co potwierdziliśmy swoim zachowaniem przybywając do 
Szkocji po 2004 roku. Lesley nie słyszała, by po ogłoszeniu 
wyników referendum zwiększyła się liczba zachowań 
antyemigranckich, w tym antypolskich. Owszem zdarzają 
się incydenty, ale są one według niej celowo „wzmacniane” 
przez media. Zgadza się ona z Aileen Orr, iż ostatnie 
doniesienia mediów prawicowych są ukierunkowane na 
celowe konfl iktowanie Brytyjczyków z Polakami i innymi 
obywatelami UE lub uchodźcami. Przedstawiają ich jako 
ekstremistów łamiących prawo. To smutne, ale prawdziwe. 
Lesley w rozmowie poinformowała mnie, iż osobiście 
wysłała dwie skargi do Stowarzyszenia Prasowego na 
temat fałszywych informacji podanych w mediach na ten 
temat. Ubolewa, iż brak jest pozytywnych informacji o 
Polakach. Media uwielbiają nowinki, fotografi e, drastyczne 
opowieści, a Brexit jest według Lesley doskonałą okazją 
do pokazania emigrantów, w tym także Polaków, w dwojaki 
sposób zarówno negatywny, jak i pozytywny. Podkreśla, 
że zadaniem Szkotów jest promowanie wspólnej 
wielowiekowej historii i wszystkiego co nas łączyło i nadal 
łączy. Zapytana jak widzi przyszłość Polaków w obliczu 
Bexitu odpowiedziała:
„osobiście nie wierzę, że należy się martwić, kontynuujcie 

 Wandale pokryli napisami Mauzoleum 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i grób Jego Matki. 
Oburzenie profanacją na cmentarzu na Rossie wyraziła 
Ambasada RP w Wilnie.
 Jak podaje portal L24.lt, w dniu dzisiejszym 
doszło do wandalizmu na Kwaterze Legionistów Starej 
Rossy w Wilnie. Na płycie Mauzoleum Matki i Serca 
Józefa Piłsudskiego zamalowano zieloną farbą litery 
inskrypcji. Na pobliskim ogrodzeniu cmentarnym 
pojawiły się napisy w językach litewskim i angielskim 
oraz obsceniczne rysunki.
 Napisy w języku litewskim głosiły: „Svarbiausias 
suvokimas, kad mes kitokie” i „Kai tau skauda jau  esi 
gyvas” („Najważniejsza jest świadomość, że jesteśmy 
inni”, „Kiedy cię boli, czujesz, że żyjesz”).

Policja została powiadomiona o incydencie.

swoją codzienną działalność, bądźcie dumni z siebie, 
waszych rodzin i pomagajcie innym…
pracujcie nad nowym życiem Polski i świata.
Jestem bardzo dumna, że rozmawiacie o tym ze mną”.

Podsumowując, należy mieć nadzieję na lepsze jutro 
i wierzyć, że ludzie są dla siebie dobrzy, a przejawy agresji, 
nietolerancji i wszelkich negatywnych emocji nie będą miały 
miejsca w Europie i na świecie w nadchodzących latach. 
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JAKA POWINNA BYĆ
INSTRUKTORKA?

 W naszej codziennej pracy, na bieżąco, kiedy 
wykonujemy powierzone nam zadania nie mamy czasu na zbyt 
wiele fi lozofowania. Ale pewnie każda z nas w chwili zadumy 
zastanawia się czy wszystko co robi jest dobre, odpowiednie, 
czy inne instruktorki lub nasi podopieczni patrząc na nas widzą 
właśnie tą dobrą instruktorkę?

 Poniższy rysunek pokazuje niektóre cechy, którymi 
powinna odznaczać się instruktorka. Patrząc się na nie, 
możnaby dojść do wniosku, że niewiele one się różnią od cech, 
które powinna pokazywać każda inna harcerka. Z tego też 
powodu, nasze namysły muszą zacząć się od tego kim jest ta 
instruktorka, co nam pozwoli ocenić czym się różni od harcerki 
i jakie pokazuje cechy. 
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 Pamiętajmy, że nie ma jednej defi nicji wzorowej 
instruktorki. Każda jest inna i wnosi coś innego do Związku. 
Aczkolwiek są pewne fundamenty, które łączą instruktorki 
choć możemy inaczej je okazywać. Jednym najważniejszym 
takim fundamentem jest pasja do naszej organizacji i chęć 
polepszania jej dla dobra naszej młodzieży. Niezależnie czy ma 
ona lat 19 czy 60, każda może się pozytywnie sprawdzić w roli 
wychowawczej i organizacyjnej.

 To jest pierwsza i największa różnica pomiędzy 
harcerką a instruktorką. Instruktorka wszystko co robi, 
powinna robić w roli wychowawczej ponieważ to właśnie 
ona dobrowolnie postanowiła, że drogą instruktorską chce 
stosować metodę harcerską, aby wydobyć jak najlepsze cechy 
z dorostających dziewcząt.

 Kolejną różnicą jest doświadczenie instruktorskie. 
Zazwyczaj instruktorką jest kobieta, która podczas swoich 
młodych lat przeszła przez nasze szeregi. Była ona w tych 
samych sytuacjach co nasze zuchy, szeregowe, drużynowe, 
komendantki i inne funkcyjne. W takiej sytuacji, daje to 
jej dużo lat doświadczenia praktycznego, nie koniecznie w 
wychowywaniu, ale w byciu w harcerstwie, a to jest ważne, 
aby rozumieć o co w harcerstwie chodzi i co nas odróżnia od 
innych organizacji.

 Czemu cechy instruktorskie powinny się różnić 
od cech harcerek? Z jednej strony nie powinny ponieważ 
instruktorki są również harcerkami. Z drugiej strony, 
instruktorki mają wiekszą odpowiedzialność i się więcej od 
nich oczekuje. Nie chodzi tu tylko o pracę harcerską, ale także 
o życie osobiste. Czy to na studiach, czy w pracy, instruktorki 
powinny świecić przykładem na każdym kroku. Przykład jak 
się dobrze zachowywać w danych sytuacjach, co się powinno, 
a czego się nie powinno robić, jak traktować innych, jak 
się dobrze i bezpiecznie bawić, jak się uśmiechnąć nawet 
jeśli plany nie idą po naszej myśli. Żyjąc w XXI wieku, gdzie 
internet robi ogromne wrażenie na młodych dziewczętach, 
instruktorki powinny się zastanawiać nad tym jak ich osoba 
jest przedstawiana, gdy nie są w mundurze. 

Droga czytelniczko:

•Jeśli jesteś instruktorką. W jaki sposób możesz 
użyć nowoczesne metody komunikacji, aby dojść do 
swoich harcerek i w jaki sposób możesz się pokazać, 
abyś była bardziej dostępna? Jak możesz pokazać 
swoją kreatywność, pomysłowość, energię, przygody? 
W jaki sposób możesz wiedzieć wystarczająco o 
swoich harcerkach, aby móc im pomóc w potrzebie? 
Jakie cechy chciałabyś okazywać i jak możesz do 
nich dążyć?

•Jeśli jesteś harcerką. W jaki sposób chciałabyś, aby 
bliska Ci instruktorka robiła powyższe? Co chciałabyś, 
aby ta instruktorka robiła, abyś chciała ją naśladować, 
abyś potrafi ła zapoznać się z jej przykładem? Jakie 
cechy chciałabyś, aby ta instruktorka okazywała? 
Jak możesz z nią porozmawiać, aby jej pomóc w 
osiąganiu jej celów?

 Harcerki i instruktorki są tak dobrze wyrobione, że 
zazwyczaj przemiana z samarytanki na przewodniczkę jest 
swobodna, więc nikt się nie zastanawia nad tym czy coś więcej 
jest od niej wymagane. Choć się nie odczuwa ogromnych 
zmian, nie oszukujmy się, że one nie istnieją. Najważniejszą 
zmianą jest wytrwałość! Dla instruktorek nie powinno być 
rzeczy niemożliwych. Z dobrym nastawieniem i przemyślanym 
planem działań instruktorki mają za zadanie pomóc młodzieży 
osiągnąć ich cele i równocześnie znaleźć w sobie nowe siły 
i umiejętności. Instruktorki powinny rozumieć, że życie to 
nie tylko jedna duża gra, ale również okazja, aby się uczyć 
na swoich błędach (które są nieuniknione i my wszystkie je 
popełniamy) i się cały czas polepszać.

 Zarówno podsumowując jak i łącząc wstępne 
pytania, cechy, które powinna okazywać instruktorka są 
podobne do tych, których się spodziewamy od harcerek, lecz 
są one poszerzone, rozwinięte i mają szersze zastosowania.

 Drogie czytelniczki, choć czytając te cechy może 
myślicie, że są one proste, nie myślcie, że są one łatwo 
osiągalne, jeśli chce się je okazywać poprawnie. Dążmy do 
nich. Czy to jako instruktorki czy przyszłe instruktorki, chciejmy 
być gotowe świecić przykładem, być wytrwałe i pozytywne. 
Chciejmy oddziaływać na siebie nawzajem. Chciejmy pomagać 
instruktorkom, aby te cechy osiągneły. Chciejmy szukać 
przykładów, które chcemy śledzić i chciejmy ten przykład 
dawać.

 Pamiętajmy, że dla instruktorki, która dobrze zna 
metodę harcerską, wszystkie wyżej wymienione cechy będą 
czymś naturalnym i łatwiej będzie je nam sobie przyswoić. 

Czuwaj!
Iskra

Urodziłam się w Polsce, w 
Zgierzu, niedużym mieście 
niedaleko Łodzi. Wyjechałam 
z Polski mając zaledwie sześć 
lat z rodzicami i rodzeństwem. 
Moja przygoda z harcerstwem 
zaczeła się w 2000 roku jako 
zuch w gromadzie zuchowej 
Bursztynowe Serduszka na 
terenie Willesden, Londyn, 
rozwineła się w drużynie 
Dunajec i teraz ciągnie 
się dalej jako zastępczyni 
Hufcowej Hufca Bałtyk. W 
2014 roku ukończyłam studia 
prawa, a w tym momencie 
pracuję jako doradca 
podatkowy.

phm.Ola Kucharska
Londyn,WB
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METODA I PRAKTYKA
O DRODZE S U BOWEJ

 Do gromady „Pszczółki” 
w Londynie zostałam przyjęta w 
1957r. Bardzo byłam dumna z 
czerwonej kokardy i czerwonego 
beretu i z pięknego totemu jak 
plaster miodu. Nasza Druhna 
nauczyła nas piosenki o pszczółkach. 
Na zbiórkach cały czas coś się 
działo: pracowało się, brzęczało 
i huczało, jak w ulu. Teraz jestem 
już starą pszczołą, ale jeszcze lubię 
sobie pobrzęczeć. 

 Lubimy narzekać na drogę służbową: że spowalnia 
przepływ informacji. Albo, że informacja w ogóle nie dociera 
tam, dokąd powinna trafi ć. I jeszcze, że ludzie nie odpowiadają, 
nie zgłaszają się, nie reagują, ignorują... Dlaczego tak jest? 
Kiedyś posługiwaliśmy się gońcem, listem czy telegrafem dla 
przekazywania poleceń. Dzisiaj mamy do  dyspozycji telefonię 
komórkową, pocztę elektroniczną, media społecznościowe, 
spotkania wirtualne i technologię „chmury”. Czy droga służbowa 
jeszcze jest nam potrzebna w dobie błyskawicznej komunikacji z 
dowolną liczbą odbiorców w całym świecie?

 Zastanówmy się najpierw, jak powinna działać droga 
służbowa. Ustrój Związku Harcerstwa Polskiego można porównać 
do drzewa zakorzenionego w glebie ideałów. Pień symbolizuje 
władze naczelne; potężne konary – poszczególne organizacje: 
harcerek, harcerzy z głównymi kwaterami na czele, starszego 
harcerstwa oraz kół przyjaciół harcerstwa; gałęzie – chorągwie 
z komendami na czele, kolejne odgałęzienia – hufce; mniejsze – 
drużyny i gromady; a najmniejsze – zastępy. Liśćmi są indywidualne 
instruktorki i instruktorzy oraz uczestnicy: wędrowniczki, harcerki, 
zuchy i skrzaty. Otóż, aby całe nasze drzewo funkcjonowało 
prawidłowo mamy drogę służbową – system, który powoduje, że 
przez pień i konary przekazuje się do gałęzi i gałązek potrzebne 
„pożywienie” w postaci rozkazów, powołań, mianowań i 
wiadomości. Nawet liście i listki mają rolę do spełnienia w tym 
systemie;  im więcej ich jest, tym bujniejsze i silniejsze drzewo, a 
droga służbowa nie ogranicza się do przekazywania rozkazów od 
władz do jednostek. Działa także w odwrotnym kierunku, kiedy 
przekazujemy meldunki, raporty i dane statystyczne do władz 
organizacyjnych, a także n.p. propozycje sprawności z hufców 
czy chorągwi, czy nowatorskie i eksperymentalne rozwiązania 
programowe, które główne kwatery mogą zatwierdzić i 
rozpowszechnić dla wszystkich jednostek.

 Droga służbowa opiera się na systemie zastępowym, 
który porządkuje i upraszcza przekaz informacji – z zachowaniem 
i poszanowaniem odrębności czterech organizacji wchodzących 
w skład ZHP – i przynajmniej w założeniu pozwala dotrzeć 
w miarę równomiernie do wszystkich szczebli organizacji. 
Natomiast, jeżeli droga słubowa nie funkcjonuje poprawnie, to 
mogą powstać zatory, sprzeczne instrukcje, niedoinformowanie, 
nieporozumienia, a nawet chaos organizacyjny. Zresztą, jeszcze 
większy chaos może powstać w braku jakiejkolwiek drogi 
służbowej – n.p. kiedy informacje pojawiają się w mediach 
społecznościowych i rozchodzą się żywiołowo, czasem omijając 
tych, którzy powinni wiedzieć, a trafi ając do osób przypadkowych, 
które nie są zainteresowane albo, które nie będąc zorientowane 
mogą źle zrozumieć, o co chodzi.

 Droga służbowa jest elementem pracy nad sobą: 
ćwiczenia karności i dyscypliny wewnętrznej. Należy do tradycji 
wojskowej razem ze sztandarami, umundurowaniem, musztrą, 
drabinką organizacyjną i rozkazami. Tradycja wojskowa była 

zasadniczym elementem początków ruchu harcerskiego w okresie 
kiedy Polska wyzwalała się z niewoli zaborców. Ale walory, 
które leżą u podstaw drogi służbowej: karność, obowiązkowość, 
spójność w działaniu są potrzebne w każdym czasie i w każdym 
społeczeństwie. Harcerstwo ma szczególną misję do spełnienia 
w społeczeństwie: nie jest po prostu jedną z wielu opcji na 
dobre spożytkowanie czasu, lecz elitarnym ruchem powołanym 
do budowania lepszego świata. To ten lepszy świat jest celem 
naszej służby – owszem przygotowujemy się do niej przez 
grę, ale pełnimy ją na podstawie dobrowolnie przyjętego 
Prawa harcerskiego i regulaminów organizacyjnych. W swoim 
pożegnalnym przemówieniu Przewodniczący ZHP dr. Michał 
Grażyński* powiedział „Jeżeli system harcerski żąda od harcerza 
karności, to ta karność nie może być tylko formalna, ale ma 
wypływać z wewnętrznego niejako imperatywu, a przejawiać 
się zarówno w zakresie życia organizacyjnego jak i wszystkich 
poczynaniach.” My członkowie grona instruktorskiego musimy 
jako pierwsi być karni i posłuszni, a przestrzeganie drogi służbowej 
i szybkie reagowanie na otrzymane polecenia winniśmy traktować 
jako niekwes  onowany obowiązek.

 Tak więc droga służbowa jest po to, by usprawnić 
przepływ informacj, utrzymać sprawność organizacyjną i 
zapewnić wykonanie zadań. Ale warunkiem jej skuteczności jest 
nasze poczucie obowiązku i odpowiedzialności za przekazanie 
informacji i poznanie jej treści – nawet jeżeli ta treść nie 
dotyczy bezpośrednio nas samych. Korzystajmy z niej mądrze, 
aby przekazywać wiadomości i polecenia służbowe szybko i 
sprawnie – w obu kierunkach. Szanujmy pracę i czas naszych 
druhen i druhów, którzy mają czym się podzielić. Nie zostawiajmy 
odpowiedzi innym, nie odkładajmy na później. Nie uzurpujmy 
sobie uprawnień należących do innej instancji organizacyjnej, ale 
w duchu braterskiej współpracy bierzmy współodpowiedzialność 
za pomyślny rozwój całego Związku. 

Stara Pszczoła

(*) Dr Michał Grażyński, Przewodniczący ZHP – ostatni w Polsce przed 
II Wojną Światową i pierwszy na emigracji. „50 Lat Slużby Harcerskiej”, 
Wyd. Naczelnictwa ZHP, 1960r.

Stara Pszczoła



strona 25
WĘZEŁEK|NUMER 327|MARZEC/KWIECIEŃ 2017

MONTE CASSINO

Wystawa Monte Cassino, NY

 Weterani i Unia Kredytowa otwarli wystawę o Armii 
Generała Andersa. Goście honorowi: Pani Anna Maria Anders, 
Senator RP, Konsul Generalny N.Y. M. Gołębiewski, przedstawiciele 
wielu organizacji, Pan Antoni Chróścielewski, weteran z pod Monte 
Cassino /to jego inicjatywa/.  Bardzo “dostojna” impreza, i ciekawe 
przemówienia, szczególnie podobały mi się wspomnienia Anny 
Marii z wizyt do Iranu i Kazakstanu, wzruszające opowiadania. 
Wszystko to jest bardzo bliskie Zygmuntowi (małżonkowi Druhny 
Dzidki), skoro jego Mama szła szlakiem Andersa i była w korpusie, 
a ojczym dwa razy ranny pod Monte Cassino. Byli też zaproszeni 
Państwo Ollis, rodzice kaprala Ollisa, który uratował życie 
Polskiemu Kapitanowi Karolowi Cierpica w Afganistanie, sam 
zginał. Weterani ich zapraszają na każdą większą uroczystość, są 
“adoptowanymi” Polakami.  Cieszę się, że kilka z naszych harcerek 
i harcerzy odpowiedziało na bardzo serdeczne zaproszenie od Unii 
i Weteranów, akurat było strasznie zimno i padał śnieg, ale nasza 
stara gwardia też nie zawiodła, zawsze dobrze “przewietrzyć’ 
mundury, niech nas widza.

Pozdrawiam
Dzidka

ZDJĘCIE: Instruktorki i Instruktorzy z Nowego Jorku na otwarciu wystawy - Dhna Mary Bielski
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WOLNE ROZMYŚLANIA NA 
TEMAT KURSÓW KSZTAŁCENIA

“Najważniejszy cel skautingu – wychowywać; 
pamiętajcie, nie nauczać lecz wychowywać, 

to jest nakłaniać [...], by dla siebie, z 
własnej ochoty uczył się tego, co będzie 
mu potrzebne dla rozwoju wewnętrznego.“                                                                                                              

Robert Baden-Powell

 Z defi nicji kurs  to „cykl edukacyjnych zajęć, służących 
zdobyciu wiedzy i umiejętności w określonym zakresie. 
Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie pewnej wiedzy 
praktycznej lub uprawnień do  dalszej nauki na wyższych 
poziomach, ma również służyć  zaspokojeniu własnej ciekawości i 
osobistych aspiracji.” Defi nicja krótka, prosta i myślę, że poprawna 
ale jak się to ma do naszej harcerskiej rzeczywistości?

 Za dawnych czasów szkolenia odbywały się pod opieką 
mistrza danego zawodu. Przyszły adept cechu terminował pod 
okiem bardziej doświadczonego rzemieślnika nawet przez kilka 
lat zanim samemu stanął na własnych „zawodowych” nogach. 
Dobrowolność może nie zawsze miała tu miejsce ale na pewno była 
to bezpośrednia a jednocześnie pośrednia forma kształcenia. W 
takim samym stopniu rozwijała praktyczne elementy zawodu jak i 
uczyła samostanowienia o sobie oraz brania odpowiedzialności za 
wykonywaną pracę. 

 Ostatnio miałam okazję kolejny raz uczestniczyć w 
kursach kształcenia organizowanych na moim terenie. Wracam 
z nich zawsze z nowymi wspomnieniami i znajomościami ale 
co ważniejsze za każdym razem wynoszę z tych spotkań coś 
nowego. To coś pobudza mnie do stawiania sobie pytań i szukania 
odpowiedzi, co nowego, lepszego pojawiło się tym razem, a czego 

oczekuję od kolejnego kursu?  Zastanawiam się jak to kształcenie 
powinno przebiegać, jakie formy przybierać aby nie tylko było 
atrakcyjne dla uczestniczek, zachęcające do samokształcenia, ale 
i przyniosło zamierzony efekt, czyli wykształcenie  następców na 
każdym poziomie harcerskiej drabiny?

 Kursy, w których biorę udział odbywają się przeważnie na 
dwóch płaszczyznach. Pierwsza, obowiązkowa składa się z bardziej 
lub mniej ciekawego wykładu, czasami urozmaiconego jakimś 
drobnym majsterkowaniem lub grą i zakończona kominkiem. 
Niestety z tej części często wynoszę pewien niedosyt, wrażenie, 
że biorę udział w spotkaniach uniwersyteckich przeplatanych 
gdzieniegdzie elementami harcerskiej metody. Natomiast druga 
część, to trwająca często do rana spontaniczna zabawa połączona z 
żywą dyskusją, wymianą opinii i pomysłów, dzielenie się kłopotami 
z jakimi borykają się poszczególne tereny. To prawdziwa „burza 
mózgów”. Podczas takich, nieofi cjalnych rozmów otwierają się 
umysły, serca  i usta osób mniej odważnych, którym podczas zajęć 
dziennych czasami trudno się przebić. Odnoszę wrażenie, że to 
właśnie ta część kursów jest najbardziej pozytywna, zwraca uwagę 
na indywidualność i wzajemne oddziaływanie, jest nacechowana 
naturalnością i pośredniością w działaniu, a co ważniejsze 
udział w tej części jest całkowicie dobrowolny i świadomy.  Takie 
właśnie naturalne spotkania przy lekkim ukierunkowaniu i ujęte 
w delikatne formalne ramy mogłyby się stać  podstawową formą 
spotkań kursowych. 

 Jak mawiał generał Robert Baden-Powell „Scou  ng 
to wielka gra”, która wiele z nas przyciągnęła na początku do 
tego ruchu. Może warto się zatrzymać i zastanowić co chcemy 
osiągnąć gdy przygotowujemy kształcenie dla tych co przyjdą po 
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nas? Bez względu na to, jaki kurs opracowujemy, starajmy się 
pamiętać, by był zgodny z naszą metodą, by był przygodą, która 
zachęca do działania a jednocześnie wykorzystuje oraz przekazuje 
dalej całe spektrum założeń wychowawczych wraz z szerokim 
wachlarzem narzędzi.  Powinnyśmy zastanowić się czy szkolenie 
może być formą terminowania pod srogim i skrupulatnym okiem 
doświadczonej instruktorki czy raczej zajęciami nakierowującymi 
ale nie narzucającymi woli „mistrza”, zajęciami, które zachęcą 
młode adeptki harcerskiego rzemiosła do własnych poszukiwań, 
przygotowując je do stawania na własnych nogach nie tylko 
w harcerskiej pracy ale i poza nią. Ideałem jest by kurs był 
raczej motywującym przeżyciem a nie zaliczeniem kolejnego, 
obowiązkowego wymagania w karcie próby, by zachowywał 
harcerską równowagę między zajęciami praktycznymi a niezbędną 
teorią.

 Jeśli więc zdarzy się komuś przygotowywać jakiś 
kurs, zachęcam do korzystania z wcześniejszych doświadczeń 
ale i równocześnie do zadania sobie za każdym razem pytania: 
jak zmieniła się nasza rzeczywistość i co tym razem  chcemy 
osiągnąć, co przekazać, na co zwrócić większą uwagę a co 
zostawić  uczestniczkom do wyboru. Czy warto narzucać czy tylko 
podać i subtelnie ukierunkować temat na bazie którego młode 
zastępowe, drużynowe i instruktorki będą budować swoją wiedzę 
i doświadczenie? 
Z pewnością nie ominą nas na tej drodze niepowodzenia i błędy 
ale błędem będzie nie wyciąganie wniosków na przyszłość.

Wszystkim mistrzom harcerskiego rzemiosła,
którzy stanęli na mej drodze,

z podziękowaniem za wsparcie i praktyczne porady.

                                                             „Łódka”

 Mam na imię Aneta. 
Moja harcerska przygoda 
rozpoczęła się w Polsce, gdzie 
marzyłam aby kiedyś poznać kraj, 
z którego wywodzi się “scou  ng”. 
W tym przypadku marzenie 
się spełniło. Obecnie jestem 
Drużynową gromady zuchowej 
“Szarotki” oraz Skarbniczką 
Głównej Kwatery Harcerek. 
Odpoczywam przy rytmach 
poezji śpiewanej i na harcerskich 
imprezach a horyzonty poszerzam 
przy czytaniu i rozmowach, nie 
tylko z przyjaciółmi.

Ostatni kurs korespondencyjny na stopień 
podharcmistrzyni pod tytułem “Rzeka” dobiegł końca. 
Sądzimy że komenda kursu jak i same uczestniczki 

będą chciały się z nami wszystkimi podzielić 
wrażeniami i nabytym doświadczeniem. Ale na dziś 
taka mała ciekawostka. Owszem tyle jest rzek ale 
z tych naszych które zasilały nasze ziemie i karmiły 

wielu z naszych przodków, ile z następujących 
znasz, poznasz lub skojarzysz? A jeżeli nic Ci te 

nazwy nie mówią, wejdż na internet i poznaj je jak 
i okolice które do dziś nasilają. Otóż rzeki: Sukiel 
Horzyń, Prut i Czeremosz (te napewno poznacie), 

Opór, Szczara, Lidujka, Rybnica, Bystrzyca, Pinia, 
Zbrucz i Przypeć i ta najbardziej ukochana w sercu 
“Zygmunta” Wilia. To tylko taka mała zapomniana 

garstka naszej polskości.

poezji śpiewanej i na harcerskich 
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KATYŃ

 Na cmentarzu na warszawskich Powązkach zostały 
złożone prochy wybitnej postaci , rodzonego warszawiaka, osoby 
związanej ściśle ze sprawą Katynia.  Są to prochy śp Profesora 
Janusza Kazimierza Zawodnego V.M. , ps Miś, który zmarł w 
2012 r  w Stanach Zjednoczonych. Profesor winień się każdej 
z nas kojarzyć  z książką Jego autorstwa wydaną  w 1962r pod 
tytułem :”Death in the Forest”. Otóż Profesor poświęcił dużą część 
swojego życia, jako naukowiec w dziedzinie spraw politycznych, 
sprawie katyńskiej wydając wiele publikacji, artykułów i udzielając 
wywiadów  na przełomie lat 1952-1990 do tego stopnia że był 
poważany przez swoich rodaków następująco :”Zawodny mówił 
za nas gdy nam zamknięto usta”.

 Obecna młoda kadra instruktorek nie jest w stanie 
zrozumieć klimatu politycznego w jakim pokolenie ich dziadków i 
dorastających  rodziców walczyło o prawdę i o sprawiedliwość.

 Najbardziej kolczastym przykładem tej  walki o 
prawdę, z  nienacka nie  wygodnej dla świata powojennego, była 
niewątpliwie sprawa Katynia . Kraj nasz więżiony  sowieckimi 
kajdanami, nie mógł  się upominać o sprawiedliwość w kwes  i 
zbrodni katyńskiej na międzynarodowej arenie politycznej. A 
skoro niby na Zachodzie panowała wolność słowa,  nam przypadł  
święty obowiązek powtarzania,  jakby w nieskończone gdzie tylko i 
kiedy się dało, chociażby  samych suchych  faktów. Tym sposobem 
udowadnialiśmy jak dalece  wyważono krzywdę naszej Ojczyźnie 
i naszym rodakom w Kraju ale i nie tylko bo i  naszym rodzinom 

które zostały zmuszone do życia na uchodźctwie. A jeżeli ktoś w 
rodzinie stracił kogoś w Katyniu, najczęściej dziadka, to nawet  na 
podwórku szkolnym gdy padło najbardziej niewinne pytanie np: 
“czy masz dziadka?” , już można było wykorzystać sytuację  aby 
szerzyć prawdę. 

 Ale powróćmy do postaci samego Profesora. Zdobył 
doktorat na uniwersytecie w Stanford w 1955r. Okres ten 
cechowały w gronach akademickich raczej pro sowieckie układy. 
Aby zachęcić do publikacji jak i do czytania swojej pracy zastąpił 
pierwotny tytuł danej pracy magisterskiej: ”The responsibility for 
the Katyn Forest Massacre” bardziej pobłożliwym i nawet mylnym 
tytułem:”Polish Security Strategy Between the Wars”.

 Profesor wykładał politykę, zasłużył sobie swoją 
renomą m.i. na członkostwo “Ins  tute for Advanced Studies” w 
Princeton i został powołany przez Prezydenta Cartera i Prezydenta 
Reagana w roli tak zwanego konsultanta do Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego Stanów Zjednoczonych. Był wyróżniany przez wiele 
uniwersytetów jak np Oksford  jak i poważnych naukowych 
instytucji po świecie, chociażby w 2003 r gdy został mianowany  
kustoszem pamięci narodowej przez  Instytut Pamięci Narodowej 
w Warszawie.

 Jest wiele wydawnictw na temat Katynia w wielu 
językach, ostatnio chyba nawet po japońsku. Tak naprawdę  
pierwsze wydane wieści historyczne o Katyniu wywodzą się 

ZDJĘCIE: Druzyna San pod pomnikiem na cmentazru Gunnersbury, Londyn 2017 - FOTOGRAF: Anna Kalinowska
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w opakowaniach plas  kowych. Tylko kto nad tym wszystkim 
czuwa? Kto sprząta ? Ogrodnik cmentarny robi swoje. Święte 
miejsce wymaga świętego  poświęcenia, wysiłku i trudu i to nie 
tylko raz do roku. Rzucam  hufcom londyńskim (skoro to jest mój 
teren) wezwanie. Gdyby co soboty dwóch harcerzy czy harcerek  
udało się na cmentarz Gunnersbury  z celem prac pożądkowych,  
nasza  harcerska służba stała  by się od razu spełniona, o tyle 
lżejsza ale zarazem skuteczna. Naturalnie trzeba wytłumaczyć i 
naświetlić odpowiednio cały temat aby nasza brać rozumiała że to 
pożądkowanie to dla nich zaszczyt, bo tamci oddali swe życie po to 
abyśmy mogli żyć w wolności.

 Czyli na czym winno  polegać nasze oddawanie hołdu 
po naszych terenach? Czy szukamy prawdy czy zadawalamy się 
hołdem uroczystym? Tak naprawdę to od nas zależy.

Zygmunt

Do artykułu polecamy obejżenie
krótkiego fi lmu na You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=sGY1uYfqEPM

Notatki do artykułu:

a) redakcja poleca książkę:” Death in the Forest” 
czytelniczkom 

b) Profesor-dziecko warszawskie.
Podczas wojny matka jego została pobita do 
nieprzytomności przez łotewskiego SSmana za to że 
rzuciła chleb za mury getta. Podczas powstańczych 
walk na Starym Mieście Profesor, jako młody 
porucznik, sprzeciwił się zabiciu jeńców niemieckich 
twierdząc że Polacy nie będą się obniżać do poziomu 
niemieckiego barbarzyństwa. Po wielu latach, jeden 
z tych żołnierzy go odszukał, aby mu podziękować za 
ocalenie życia i ukazany honor w bitwie.

jeszcze z 1943r. Należy pamiętać że dziś jest nam łatwo pisać i 
mówić na temat Katynia skoro archiwum katyńskie  się coraz 
bardziej powiększa. Powstało nareście Muzeum Katyńskie w 
Warszawie (na którym uroczystym otwarciu była nasza Druhna 
Przewodnicząca dziś Emeritus). Wiele pomników jak i tablic 
pamiątkowych rozsianych na obcych jak i polskich terenach 
przypominaja przechodniemu o naszych najbliższych. Cztery 
cmentarze zostały otwarte i poświęcone. Zostaje jeszcze sprawa 
listy katyńskiej tak zwanej białoruskiej do rozwiązania. Te rodziny 
dalej czekają. Właśnie teraz nasi rodacy, na terenach ongiś 
polskich a dziś znajdujących się w granicach Białorusi, walczą 
o to aby teren pochówki masowej z tej listy nie został zatarty i 
zniszczony budową centrum komercyjnego w Kuropatwach. 
Walka ta winna nam być dobrze znana skoro przez tyle dekad sami 
musieliśmy  walczyć o prawdę a każdy nawet najskromniejszy  
pomnik to  krwawica polityczna a zarazem fi nansowa dla naszego 
społeczeństwa.  Warto więc i wspomnieć dziś o fi lmie BBC pod 
tytułem: “The Issue Should Be Avoided” z 1971 r  który nawoływał 
do książki Profesora, wyświetlony wbrew szalonej opozycji ze 
strony ambasady sowieckiej która i też pragneła wywrzeć piętno 
na władzach brytyjskich aby nie dopuścić do wzniesienia pomnika 
katyńskiego w Londynie. Ale to już historia na inny dzień.

 A jeżeli komukolwiek z naszego grona czytelniczek 
wydaje się to wszystko dziwne i może nawet nieprawdopodobne, 
przytoczę wspomnienia  Profesora. Gdy przebywał  właśnie w 
1971 r  w Londynie próbowano wykonać dwa zamachy na jego 
życie. Raz zaworem gazowym w pokoju hotelowym a drugi raz 
próbą potrącenia go na chodniku gdy szedł ulicą. Takich narażeń 
było więcej.

 Ówczesne osoby związane z walką o prawdę katyńską 
(np śp Profesor Zdzisław Stahl), dziś już na ogół poodchodziły . Na 
kogo ma dziś spaść  obowiązek katyński? Stąd pytanie miłe Druhny: 
co dla Was znaczy Katyń? Jaką posiadacie osobistą wiedzę?  Czy 
jesteście oczytane w temacie? Jak zamierzacie kierować swoimi 
jednostkami? Kto według was winień podtrzymywać na Waszych 
terenach prawdę i dalszą walkę o sprawiedliwość w imieniu 
ofi ar często zapomnianych i bez grobów?  Bo nawet w Londynie 
piękne  doroczne obchody. A pomnik obecnie  niszczeje, są dziury 
w cokole, każdy nanosi znicze, kwiatki w doniczkach, wiązanki 
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DLACZEGO KO CIUSZKO?
Wolność, Całość i Niepodległość. Dlatego! 

 Prawie w każdej rozmowie z osobą urodzoną w okresie 
między wojennym lub wokół samej wojny w Kraju, słyszymy, że 
w salonie, jadalni czy biblioteczce wisiał portret Kościuszki na 
ścianie. Stąd pytanie: akurat, dlaczego Kościuszko?

 A drugie, które się od razu nasuwa: Jak uczcić naszego 
bohatera? Słowami wydawnictwa Świat (1917 nr 40 s 2):
Odpowiedź nasuwa się łatwa: “poznajmy go”

A. Śliwiński w swej książce wydanej w Warszawie w 1917r wyraża 
się następująco o Kościuszce:

 
 “Kościuszko wzniósł się ponad partie, koterie, 
obozy, z całej Polski chciał uczynić jeden niezdobyty 
obóz wolnych, równych i szczęśliwych obywateli”.

 Poniższy artykuł czerpie dużo informacji m.in. ze studium 
Pani Izabelli Rusinowej (Niepodległość i Pamięć 1015 nr 3(51)) pod 
tytułem “Washington i Kościuszko - sylwetki bohaterów.” którego 
zawartość co do naszego bohatera pragniemy przybliżyć naszym 
instruktorkom. W samym Streszczeniu już czytamy:

 “Każdemu społeczeństwu, niezależnie od 
miejsca i czasu, potrzebne są sylwetki bohaterów, 
którzy mogą być pomocni…. w budowaniu patriotyzmu. 
Kult bohatera wyraża się wznoszeniem im pomników, 
organizacją uroczystości rocznicowych…kult za życia 
oraz stwarzanie wizerunku w XIX, XX [czy XXI 
wieku].

Powoli w ostatnim okresie suwerennie działającego 
państwa polskiego powstaje zapotrzebowanie na 
silnego, odważnego i uczciwego przywódcę “który by 
scalił rozpadający się pod wpływem polityki sąsiadów 
kraj”

 Dokładny życiorys Kościuszki znajdą Druhny na internecie 
lub dla osób zainteresowanych tematem, postać Kościuszki się 
cieszy się wieloma pracami naukowymi jak i książkami wydawanymi 
nieustannie aż po dzisiejsze czasy i to w wielu językach. Niemniej 

Kościuszko - wielki wódz,
który dał przykład jak należy walczyć o wolność.

Kościuszko wielki obywatel,
którego wzrok sięgał w daleką przyszłość narodu.

(Tygodnik Ilustrowany 1917 nr 20)

Generał amerykański, generał polski,
kawaler Virtu   Militari. Thomas Jeff erson spostrzega 

go jako najbardziej szlachetnego syna wolności jakiego 
ktokolwiek miał zaszczyt poznać.

staramy się w tym artykule przybliżyć tego zasłużonego Polaka 
osobie żyjącej w bardzo innym świecie, nie jako jakąś zaschniętą 
postać z książki, o której powinnyśmy coś wiedzieć, ale może jako 
prawdziwego żywego człowieka o zdolnościach, uczuciach i nie 
zwykłych na tamte czasy myślach i czynach. A jednak walory, które 
Kościuszko starał się podtrzymywać i kultywować pozostają do 
dziś uniwersalne i są mocno ugruntowane w naszej harcerskości. 
Uwaga! Artykuł nie jest sam w sobie wyczerpujący. Wymagało 
by to kilka tomów jak i bardzo ścisłego badania archiwów wielu 
państw. Przy tym, gdzie i kiedy się akurat urodził czy był naprawdę 
chrzczony dwa razy, czy słusznie posądzał swoją matkę o to, że go 
nie kochała na równi ze swoim bratem, że przez długie lata żył w 
konfl ikcie właśnie z tym bratem, tak naprawdę dużo nam nie da. 
Czy był dobrym wodzem, którego decyzje i podejście do strategii 
były słuszne i udane - to bardzo istotne, ale również specyfi czne 
zagadnienie które może nie każdego interesować. Można by sobie 
zadać pytanie czy więzi rodzinne z Czartoryskimi wywindowały go, 
czy miał po prostu więcej szczęścia niż czasem rozumu, bo potrafi ł 
się znaleźć w odpowiedniej sytuacji, w odpowiednim momencie. 
Lecz istnieje ciekawsza strona człowieka. Skąd brał siłę i potrafi ł 
się wyróżnić od innych, typować się odwagą co do nowoczesnych 
myśli i odwagą, aby swoje zapatrywania wykonywać. Ile osób np. 
potrafi ło czy chciałoby Napoleonowi odmówić czego kolwiek? 
Właśnie on. Rozpoznał wcześniej nadchodzącą klęskę jaką 
Napoleon miał wnieść do historii Europy i z determinacją, nawet 
zażartą, nie uchylał się od swojej decyzji choć był z tego powodu 
strzeżony przez ówczesną władzę francuską. A dla naszych bardziej 
romantycznie nastawionych druhen, zagadnienie, że pomimo 
tryumfów i całych fal adorujących go kobiet, nie miał szczęścia w 
miłości i pozostał do końca sam. Jakoby, że swej pierwszej miłości 
z Panną Ludwiką Sosnowską, została mu tylko biała chustka 
swej ukochanej, którą nosił na piersiach podczas bojów i walk. 
Człowiek ciepły, bo ludzki, lecz żołnierz, pomimo wszystko jednak 
mąż stanu który potrafi ł się odsunąć od świata honorów i laudacji 
a pozostać skromnym do końca. W tej całej gamie uczuć i czynów 
dopiero zaczynamy odkrywać Kościuszkę. Cechowała go jedna 
myśl -wolna Ojczyzna i wykazywał już w latach wczesnej młodości 
pewną dyscyplinę i determinację. Jego przyjaciel Karol Falkenstein 
po śmierci Kościuszki pisze w pamiętniku, że młody Kościuszko 
wstawał o 3 nad ranem, a gdy go sen trafi ał za dnia przy nauce, 
moczył nogi w zimnej wodzie i umywał czoło i szyję. Nikt mu tego 
nie narzucał. 

 Lecz i do tego skromnego artykułu, należy się jednak 
też przygotować do tematu jak i oczytać dalej. Aby zrozumieć 
postać Kościuszki nie da się nie zapoznać bliżej z sytuacją jaka 
wtedy panowała w Kraju i być dobrze rozeznaną w sytuacji 
polityczno-socjalno-historycznej od której nasz naród stał się 
zależny i przy której padł ofi arą. Wikipedia Wikipedią, zachęcamy 
nasze czytelniczki do szerszej prywatnej lektury poza obrębem 
elektronicznej lub jakiejkolwiek innej encyklopedii.  

 A więc skupmy się nad pewnymi kluczowymi momentami 
wyłonionymi z życia Kościuszki, skoro jest nie możliwe przedstawić 
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tutaj wszystkie skomplikowane i liczebne fakty oraz wydarzenia 
z danego okresu, a które i tak znajdziemy dokładnie opisane w 
książkach historycznych. 

 Dwa dni po zatwierdzeniu nowej konstytucji przez 
Senat polski (3 maja 1791r) w wieku 45 lat, Kościuszko ustawia 
się za nową konstytucją i z rąk Króla przyjmuje dyplom mianujący 
go generałem lejtnantem armii narodowej. Caryca Katarzyna 
sprzeciwia się nowej konstytucji i 21 czerwca pisze do polskiego 
króla:

“W ten czas tylko, gdy Wasza Królewska Wysokość 
odpowiesz mojemu życzeniu, skłonisz mnie do tego, iż 
się nadal jego siostrą i przyjazną sąsiadką mianować 

będę“. 23 lipca Król gromadzi swych ministrów i 
okazuje konieczną potrzebę udania się pod opiekę 
Rosji: “Postanowiłem niezwłocznie przystąpić do 

konfederacji Targowskiej i to przedsięwzięcie moje 
jest niczym nie naruszone”.

 Po Bitwie pod Dubienką (17 lipiec 1792), pomimo 
utraty 1/4 dywizji polskiej, Kościuszko nie wycofuje się z zajętych 
pozycji. Czytamy w raporcie z danego okresu Józefa Sułkowskiego 
następujący opis naszego bohatera.

“Człowiek bez żadnego solidnego wykształcenia 
politycznego i nic niemający cech męża stanu, 

wykazuje jedynie umiejętności niezbędne dobremu 
generałowi. Jest odważny, cierpliwy, przewidujący i 

celuje zwłaszcza w wojnie pozycyjnej, w tym wyborze 
stanowisk, sztuce umieszczenia baterii czego nauczył 

się przez 6 lat z wyprawy w Ameryce”

 Po przystąpieniu Króla do Targowicy, Kościuszko 
występuje z wojska. Zanim się uda za granicę, przebywa w 
Sieniawie u Czartoryskich, gdzie obchodzi swoje imieniny 
przy dźwiękach pieśni ułożonej przez Tadeusza Morskiego z 
następującymi słowami:

“Do Ciebie Boże wznosim nasze modły
Bo gdy Cię wzruszą nasze losy srogie

Chowaj Kościuszki życie wszystkim drogie
On jeden pęta haniebne zrzuci a wolność wróci”

 Kościuszko udaje się do Drezna, gdzie spotyka się z 
wicekanclerzem Kołłątajem i hr. Szczęsnym Potockim, którym 
oświadcza zamiar nowego powstania. Kościuszko podróżuje, 
udaje się anonimowo do Włoch, ale lokalne pisma ujawniają 
jego obecność. Zachowuje się jak ówczesny turysta zwiedzając 
ostentacyjnie obiekty starożytnego Rzymu, aby zaspokoić Rosjan, 
którzy go tropią. Niemniej Kościuszko z daleka ściśle obserwuje 
wszelkie wydarzenia tych czasów i czeka. 

 Z nocy 23 na 24 marca 1794r Kościuszko udaje się do 
Krakowa. Akt 24 marca 1794 r ogłoszony w Krakowie ustala, że 
dopiero po zwycięstwie powstańczym, sam naród zadecyduje co 
do nowego ustroju w państwie, włącznie co do kwes  i dalszego 
panowania monarchii.

 W czerwcu 1794r w broszurze wydanej w Warszawie 
czytamy słowa apoteozujące postać naszego bohatera jako 
kandydata na Naczelnika (choć suges  a się nie cieszy 100 

procentową aprobatą (jak zresztą zwykle u Polaków):

 “Polacy! Takiego nam Niebo w osobie 
Kościuszki przeznaczyło. Mściciela krwi i krzywd 

waszych. Stwórcę swobód i egzystencji Polski...On 
jeden dźwiga nasz los: jemu jednemu w radzie i w 

boju moc władania oddawszy, sobie skromne zostawmy 
posłuszeństwo”

 Kościuszce wyrabiają famę duchowni, autorzy 
anonimowi wierszy i piosenek. Sypią się określenia:

“Wielki Kościuszko, Wolności wskrzesiciel, Nadzieja i 
Polski ozdoba, Naczelnik ukochany,

Bóstwo jakie z wyroku twórczego nam dany,
niezwyciężony, wspaniały, rzadki feniks w świecie, 

przyjaciel wolności, ludu, cnót i prawa.
Po prostu ideał Polaka!”

 Klęska maciejowicka rozwiewa rozpacz po Kraju, nie 
tylko co do rannego i wziętego do niewoli Kościuszki, ale zarazem 
co do groźnego położenia Polski. Michał Kleofas Ogiński spotyka 
ludzi na ulicy, którzy uderzali głową w mur, powtarzając z wyrazem 
rozpaczy:

“niema Kościuszki, Ojczyzna zgubiona”

 Następuje teraz w naszym przeglądzie migawkowym 
chyba najtrudniejszy do zrozumienia epizod w jego życiu. 
Gdy Car Paweł zasiada na tron po śmierci Katarzyny w 1796r, 
Kościuszko składa mu przysięgę, dzięki której Car uwalnia 12 000 

ZDJĘCIE: “Kto na zdjeciu?” Pomnik Kościuszki na skwerze przed Białym Domem, Washingtn D.C.
                 Kwiecień 1965r.
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insurekcjonistów polskich a sam Kościuszko powraca do Ameryki 
poprzez Szwecję i Anglię. Co go do tego skusiło? Dlaczego od tej 
chwili postrzega postać Cara jako Ojca Polaków i jako nadzieję 
ochrony ich praw i konstytucji, jest nam laikom bardzo trudne 
do zrozumienia. A zarazem nigdy nie jest posądzany przez naród 
lub większość nawet historyków jako zdrajca. Jak człowiek, który 
zwalczał Rosjan potrafi  pod koniec życia przeznaczyć potężną 
sumę na budowę łuku tryumfalnego w Warszawie ku czci Cara? 

 W Ameryce Kościuszko odzyskuje żołd amerykański za 
swoją wojenną służbę, ale kusi go Europa i bardzo szybko, już 
w 1798r, powraca do Francji, pozostawiając swojego adiutanta 
Niemcewicza, który mu dotychczas przez cały czas towarzyszył, 
samego w Stanach. Podaje jako powód swojego nagłego powrotu 
chorobę na skutek ran, które poniósł na polu bitwy. Czy to 
jest prawda? Trudno i do tego tak zupełnie dotrzeć. Niemniej 
Kościuszko nie zrywa swych więzi amerykańskich, utrzymując 
bardzo bogatą i dobrze zachowaną do dziś korespondencję np. z 
Thomas Jeff erson. Gdy Jeff erson zostaje prezydentem Stanów w 
1801r. Kościuszko pisze:

“...do not forget yourself in your post, always be 
virtuous, republican with justice and probity, without 
display and ambition. In a word be Jefferson and my 
friend.”

 Kościuszko przebywa cały czas we Francji i interesuje 
się legionami Dąbrowskiego we Włoszech, stara się im pomóc, 
jest przez nich wielce szanowany, ale uparcie nie dołącza do ich 
szeregów. Gdy przenosi się do Szwajcarii u schyłku swojego życia w 
wieku 69 lat, w 1815r przybywa do niego z Polski goniec z prośbą, 
aby udał się do Wiednia i tam bronił sprawę Polski podczas obrad 
Kongresu Wiedeńskiego, tuż po ostatecznej klęsce Napoleona. 
Kościuszko wyrusza natychmiast, ale dobija do Wiednia za późno. 
Pod Wiedniem jeszcze zdąży spotkać się z Carem, który mu 
ponownie zapewnia byt Polski “choć pod berłem rosyjskim”. 
 
 15 sierpnia 1817r Kościuszko umiera w Szwajcarii na 
skutek wypadku jazdy konnej. Gdy nowina dociera do Kraju, 
odprawiane są po całym kraju (pomimo rozbiorów) żałobne 
nabożeństwa. 22 czerwca 1818 roku za zgodą ówczesnego Cara, 
trumna Kościuszki jest przeniesiona z kościoła Św. Floriana w 
Krakowie na Wawel do krypty Św.  Leonarda. (W 1832r zostanie 
złożona do sarkofagu. Urna z sercem znajdzie się na Zamku 
Królewskim w Warszawie). Powstaje również kopiec w Krakowie 
mienia Kościuszki (chyba pierwszy). Jak kolwiek Kościuszko 
staje się symbolem polskości dla Polaków żyjących pod trzema 
zaborami, uroczystości tyczące naszego bohatera, choć niby o 
niepodległościowym charakterze, cieszą się aprobatą Rosjan, 
skoro jednoczą Polaków pod strukturą Królestwa Polskiego. 
Ponownie jest nam jako laikom trudno dzisiaj pojąć niuanse 
danych czasów.

 Dotychczas żyjący Kościuszko był szanowany za walkę 
o Ojczyznę, za odwagę osobistą, za swoje czyny sięgające aż 
po nowy kontynent. Umarły Kościuszko staje się symbolem do 
wykorzystania przez wszystkich. 

 Duchowni znów rozpowszechniają reputację 
Kościuszki głosząc z ambon same superlatywy, wysławiając jego 
cnoty: prostota, pomoc ubogim, skromność miłości Ojczyzny, 
przestrzeganie prawa. Renoma naszego bohatera wzrasta z 

każdą dekadą okresu zaborczego i to we wszystkich warstwach 
społecznych jak i poprzez pokolenia i bez względu na płeć. Staje 
się on bohaterem nowych czasów, skoro wspierał zmiany w 
stosunkach społecznych, zapewniał ludowi (chociażby swoim 
byłym niewolnikom czy swoim uwolnionym chłopom) dostęp do 
nauki, znał się na przyrodzie, na której łonie chętnie przebywał 
i na rolnictwie i często był gotów uczyć się z pierwszej ręki od 
samych rolników.

 Lata mijają. Pamiętniki, księgi, biografi e są wydawane 
w wielu językach. Na ogół postać Kościuszki dalej zdaje egzamin. 
Studenci w Królestwie noszą w klapach jego podobiznę. Poeci 
romantycy popularyzują jego osobę: (Mickiewicz, Lenartowicz, 
Ehrenberg, Ujejski).

 15 października 1861r mimo wprowadzonego stanu 
wojennego w Królestwie, mieszkańcy Warszawy obchodzą 
44tą rocznicę śmierci Kościuszki. Nabożeństwa, kolportowane 
chorągiewki, ulotki i portrety wodza trzymającego wysoko 
sztandar polski oraz chrześcijański sztandar Prawdy i Wolności, 
zdobią całą stolicę.

 W 1880r w Krakowie jest wystawiona sztuka Władysława 
Ludwika Anczyca pt. “Kościuszko pod Racławicami”. Okres 
popowstaniowy przedstawia Kościuszkę jako symbol odzyskania 
niepodległości. 

 Czy Kościuszko był dzielnym wodzem do końca, czy po 
prostu spalonym bohaterem? Czy jak pisano czasem z początkiem 
XX wieku “relikwią przeszłości tak jak ta kokarda legionisty”? Czy 
był rewolucjonistą czy realistą, który dążył do poprawienia losu 
chłopów, ale rozumiał, że nie da się walczyć z zaborcami bez 
wsparcia szlachty? Może i był tym wszystkim na raz, człowiekiem 
wielu konfl iktów, ale był i stał się postrzegany przede wszystkim 
jako Polak służący przez całe swoje życie swej Ojczyźnie.

 Podajemy kilka migawek z jego życia jak i obchodów 
jubileuszowych szczególnie w setną rocznicę śmierci. Obchody 
z 1917r zawstydzają skromność obchodów w tym roku, czyli 
2017r. Skoro przez 100 lat posługiwano się naszym bohaterem 
jako sprężyną symboliczną na drodze ku niepodległości, stał się 
on niepotrzebny, gdy nadszedł okres suwerenności. Owszem 
przydaje się jego postać wokół stosunków polsko-amerykańskich 
choć i tutaj sprawa trochę słaba. Ale czy nam Polakom jest on 
dziś potrzebny czy można go już sobie schować do zżółkłych kart 
historii i od czasu do czasu wyciągać z lamusa np. gdy nam jest 
potrzebna postać historyczna z danego okresu sprawności MZO.

 Jeżeli w ogóle chcemy uczcić jego osobę należy 
go poznać. W dzisiejszych czasach przemocy, przestępczości 
nienawiści, katowania drugiego człowieka, rozbieżności pomiędzy 
tymi którzy mają a tymi którzy nie mają, ogólnych konfl iktów na 
świecie i jakby zmęczenie i obojętność ludzka która nas ostatnio 
cechuje, kultywowanie tego “ja” i wywyższanie każdej przeciętnej 
osoby do poziomu gwiazdy internetowo światowej, może 
Kościuszko być nam bardziej potrzebny na drodze życiowej niż 
same posądzamy. W czynach jak i osobie Kościuszki znajdziemy 
wiele walorów które tak jak w przypadku naszego Zawiszy mogą 
nam śmiało dalej dziś służyć jako żywy przykład. Ale musimy 
chcieć tą osobę odnaleźć i co raz zadawać sobie pytania. A z tych 
pytań najprostsze: Dlaczego?
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Falkenstein wyraża się o naszym bohaterze następująco: 

 ”Kościuszko jest jednym z tej małej liczby 
ludzi, którzy przez swe własne zasługi na imię 
wielkich zasłużyli...przez własne usiłowanie i dążność 
szczytu chwały nieśmiertelnej dostąpili.... wolny 
od wszelkiej dumy... cenił swobodę narodową jako 
najwyższe dobro człowieka, jako nieopłacony klejnot 
ludzkości. szanował prawo, postanowienia rządu, ile te 
nie były przeciwne jego szlachetnym uczuciom: lecz 
gdzie widział, iż prawa osobiste człowieka naruszone 
były, gdzie wolność gwałcono, tam z poświęceniem 
siebie całego, równie w Europie jak w Ameryce, 
opierał się z orężem w ręku przemocy gnębiciela, tam 
wystawiał swą pierś walczącą, gotowy z ofi arą życia 
przywrócić wydarte dobro uciemiężonej cnocie...”

Czy Kościuszko ma miejsce w psychice przeciętnego 
Amerykanina (już nie mówiąc Francuza, Anglika czy Rosjanina)?

 Falkenstein podkreśla, że:

 “imię tego męża należy do świata, lecz jego 
cnoty są całej ludzkości własnością...Ameryka mieści 
go w rzędzie najpierwszych swych obrońców, Polska 
opłakuje w nim wiernego syna Ojczyzny, Francja, 
Szwajcaria wspominają o nim jako o zacnym obywatelu 
i dobroczyńcy ludu, a Rosja, pod której siłą olbrzymią 
władz musiał, szanuje w nim godny wzór mężnego i 
...heroizmu...”

 W 1933r poczta amerykańska wydaje znaczek 
z racji 150-lecia przyjęcia przez Kościuszkę obywatelstwa 
amerykańskiego. Ostatnio mamy owszem nowy most w Nowym 
Jorku, lecz o mały włos by zdaje się został przemieniony. 

 Niedawno, nie które z nas które są ze sobą 
zaprzyjaźnione na Facebook, podpisałyśmy petycję, aby ratować 
muzeum Kościuszki w Filadelfi i. któremu zagraża, z racji pewnych 
proponowanych wystąpień budżetowych w Stanach, zamknięcie. 
Kościuszko przebywał właśnie w tym domu od listopada 1797 
do 1798 r. który był wtedy pewnego rodzaju pensjonatem. Był 
przewielebnie witany i przyjęty przez mieszkańców, ale nie 
wychodził z racji rekonwalescencji na wskutek ran zdobytych 
kilka lat wcześniej na polu bitwy. Tutaj grał w szachy, malował i 
przyjmował gości i dygnitarzy a szczególnie spędzał czas z Thomas 
Jeff erson. Z czasem dom ten został zakupiony przez Edwarda 
Piszka, syna polskich imigrantów (Współzałożyciel “Mrs Paul 
‘s Frozen Fish Empire”). Na parterze mieści się wystawa ku czci 
bohatera a na górnym piętrze została odtworzona jego sypialnia. 
 Samo muzeum mieści się zaledwie ze dwie ulice od 
“Independent Na  onal Historical Park”. W roku 2015 Muzeum 
Kościuszki gościło 1261 osób a sam kompleks niepodległościowy 
ściągnął ku sobie 4.3 miliony turystów. Po prostu amerykanie 
nawet nie rozumieją jak dalece Kościuszko przyłożył się do 
ugruntowania ich obecnego państwa. 

 Czyli gdyby wszystkie Hufce ZHP ze wschodniego 
wybrzeża Stanów spotkały  się w tym naszym muzeum za jednym 
razem, pomnożyły by bez trudu ilość osób zwiedzających. A gdyby 
jeszcze zaprosiły naszych Kanadyjczyków to liczba by wzrosła co 
najmniej o trzy razy.

 Możemy urządzać konkursy, spisywać listy pomników, 
miejscowości, organizować spektakle i akademie, ale na dłuższą 
metę co nam z tego? Tuż w pobliżu Białego Domu stoi pomnik 
naszego bohatera. Ile osób przechodząc koło niego nawet spojrzy? 
 
 A jednak…. w stanie Indiana znajdziemy miejscowość 
Warsaw, Kościuszko County. Tu stoi pomnik naszego bohatera 
a wszelkie instytucje noszą jego nazwę od sądu po muzeum 
więzienne. Tutaj tkwi stowarzyszenie pod nazwą: “Taddeus 
Kosciuszko Fellowship” którym celem jest promowanie walorów 
i cech Kościuszki, zarazem promując amerykanizm i pragnące 
uznać służbę wojskowych i weteranów. Każdego Dnia Weterana 
Stowarzyszenie wyróżnia Orderem Kościuszki weteranów którzy 
przykładnie służą Kościuszko County lub stanie Indiany.

 Znajdziemy w stanie MIssissippi miejscowość, której 
nazwa została przemieniona na Kosciusko (bez z.). Jakoby Oprah 
Winfrey się tutaj urodziła choć ciekawa jestem, ile ona wie na 
temat naszego bohatera i czy ktoś pomyślał o tym, aby ją w jakiś 
sposób zaangażować do 200 letnich obchodów śmierci Kościuszki.  
Legenda głosi raczej nieprawdopodobnie że tutaj została 
przywieziona ziemia z grobu Kościuszki. Ale że fakt faktem, że w 
2006r postawiono tutaj pomnik naszego bohatera. 

 W Chicago znajduje się Park Kościuszki jak i pomnik, inne 
pomniki: w Detroit, Milwaukee, Scranton, Boston no i naturalnie 
w West Point. i Saratodze. W Milwaukee, Wisconsin znajdziemy 
“Kościuszko Community Centre”. 

 Sądzę, że nasze czytelniczki, rozsiane po świecie, prześlą 
nam dalsze przykłady upamiętnienia Kościuszki na ich terenach. 
Czekamy na zdjęcia, opisy i nawet uzupełnienia faktów podanych 
tutaj czy w formie artykułów czy po prostu drogą naszej skrzynki 
pocztowej.

 Zapomniany, lecz zarazem honorowany.   Jeszcze jedna 
sprzeczność tycząca postaci Kościuszki. Jego renoma przetrwała 
200 lat. Czy przetrwa dalej? Trochę to będzie i od nas zależało. Jak 
dalece zależy nam na Wolności, Całości i Niepodległości? 

Zygmunt

“21 lutego 1940r Konsul RP Władysław Adam  de Noskowski 
(ówczesny sekretarz Paderewskiego- i bardzo ciekawa 
i zasłuzona postać - patrz  Internetowy Polski Slownik 
Biografi czny) odsłania tablicę pamiątkową na szczycie 
Wzgórza Kosciuszki z racji stuletniej rocznicy zdobycia 
wzgórza przez hrabiego Strzeleckiego. W uroczystości bierze 
udział delegacja dzieci szkolnych z rejonu Nowej Południowej 
Walii które się dołożyły fi nansowo do kosztów tablicy i 
kamienia pamiątkowego. Ojciec Strzeleckiego, Franciszek, 
walczył pod Kościuszką.”

Otóż dwa linki tyczące postać Strzeleckiego:

h  p://www.piotrslotwinski.com/2015/04/tablica-w-
dublinie-upamietniajaca-pawa.html; 

Artykuł z „Pulsu Polonii: h  p://wyprawy.onet.
pl/6576,ekspedycja.html;h  p://podroze.onet.pl/aktywnie/
pawel-edmund-strzelecki/xmbvs
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 Kilka Migawek z życia Kościuszki jak i setnych 
obchodów śmierci naszego bohatera.

Testamenty Kościuszki

 We wszystkich źródłach znajdziemy najczęściej 
wspomniany testament amerykański sporządzony 5 maja 
1798r. Mianując Jeff ersona wykonawcą swej woli, Kościuszko 
powierza mu uwolnienie niewolników i przygotowanie ich 
do życia zapewniając im wykształcenie. Warto tutaj umieścić 
fragment w oryginale angielskim:

“...in giving them an education in trade or otherwise and 
in having them instructed for their new condition in the 

duties of morality which may make them good neighbours, 
good fathers or maders (stet) husbands or wives and in 
their duties as citizens teaching them to be defenders 
of their Liberty and Country  and of the good order of 
Society and in whatsoever may make them happy and 

useful....”.

 Jeff erson zrzeka się z obowiązków wykonawcy 
woli i w 1821r Benjamin L. Lear stara się zarządzić spuścizną 
Kościuszki. Planuje otworzyć szkołę im Kościuszki w New 
Jersey która była by pod opieką “African Educa  on Society”. 
Do tego czynu nie dojdzie, ponieważ Kościuszko sporządzał 
testament tam, gdzie tylko posiadał jakiś majątek, w sumie 
aż cztery. Sprawa amerykańskiego testamentu dociera aż do 
Najwyższego Sądu Stanów, czyli “Supreme Court” który decyzją 
swą uznaje ostatni testament z 1816r jak wszechmocny, na 
wskutek czego cały pozostały majątek przechodzi na Kościuszki 
polskich spadkobierców.
 

Kraków noc 23 na 24 marca 1794r

 Opis Falkensteina jest po prostu niesłychany. Kojarzymy 
te dnie z przysięgą Kościuszki na Rynku. Lecz Falkenstein nam 
opisuje ten cały okres bardzo szczegółowo. Przyjazd Kościuszki 
jest w mieście oczekiwany. Jest noc i mieszkańcy wychodzą 
mu na przeciw. Jakoby zapalone pochodnie zamieniają noc 
na dzień. Kościuszko udaje się od razu pod Ratusz, rozkazując, 
aby zamknięto bramy do miasta i zaczęto gromadzić wszelką 
broń. Lud woła: “Niech żyje Kościuszko, wybawca Ojczyzny! 
Niech żyje Polska!” Wydarzenia się teraz sypią bardzo szybko. 
Senat mianuje Kościuszkę Naczelnikiem. Mieszkańcy Krakowa 
podpisują akt insurekcyjny w 14 tu punktach.

“...Zaklinamy najwyższego Naczelnika, siły zbrojne jak 
i najwyższą Radę, aby przez miłość ku ojczyźnie użyte 
były wszelkie środki do uwolnienia narodu z pod jarzma i 
przywrócenia całości kraju. Składając w ich ręce władzę 
użycia sił i możności naszych, pragniemy, aby w tej walce 
wolności z despotyzmem, słuszności z niesprawiedliwością 
i niepodległości z tyranią ciągle tą wielką prawdę przed 

oczyma mieli, że dobro narodu jest prawem najwyższym…”

 Kościuszko ogłasza pobór do wojska wszystkich 
mężczyzn pomiędzy 18 a 27 lat. Zarządza, aby mieszkańcy byli 
też i uzbrojeni i nakłada podatek. 

 Nad ranem Kościuszko przemawia do ludu. Mówi o 
opłakanym losie Ojczyzny i potrzeby spieszenia na jej obronę. 
Przemówienie jest ponownie przyjęte okrzykami:

“Niech żyje Kościuszko, wolność i Ojczyzna!”

 Wszystkie kasy, złoto i srebro kościelne są zabrane jak 
i królewski skarbiec. A dobra zdrajców królewskich są ogłoszone 
jako własność narodu. 

 Kościuszko wydaje wezwanie do narodu:

“... wspomagajcie mię całą siłą i spieszcie się pod 
chorągwie ojczyzny…jeden za wszystkich i wszyscy za 
jednego działać są zobowiązani...dostawiajcie koni, 

koszul, obuwia, zwyczajne sukno i płótno do namiotów. 
uczynnianie ofi ary dla wolności i ojczyzny znajdą godną 
nagrodę w wdzięczności narodu...W pogardzie śmierci 

jedyna jest nadzieja polepszenia losu naszego i przyszłych 
pokoleń. Pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest odważyć 

się być wolnym, pierwszy krok do zwycięstwa, uznać 
swą własną siłę...Oświadczam oraz iż każdego który by 
przeciw związkowi naszemu działał, uznam za zdrajcę i 
nieprzyjaciela ojczyzny i poddam go najwyższemu sądowi 
kryminalnemu dla wymierzenia mu sprawiedliwej kary...

Zmieńmy nasze postępowanie, nagradzajmy cnotę, prawych 
obywateli i patriotów, lecz ścigajmy i karzmy zdrajców i 

zbrodniarzy...”

 Warto nam instruktorkom zwrócić uwagę na odezwę 
Kościuszki w tych chwilach do kobiet które zwie swoimi 
współobywatelkami:

“Ozdobo rodzaju ludzkiego, płci piękna!
Proszę was o to na miłość ludzkości robić... bandaże dla 

rannych.Ofi ara ta rąk pięknych ulży cierpieniom zranionym 
i męstwo same zachęci”

Paryż 1830r - w 84tą rocznicę urodzin Kościuszki

Falkenstein opisuje los Polaków w 1830r w następujący 
sposób. 

“. Polacy bowiem zniszczeni nie jako politycznie, nie 
inaczej padli pod ciosem jak tylko z chwałą, która 
wszystkie ich klęski przeżyła. Wytrwałość tych 

rycerzy okazana we wszystkich częściach świata a 
nieoszczędzaniem ni krwi, ni usług wszelkich w celu 

odzyskania ojczyzny, jest jedna z pomiędzy tych zalet 
odznaczających ducha narodowego, które karta historii 
już uwieczniła i która nieustanny szacunek zawsze im 

jednać będzie.”

 Polacy w Paryżu postanowili uczcić tą rocznicę i 
zorganizowali wieczór galowy na który zaproszono generała 
Lafaye  e. Wręczono generałowi portret przyjaciela (Kościuszki) 
pędzla Antoniego Oleszczyńskiego, profesora sztuk pięknych we 
Florencji. Na sali zgromadzili się i również artysta malarz David, 
pisarz i poeta Victor Hugo i wiele zamieszkałych w Paryżu 
Amerykan, Szwajcarów i Anglików. Pzredmowę wygłosił Pan 
Michał Podczaszyński, młody i uczony Polak. W odpowiedzi 
generał Lafaye  e przemówił:

...powiadacie mi Waćpanowie, że Polska żyje w nadziei 
lepszego losu. Dzielę z wami te uczucia i życzę z całego 
serca, aby ojczyzna wasza szczęścia i swobody doznała.”
 
 Na zakończenie sławny muzyk Pan Sowiński zagrał 
poloneza Kościuszki oraz mazurek Dąbrowskiego.
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100 lat temu w Polsce

 Artykuł Pani Jolanty Załęcznej (Muzeum 
Niepodległości - Niepodległość i Pamięć 1015 nr 3) tyczy 
właśnie wydarzenia i obchody z racji setnej rocznicy śmierci 
Kościuszki szczególnie, choć niewyłącznie, w Warszawie. Obraz, 
który nam pokazuje jest po prostu nie do wiary dla nas dzisiaj, 
biorąc pod uwagę, że Pierwsza Wojna szaleje a w Niagarze, 
właśnie w Camp Kościuszko, Polacy z Ameryki przechodzą 
przysposobienie wojskowe i wyruszają na pole bitwy w imieniu 
Polski na Zachodni front we Francji (Hallera niebieska Armia).

 W Kamienicy Książąt Mazowieckich odbywa się 
wystawa okolicznościowa Polskiej Macierzy Szkolnej która jest 
otwarta 6 maja 1917r. Otóż cytat na temat:

“aby w dusze dzieci naszych wsiąknęło coś ze wspomnień 
... z tej atmosfery jaką tu wytwarzają pamiątki z życia 
tego wielkiego Bojownika o wolność Narodu Polskiego; my 
chcemy, żeby do synów naszych [ani słowa o córkach 

proszę zauważyć] przemówiła pamięć krakowskiej przysięgi 
Kościuszki, żeby przemówiły wspomnienia z pod Racławic. 
Niech to wszystko wspomni i utrwali w nich to pragnienie, 

to pożądanie wolności Ojczyzny.”

 W innym cytacie czytamy dalej: “Wystawy nikt nie 
powinien pominąć. Przemawia ona do każdego głosem wielkim 
jako nauka i dzielna pobudka do ofi arnego czynu”.

Uroczystości mają miejsce w wielu miastach, jak i odczyty, 
koncerty i spektakle. 

 Na przestrzeni tylko jednego roku, czyli 1917 
tylko na terenie Królestwa, odsłonięto 37 tablic, usypano 18 
kopców, postawiono 27 pomników i 23 krzyży. Nazwano ulice, 
parki, sierocińce, szkoły, biblioteki, być może nawet drużyny 
harcerskie, imieniem bohatera. Sadzono drzewa Wolności. 

 Zaczęto mówić, że Kościuszko pobudził do czynu 
Piłsudskiego i legiony, stąd obydwu nazwano “Rycerzami 
Honoru Narodowego”.

 Należy pamiętać ze Pierwsza Wojna dalej trwała, że 
kraj był zniszczony a ludność cierpiąca i zmęczona. Okupant 
niemiecki w Warszawie wyrażał zgodę na uroczystości, 
skoro miały one charakter antyrosyjski. A niepodległość była 
dosłownie za rogiem.

 Do wielu komitetów obchodowych wstępowały 
przedstawicielki środowisk kobiecych. Tylko we Lwowie 
wyjątkowo z początku pominięto kobiety które musiały się 
domagać o swoje miejsce. W kilku przypadkach zaproszono 
chłopów z Racławic i Maciejowic. Powstało wiele projektów 
co do pomników. W jednym przypadku proponowano 
wspólny pomnik poświęcony Kościuszce, Dąbrowskiemu i 
Poniatowskiemu z napisem: “Nic nie jest stracone, gdy ocalony 
honor”. Również postanowiono nazwać bulwar nad Wisłą 
“Wybrzeżem Kościuszki” na którym po wojnie zamierzano 
postawić pomnik naszego bohatera. Pomnik de facto nigdy nie 
stanął.  

 Dzień 15go października 1917r ogłoszono jako 
dzień obchodów głównych. Miał to być dzień wolny od pracy 

i szkoły, wielkie święto. Już 14go Warszawa była udekorowana 
portretami, popiersiami naszego bohatera, wstęgami i orłami. 
Na frontonie Zachęty, Teatru Wielkiego i na Starym Rynku 
postawiono gipsowe odlewy popiersia Kościuszki przed którymi 
ludność składała kwiaty.
14 go również można było za darmo zwiedzać miejsca związane 
z insurekcją. 

 W dniu 15go we wszystkich teatrach odbywały się 
spektakle i recytowano wiersz Artura Oppmana pt. “Kościuszko 
Prolog”. Po mieście urządzano odczyty. Henryk Mościcki np. 
wygłosił odczyt specjalnie dla pracowników i robotników. 

 Nabożeństwa żałobne odbywały się po wszystkich 
warszawskich kościołach, z czołowym w katedrze Św. Jana  na 
które przybyły władze niemieckie i reprezentanci austriaccy.  Ks. 
Kanonik Antoni Szlagowski w kazaniu w katedrze podkreślił że 
najważniejszy pomnik czy hołd Kościuszsce to zgoda i jedność.

 Po  nabożeństwie ruszył pochód od ul Senatorskiej na 
Plac Teatralny  składający się ze 100 stowarzyszeń. Na placu 
50 000 ludzi! Uroczystości rozpoczeły się zagraniem trębacza 
“Boże coś Polskę”. Po kilku przemówieniach dostojnych osób, 
głos zabrał Zdzisław Lubomirski:

“Burzami i wichry miotany Naród, krzywdzony, ugięty 
nieraz, niezłomny zawsze w Twojej świetlanej i 

przeczystej postaci widział i upatrywał Niepodległości 
Polski. I dzisiaj w przededniu Zmartwychwstania 
najmocniej uczcimy pamięć Twoją gdy jako godni 

wnukowie, złożymy ślubowanie, że w zgodzie i łączności w 
zbiorowej sile powstaniemy do twórczego czynu”

Na zakończenie oddano głos Kunie, chłopu z Maciejowic:

“Cześć nieśmiertelnej pamięci  Naczelnika naszego 
Kościuszki, ktory chłopów uczynił wolnymi obywatelami 
, cześć i tym , co go naśladują. Niech żyje wolna, 

szczęśliwa Polska, niech żyje stolica Polski-Warszawa!”

(Świat 1917 nr 42)

 O godzinie 22giej zaczeły bić dzwony po całej Polsce. 
Wolność uśmiechała się za rogiem choć jeszcze wymusiła 
olbrzymią cenę nad polskimi córkami i synami.

Kościuszko Prolog (fragment)
Artur Oppman

Polsko! krew, gorza, płomienie i zamęt!
Ale ty musisz ducha tak wytężyć

Abyś o Polsko! Kościuszki testament 
W czyn spromieniła “umrzeć lub zwyciężyć”

....................

Więc kiedy teraz na narodów więzy 
Sprawiedliwości godzina uderzy

O Polsko! Rdzawe zerwawsze łańcuchy 
Stań całą w świętej miłości płomieniu,

I zwiąż na wolności wszystkie wolne duchy
Wszystkich swych dzieci w Kościuszki imieniu
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ZDJĘCIE: Drużyna “Gdynia” im. Aleksandry Piłsudskiej, 35 Drużyna Harcerek, Hufi ec “Pomorze” WB - Zdjęcie zrobione pod tablica Kościuszki w Bristol FOTOGRAF: Druhna Krystyna Małkowska Żaba phm

ZDJĘCIE: Szczep “Pieniny”, Nowy Jork w Westpoint, USA - FOTOGRAF: Dh Michał Mościcki
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WYMAGANIA PODPIS KLUCZ*
1. Zaznaczy na mapie świata miejsca do których Paweł Edmund Strzelecki dojechał, 
podczas jego wielo-letniej podróży dookoła świata:

Liverpool w Wielkej Brytanii, Boston, Nowy Jork, Philadelphia, Washington, Richmond, 
Charleston, wzdłuż rzeki Hudson, Alabama, Lockport, wodospad Niagara, Ontario, wzdłuż 
rzeki Św. Wawrzyńca, Montreal, Quebec, St. John, jezioro Champlain, Georgia, Wyspy 
Antyle, Havanna, Veracruz, Meksyk, Tampico, Nowy Orlean, rzeka Mississippi do Ohio, 
Cincina   , Rio de Janeiro, Argentyna, przez góry Kordyliery do Chile, Lima, El Salvador, 
Zatoka Kalifornijska, główne kopalnie amerykańskie, przez Oceanię na Markizy, na 
Hawaje, na Tahi  , Nowa Zelandia, Sydney, Jindabyne, Góra Kościuszki, okolica Gippsland, 
Port Phillip, Bass Strait, Tasmania, Hobart, Sydney. ____________________ IDZN
2. Wie gdzie znajduje się Góra Kościuszki.

____________________ IDZN
3. Strzelecki prowadził badania geologiczne i geografi czne. Na mapie Australii zaznaczy 
gdzie znajdują się bogactwa mineralogiczne np. żelazo, ołów, srebro, złoto, węgiel, opale, 
agaty, piryt, brylanty, uran. ____________________ IDZN
4. Wie jak się nazywa książka wydana w 1845 roku w której Strzelecki opisał swoje 
odkrycia. ____________________ IDZN
5. Wie czym zasłużył się Strzelecki w latach 1848-49 w Irlandii.

____________________ IDZN
6. Wie gdzie znajdują się pomniki i pamiątki ku czci
Strzeleckiego
     a) Zwiedziła przynajmniej jedno miejsce najbliższe miejsca
     zamieszkania ____________________ IDZN
7. Zrobi pełny życiorys Pawła Edmunda Strzeleckiego do Albumu Wielkich Polaków.

____________________ IDZN

Uwagi/Notatki:

__________________________________ __________________________________ ________________________________
Podpis  Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

*Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby: 
I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), 
N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

SPRAWNO
STRZELECKI

(HARCERSKA POZIOM I)
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WYWIAD
PREZYDENT FUNDACJI KO CIUSZKOWSKIEJ

W NOWYM JORKU
Dhna. Anna Sawicka rozmawia z Markiem Skulimowskim,
prezydentem Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku:

AS: Dzień Dobry. Dziękuję za zgodę na udzielenie nam wywiadu, 
jest to wielki zaszczyt rozmawiać z prezesem tak ważnej 
organizacji jak Fundacja Kościuszkowska. Czy mógłby pan nam 
powiedzieć o sobie kilka słów?
MS: Dziękuję bardzo za zainteresowanie Fundacją i zaproszenie do 
wywiadu. Nazywam się Marek Skulimowski i od niedawna jestem 
prezesem i dyrektorem wykonawczym Fundacji Kościuszkowskiej. 
Wcześniej przez pięć lat prowadziłem polską fi rmę kosmetyczną 
“Inglot” w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze wcześniej byłem 
dyplomatą, dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w 
Konsulacie w Nowym Jorku i między czasie jeszcze 3 lata w Izraelu. 
Przez 10 lat pracowałem dla Polskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na dwóch różnych placówkach, a jeszcze wcześniej 
byłem wykładowcą w Polsce.

 AS: Czy mógłby pan nam zdradzić, dlaczego po tak długiej drodze 
do tego, aby znaleźć się w Nowym Jorku właśnie z Fundacją 
Kościuszkowską postanowił pan podjąć współpracę?
MS: Takiej organizacji po prostu się nie odmawia. Mieszkając w 
Polsce i będąc dyplomatą, orientowałem się dość dobrze jakiego 
rodzaju polonijne instytucje funkcjonują na świecie i muszę 
powiedzieć, że Fundacja Kościuszkowska zawsze była tą, jeżeli 
nie najlepszą, to jedną z najlepszych i z pełną świadomością 
mogę powiedzieć, że nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i 
na całym świecie. Od początku, czyli od 1925 roku perfekcyjnie 
zorganizowaną, perfekcyjnie prowadzoną; tu ogromny ukłon 
wobec moich poprzedników, a zwłaszcza założyciela fundacji pana 
Stefana Mierzwy.

AS: Zakładając, że nie mamy absolutnie żadnego pojęcia o 
Fundacji, czy mógłby nam pan wytłumaczyć, dlaczego Fundacja 
istnieje właśnie pod imieniem Kościuszki, a nie np. Pułaskiego? 
Co wpłynęło na wybór właśnie jego na patrona fundacji?
MS: Należy popatrzeć na rok założenia Fundacji, 1925 rok, czyli 
Piłsudski nie mógł w tym czasie za bardzo zaistnieć jako patron 
jakiejkolwiek organizacji, bo był czynnym politykiem w Polsce. 
Kościuszko i Pułaski to były dwie postacie, które łączyły historie 
Polski i Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza Kościuszko, który walczył 
zarówno o Niepodległość Polski jak i Stanów Zjednoczonych. Tutaj 
wybór pana Mierzwy był moim zdaniem jak najbardziej trafny. 
Kościuszko zdążył się w wielu aspektach zasłużyć, był przecież 
jednym z prekursorów uwolnienia niewolników, ale i też ojcem 
fortyfi kacji amerykańskiej. Wydaje mi się, że trudno było sobie w 
tym czasie wyobrazić bardziej trafnego patrona nowo założonej 
fundacji.

AS: Czy mógłby nam pan powiedzieć w skrócie o początkach 
fundacji, w szczególności o tej najwcześniejszej historii?
MS: Początki były bardzo trudne, była to absolutnie idea od 
początku do końca pana Stefana Mierzwy, któremu pomagali 
jego Amerykańscy przyjaciele, którzy wiedzieli mniej więcej jak 
instytucje tego typu działają. Był on świetnie wykształconym 
człowiekiem, bo trzeba pamiętać, że pan Mierzwa skończył 
Harvard. Przyjechał do Stanów Zjednoczonych około 1915 roku 
i w ciągu 10 lat naprawdę wiele osiągnął w kwes  i edukacji. 
Kiedy sam skończył się uczyć i był wykładowcą w Iowa, między 
innymi postanowił skoncentrować się na zorganizowaniu pomocy 
dla przybywających imigrantów, ponieważ sam przeszedł przez 
ten proces. Przyjechał, przeszedł przez Ellis Island, miał ze sobą 
adres, wsiadł w jakiś pociąg, trochę zbłądził, ale ostatecznie 
dojechał do North Hampton, do znajomych. To jest historia, która 
powtarzała w przeszłości, i nadal powtarza, że Polacy przyjeżdżali, 
czegoś doświadczali, a ci którzy jednak mieli poczucie, że trzeba 
się tym podzielić, coś poprawić, ulepszyć, zakładali organizacje 
lub instytucje pomocowe, tak aby ci pozostali nie doświadczyli 
do końca tego czego oni sami musieli doświadczyć. Taki też był 
przykład pana Mierzwy. On wiedział jak trudno jest zdobyć środki 
na edukację, oczywiście wtedy ceny były nieporównywalne do 

RYSUNEK: FASADA BUDYNKU FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ
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obecnych, ale były to dla niego niewyobrażalne sumy. Trzeba 
pamiętać, że do Stanów Zjednoczonych przyjechał sam, posiadał 
tu jakąś daleką rodzinę i głównie to znajomi mu pomagali, sam 
jednak musiał załatwić sobie mieszkanie, sam musiał za nie 
zapłacić, sam musiał kupić książki i jeszcze musiał pracować na 
to wszystko, wieczorami lub w innym czasie. Stwierdził, że musi 
istnieć jakaś organizacja, która spróbuje odciążyć przynajmniej 
cześć tych kosztów związanych z edukacją, albo czesne, albo 
podręczniki czy inne wydatki. Gdy odbyła się rozmowa w jego 
Amerykańskim towarzystwie, że nie ma takiej organizacji, która 
by coś takiego robiła, zyskał odpowiedź: “To taką załóż!”. I założył. 
Jego przyjaciele, Amerykanie i ci Polacy, którzy już dobrą chwilę 
byli w Stanach Zjednoczonych, oczywiście też mu pomagali. 
Ale na początku, sam na maszynie do pisania, którą kupił za 
zaoszczędzone pieniądze pisał listy z prośbą do ludzi, którym 
już się powiodło, z prośbą o pieniądze. I w ten sposób zaczynał 
zbierać pierwsze dziesiątki- setki i później tysiące dolarów, no i tak 
powstawała fundacja. Takie to były trudne początki, ale on się nie 
zniechęcał. I warto to podkreślić: pomimo, że było mu ciężko, sam 
przecież nie był majętnym człowiekiem, on wierzył w swoją misję. 
Wierzył, że to się uda zrealizować. Wierzył, że będzie w stanie 
stworzyć taką organizację. 

AS: To jest bardzo inspirujące, że pan Mierzwa miał chęć do tego, 
żeby jeszcze coś robić oprócz tego, żeby samemu próbować jakoś 
przetrwać.
MS: Owszem, ale jeszcze była druga misja. Trzeba pamiętać też 
jaka sytuacja była w Polsce, kiedy Pan Mierzwa wyjeżdżał. Polska 
jeszcze wtedy była pod rozbiorami, bo przecież było to w przeddzień 
Pierwszej Wojny Światowej. Wkrótce Polska staje się niepodległa. 
Po 123 latach rozbiorów, na nowo buduje swoją tożsamość. A 
więc jego misja oprócz wsparcia edukacyjnego jest taka by w 
świadomości Amerykanów przypomnieć o Polsce, zachować to 
dziedzictwo, które przetrwało pod zaborami i zaprezentować je 
Amerykanom, pokazać, że ten młody kraj ma swoją historię, swoją 
tożsamość i jest bogaty kulturowo. Była to i do tej pory jest część 
wpisana w misję Fundacji Kościuszkowskiej jako „Center for Polish-
American Culture”.

AS: Chciałabym zapytać w jaki sposób, w tym momencie, 
fundacja wypełnia swoją rolę lokalną? I jaki wpływ ma na 
szerszym terytorium USA?
MS: Na pewno w roli lokalnej już nie ma. Nie jesteśmy lokalną 
organizacją. Więc to choćby sam fakt ze ponad milion dolarów 
rocznie wydajemy na granty, stypendia, na rożnego rodzaju 
programy, wydarzenia, wpieramynaukowe i kulturalne badania, 
także tych aspektów jest wiele. Za chwilę jadę do Polski 
przesłuchiwać kandydatów na stypendia lub granty do Stanów 
Zjednoczonych, są to głownie kandydaci ze studiów doktoranckich, 
którzy chcą przeprowadzić badania w jakiejś swojej dziedzinie. 
Mamy 77 kandydatów do przesłuchania w Polsce. Mam nadzieję, 
że zakwalifi kuje się ich spora grupa, ciężko jest mi powiedzieć, 
czy będzie to 40, 50 czy 60, bo to wszystko jest uzależnione od 
środków, które posiadamy i kierunków studiów, na które możemy 
te środki wydać. Właśnie skończyliśmy nabór aplikantów do 
stypendiów na graduate studies, czyli na studia magisterskie 
w Stanach Zjednoczonych, niewielu jest na undergraduate, bo 
mamy takie restrykcje i większość funduszy jednak musi być 
przekazane na masters. Na undergraduate mamy ponad 150 
aplikantów, których musimy przejrzeć. Myślę, że połowie z nich, w 
najlepszej sytuacji około 60% uda nam się zapewnić scholarships, 
to będzie dużo, mówimy o 300-400 tysiącach dolarów. Więc 

wszystko zależy od warunków rynkowych, bo my te fundusze 
inwestujemy i możemy wykorzystywać tylko zyski tych inwestycji. 
Krótko mówiąc, jeśli ktoś nam da jakąś dużą donację, zakłada 
fundusz, np. imienia swoich rodziców, to my nie przejadamy tego 
funduszu. Inwestujemy go, na stypendia czy granty i rozdajemy 
tylko to co nam się uda wypracować. Czyli też tutaj jest duża rola, 
żeby rozsądnie tymi pieniędzmi zarządzać. Mamy też programy 
teaching English in Poland, czyli wysyłamy grupy Amerykanów 
do Polski, często są to Amerykanie polskiego pochodzenia, którzy 
poznają Polskę, a przy okazji uczą języka angielskiego. Mamy 
też grupy Amerykanów, którzy jadą na kursy języka polskiego do 
Polski, a więc absolutnie ta wymiana jest bardzo szeroka, z Polski 
do Stanów Zjednoczonych, że Stanów do Polski, tak aby poznawali 
Polskę, polską kulturę i język. To się później zwraca. Kiedy oni 
wracają i robią kolejne kroki w karierze, to absolutnie bardzo miło 
wspominają pobyt w Polsce, a nawet stają się ambasadorami, 
znając język polski świetnie rozumieją co się w Polsce dzieje. Co 
do undergraduate studies, też jest sporo kandydatów, i nie jest to 
lokalnie, bo te możliwości nie są dostępne tylko dla tych, którzy 
mieszkają w okolicach Nowego Jorku. Nie są to tylko i wyłącznie 
uczelnie w okolicach Nowego Jorku, ale w całych Stanach 
Zjednoczonych. Oczywiście że North-East ma najlepsze uczelnie, 
bo Ivy-Leagues się tutaj mieszczą, ale mamy wielu kandydatów w 
Georgii, w Luizjanie, w Kalifornii, w okolicach Chicago, mówimy, że 
w całych Stanach. I przez dziesiątki lat, dziś mówimy o tysiącach 
studentów, już teraz obecnie naukowców, dorosłych ludzi, którzy 
skorzystali z naszej pomocy, jest to ogromna rodzina.

AS: Chciałabym jeszcze zapytać, jak widzi pan ze swojej 
perspektywy, będąc prezydentem tej Fundacji, dalszy jej rozwój?
MS: Absolutnie chcielibyśmy zwiększać stypendia, liczymy, że 
nie stanie się nic złego na rynku i będziemy mogli pieniędzmi 
zarządzać z sukcesem. Liczymy na pozyskiwanie coraz większych 
funduszy. Chcielibyśmy tworzyć coraz więcej stypendiów, bo 
często stypendia są ograniczone, np., ktoś zakłada, fundusz tylko 
np. dla studentów medycyny, wtedy my nie możemy wydać tych 
pieniążków dla inżynierów. Chciałbym mieć do dyspozycji jak 
najwięcej zróżnicowanych funduszy, czyli sprawiedliwie pokryć 
wszystkie dziedziny nauki. Na pewno, chcielibyśmy, żeby więcej było 
w naukach ścisłych jednak przez lata polscy imigranci zostawiali 
pieniążki przeważnie na nauki humanistyczne, po to by się uczyć o 
Polsce, co było zrozumiałe, aby się Amerykanie o Polsce dowiedzieli, 
ale teraz jest spore zainteresowanie studiami technicznymi. To jest 
ten kierunek, który chcielibyśmy rozwijać. Chciałbym także coraz 
więcej wracać do naszych byłych stypendystów, by oni byli częścią 
naszej Fundacji. Tak jak powiedziałem mówimy tu o tysiącach; 
część z nich zrobiła karierę w Stanach Zjednoczonych, czy to w 
biznesie, czy w świecie naukowym. Chcielibyśmy do nich w jakiś 
sposób dotrzeć, żeby mogli się z nami podzielić nie tylko swoim 
doświadczeniem, ale i sukcesem. 

AS: Zrozumiałe. Chciałybyśmy, jeśli to możliwe bliżej poznać 
plany Fundacji na ten rok, 2017. Czy mógłby nam pan o tym 
opowiedzieć?
MS: Przejąłem fundacje przed świętami więc wiele zaczęliśmy w 
pośpiechu organizować i planować. Oczywiście, były wydarzenia 
już wcześniej zaplanowane. Rok Kościuszkowski jest naszym 
priorytetem, do tego dochodzą różne lokalne problemy związane 
z właściwym upamiętnieniem Tadeusza Kościuszki, np. na Moście 
Kościuszki. Bardzo nam zależy na tym, żeby nikt nie zapomniał o 
właściwej nazwie tego mostu, żeby było to widoczne, że jest to 
„Kościuszko Bridge” a nie „K Bridge”, albo jakiś „Anonimowy” 
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Bridge. Chcielibyśmy się także bardziej zorientować, jak wyglądają 
miejsca, po których stąpał Tadeusz Kościuszko. Wiem, że w 
West Point żołnierze fenomenalnie się ty miejscem zajmują, ale 
już np. z Saratoga Na  onal Monument, gdzie w zasadzie tylko 
dzięki i wyłącznie strategicznemu myśleniu Tadeusza Kościuszki, 
właściwym zbudowaniu fortyfi kacji i uzbrojeniu we właściwy 
sposób, wczesne wojska Amerykańskie zatrzymały Anglików, 
dochodzą do mnie sygnały ze kwes  e związane z upamiętnieniem 
naszego patrona nie są należycie zachowane. Zależy nam na jak 
największym upamiętnieniu w każdym aspekcie, zarówno jako 
stratega militarnego, człowieka tolerancji, który optował za tym, 
że niewolnictwo nie powinno mieć miejsca, ten który sam uwolnił 
swoich niewolników i jako nasz bohater, który walczył także o 
niepodległość Polski. Czyli absolutnie postać Historiografi i Polskiej.

AS: Co do planów i zmian, czy mógłby pan nam trochę 
opowiedzieć o nowobudowanym moście? Czy Fundacja miała 
swój udział w współpracy z urzędami miasta podczas planowania 
i budowy? Jaką wartość dla Fundacji ma jego przebudowa?
MS: Nie mogliśmy brać udziału w samym konstruowaniu mostu, 
czy w czymkolwiek z tym związanym, bo że tak powiem, jest to w 
tym wypadku jurysdykcja Stanu. Wydawało się ze buduje się nowy 
Most Kościuszki, więc pomyśleliśmy, no to dobrze, będzie nowy 
most Kościuszki, był stary, się zużył, będzie nowy. Będzie nazywał 
się Kościuszki. Nagle dostała się do obiegu publicznego informacja, 
że nie wiadomo czy będzie się nazywał Mostem Kościuszki, że 
rozważa się inne nazwy. To nas zmobilizowało. Jako najbardziej 
predysponowana organizacja do tego, skontaktowaliśmy się 
ze stanowym departamentem transportu, który oczywiście, 
zdementował plotkę i bardzo chętnie z nami współpracował. Na 
tą chwilę, udało nam się zdjąć stare tablice ze starego mostu 
dzięki pomocy pana Darka Knapika, Victoria Consul  ng oczyści 
i zakonserwuje je, a za kilka dni, wrócą już prawdopodobnie na 

nowy most. W stanowym departamencie transportu także jest 
Polak, pan Tadeusz Alberski, jest on jednym z głównych inżynierów 
wiec on tam od środka wie jakie są terminy, kiedy co można zrobić, 
on rozmawia z odpowiednimi ludźmi, więc to też jest bardzo 
pomocne. Z tego co dzisiaj się dowiedziałem, sam pan gubernator 
zainteresował się kwes  ą uczczenia Tadeusza Kościuszki na 
moście, dzisiaj dopytywał się o tablice, gdzie są, co się z nimi dzieje 
i kiedy wrócą na nowy most.

AS: Czyli niefortunna plotka, wyszła na dobre.
MS: Absolutnie tak. Ma być z tego duża ceremonia, a mamy być jej 
częścią. Przez najbliższe trzy lata zobowiązaliśmy się jako Polonia 
do przygotowania dwóch dodatkowych tablic na nowy most. Plan 
otwarcia drugiej jego części to 2020 rok, do tej pory musimy zrobić 
kopie tablic, w tym celu utworzyliśmy Kościuszko Commemora  on 
Fund, do którego wspierania gorąco zachęcamy. Tablice 
mają wyraźną nazwę „Kościuszko Bridge”, jest na nich godło 
amerykańskie i godło polskie. To jest bardzo dobra informacja, i 
absolutnie mamy tu wsparcie, zarówno stanowego departamentu 
transportu, ale jak się okazało też i gubernatora, który kilka dni 
temu powiedział, że jest to nowy most, ale nazywać się będzie 
„Kościuszko”, pomimo, że to jest trudne do wypowiedzenia.

AS: Czy oprócz instytucji słyszał Pan jakieś opinie na temat tego 
mostu ze strony Amerykańskiej? 
MS: Z tego co widzę to departament transportu jest bardzo dumny 
z tego projektu. Mamy drobne opóźnienia, ale wszystko przebiegło 
tak jak zaplanowali, na pewno rozwiąże to wiele problemów, 
dla mieszkańców miasta Nowy Jork. Byłem na tym moście, 
przeszedłem, wszystko absolutnie imponujące, konstrukcja jak 
się przejeżdża przez most to się nie widzi tego co się widzi jak się 
chodzi po moście i się zagląda w każdą taką szczelinę, wiec to 
było bardzo miłe doświadczenie, bardzo pouczające jak nawet 

ZDJĘCIE: Zdjęcie z otwarcia nowego mostu. ZDJĘCIE: Nowy most z pięknym pokazem świateł
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się ten most buduje. Na pewno będzie to bardzo znaczny element 
krajobrazu Nowojorskiego. I najważniejsze, że będzie się nazywał 
imieniem Tadeusza Kościuszki.

AS: Wracając do codziennych spraw Fundacji. W jaki sposób 
Fundacja podtrzymuje wizerunek postaci Kościuszki we 
wszelkich swoich zagadnieniach? Jaki wizerunek Kościuszki 
jest dla nas najważniejszy? Co z jego charakteru powinno być 
najbardziej podkreślane i zapamiętane?
MS: Absolutnie jest bohaterem obojga narodów, czyli absolutnie 
potrafi ł walczyć o niepodległość polską, co nie wyszło, wiadomo, 
rozbiory nadeszły, więc swój talent i kunszt militarny przywiózł do 
Stanów Zjednoczonych. Tu, w tym młodym kraju, który dopiero 
się kształtował. Następną rzeczą jest to, że jako człowiek był 
ponadczasowy, pod koniec 18tego wieku, niewolnictwo było rzeczą 
zwyczajną, ale nie dla Tadeusza Kościuszki, który tego nie uznawał 
za rzecz normalną, dlatego też sam zdecydował się na uwolnienie 
tych mu przeznaczonych i także nakłonił do tego Jeff ersona. 
Tadeusz Kościuszko był człowiekiem tolerancji. W Polsce, w jego 
oddziałach walczyli Żydzi, jak Berek Joselewicz, który brał udział 
w insurekcji Kościuszkowskiej i był jednym z dowódców jego 
oddziałów. To z czym się Kościuszko nie zgadzał, musiał rozwiązać 
i na owe czasy miało to ogromne znaczenie.

AS: Jeszcze jedną rzeczą, która rzuciła nam się w oko to fakt, że 
Kościuszko był nadzwyczaj skromnym człowiekiem. Starał się 
unikać tej sławy. Dlaczego mimo to nawet dostojnicy w krajach, 
które zamieszkiwał mieli tendencje do tego, żeby nosić go na 
rękach?
MS: Trzeba pamiętać, że był on bardzo dobrze wykształconym 
człowiekiem. Był uznanym strategiem wojskowym, a na owe 
czasy to była bardzo ważna cecha, która wynosiła go na salony. 
Pochodził też z arystokratycznej rodziny, miał fenomenalne 
wykształcenie, ogromne doświadczenie, sukcesy, a więc salony się 
otwierały same. Dodatkowo uznanie Kościuszki w Waszyngtonie 
otworzyło mu salony w Ameryce.

AS: Co wg. Pana jest najciekawszym aspektem życia Kościuszki? 
Może wie pan o jakimś mniej znanym fakcie, który mógłby 
wzbudzić ciekawość młodzieży, i nie tylko?
MS: Aż takim ekspertem nie jestem. Dla mnie osobiście interesujące 
jest to jak on myślał, jak wybiegał ponad czas, jak potrafi ł robić to 
co nie było łatwe, wyrażać swoje poglądy w czasach, kiedy wszyscy 
myśleli odwrotnie. I ta jego determinacja. Miał swoje zdanie po 
prostu. W pewnym sensie, ja to bym tak powiedział. Wróćmy do 
kwes  i niewolników, w końcu jesteśmy w Ameryce w tej chwili, 
opinia o niewolnikach, że ich należy uwolnić, w większości kręgów, 
zwłaszcza na południu Stanów Zjednoczonych - pamiętajmy 
Virginia i okolice to było normalne i było to tak jak mieć obecnie 
komputer w domu, który jest pomocny - nie była popularna. To było 
instrumentalne traktowanie tych ludzi i on się z tym nie zgadzał. 
Na pewno miał wielu przeciwników swojego myślenia, przecież 
oni nie zgadzali się z tym, że ci ludzie mogą być wolni, że mogą 
mieć w ogóle jakieś prawo do wolności czy głos w czymkolwiek. 
To jest ta determinacja, to posiadanie swojego zdania, to jest coś 
co mnie najbardziej w nim fascynuje, rozumiejąc historię Stanów 
Zjednoczonych, jak tutaj życie wyglądało, był szalenie odważnym 
człowiekiem, że ośmielał się głośno o tym mówić. 

AS: W dzisiejszych czasach istnieje takie coś jak “celebrity 
cult” jest to fenomen widoczny na każdym kroku. Gdyby 
Kościuszko posiadał konto na Twi  er’ze albo na innym portalu 
społecznościowym. Jakie byłoby jego przeslanie?
MS: Myślę, że nie posiadałby. On był zbyt skromnym człowiekiem, 
a wielu wspaniałych ludzi nie posiada do tej pory żadnych kont na 
portalach społecznościowych. Ja mam wrażenie, że w dzisiejszych 
czasach muszą się reklamować ludzie, którzy nic w życiu nie 
znaczą. Są ludzie, np. Kardashian, którzy, jak się człowiek czasami 
zastanawi, co oni osiągnęli? Za co jest sławna? Za to, że ma dzisiaj 
nową szminkę? Czy nową kreację? Nie, to nie jest ważne, oni 
nic nie osiągnęli, nic dobrego dla ludzi wokoło nie zrobili. To jest 
takie troszeczkę irytujące. Mam konto na Facebook’u, mam i na 
Twi  erze, obserwuję, 90% to jest totalny śmietnik. Dla człowieka 

ZDJĘCIE: Zdjęcie z otwarcia nowego mostu. - FOTOGRAF: Dh. Michał Mościcki
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tak skromnego, z takimi zasadami jak Kościuszko, nie byłoby 
miejsca w obecnym świecie celebrytów, on coś osiągnął, coś zrobił. 
Tak jak to jest dziś, ludzie, którzy coś robią nie mają czasu na jakieś 
afi szowanie się, na samoreklamę. Nie widzę dla niego miejsca w 
przestrzeni Social Media.

AS: Czy gdyby Kościuszko żył dziś to czy zgodziłby się, by nadać 
mu tytuł człowieka roku?
MS: Patrząc na jego charakter, pewnie nie. Pełno pseudo-
celebrytów powinno się uczyć od takich postaci jak Kościuszko i 
wielu zasłużonych historii zarówno Stanów Zjednoczonych jak i 
Polski. Kościuszko był zbyt zajętym człowiekiem, zbyt aktywnym i 
tak jak powiedziałem z zasadami. 

AS: O jakie jego cechy Kościuszkowskie powinien dbać każdy 
Polak?
MS: Przede wszystkim był to człowiek bardzo szlachetny, bardzo 
honorowy. Honor to jest coś co znika z naszych słowników. Wydaje 
mi się, że to jest chyba najważniejsza cecha każdego prawdziwego 
gentlemana. 

AS: Czy istnieje czasem odczucie, że nie wszędzie lub nie zawsze 
pamięta się o Kościuszce tak bardzo jak się powinno?
MS: Czasami mam takie uczucie, ale nie lubię być podejrzliwy. 
Mieszkam tych paręnaście lat w Stanach Zjednoczonych i jestem 
pod wrażeniem, ile jest miejsc, które upamiętniają Tadeusza 
Kościuszkę; czy to są ulice, czy szkoły, czy pomniki, jest tego 
mnóstwo, tylko ludzie wokoło wiedzą mało o tym kim Kościuszko 
był. Trzeba pamiętać, że to nie dotyczy tylko Kościuszki, to 
dotyczy również francuskiego bohatera, Lafaye  ’a, dajmy na to.  
Amerykanie też nie wiedzą kim on był. Ja bym tego nie kierunkował, 
że akurat Kościuszko, bo jest Polakiem. Nie, nie po prostu ludzie 
się uczą teraz coraz mniej historii i się nią nie interesują, wydaje 
mi się, że to jest chyba główna przyczyna. Jakoś nie mają takiej 
wbudowanej ciekawości, gdy stoją gdzieś na skrzyżowaniu ulic, 
gdy jest jakaś dziwna ulica, np. „Kościuszko” czy „Lafaye  e”, nikt 
się nie zainteresuje tym, żeby zGooglować jak to się teraz mówi i 
sprawdzić kim był ten człowiek, dlaczego jego imieniem się nazywa 
taka ulica albo szkoła, albo skwer, nie, nie ma tej ciekawości. To jest 
coś czym wcześniejsze pokolenia jednak bardziej się interesowały 
i chyba więcej zaglądały do książek. Naturalnym u człowieka 
musi być jakaś taka ciekawość poznawania świata. Kościuszko to 
bohater, który tak samo przyczynił się do powstania tego państwa 
i jak się o tym zapomina to można łatwo nazwać Kościuszko Bridge 
„K-Bridge”, a nie może być na to zgody. Każdy naród musi pamiętać 
o swoich bohaterach.

AS: Jaki stosunek do Kościuszki jako bohatera narodowego 
mają Amerykanie? Czy różni się on od innych narodowości, np. 
Francuzów? 
MS: Nie, absolutnie, nie. Tak jak powiedziałem, nie byłbym 
podejrzliwy, po prostu większa jest ignorancja u kolejnych nowych 
pokoleń niż próba wymazania Kościuszki z historii. Z tego miejsca 
zwykła niewiedza jakiegoś urzędnika, dla przykładu, kiedy wejdzie 
się na stronę Na  onal Monument Saratogi, na stronie Na  onal 
Park Services (polecam wejść) to od razu na pierwszej stronie nie 
ma ani słowa o Kościuszce i nie podejrzewałbym nigdy, że ktoś 
specjalnie to zrobił. Wynika to raczej z niewiedzy, z nieświadomości, 
z ignorancji, niedouczenia i nie ma żadnych innych podtekstów. 
Trzeba spokojnie porozmawiać z tymi, którzy za to odpowiadają, 
co zamierzam zrobić, i podać im właściwą treść. Moim zdaniem, 
oni chętnie to wstawią. Wiem, że tak samo w African-American 

Museum, które powstało 2 lata temu w Washingtonie, brakuje 
tego aspektu pierwszego w dziejach, mianowicie informacji o 
testamencie Kościuszki, w którym uwalniał niewolników, tak 
jak już rozmawialiśmy. Zamierzam się z nimi skontaktować i 
zasugerować, ten ciekawy element historii Stanów Zjednoczonych. 

AS: Zgadzam się, jest to jednak czasami bardzo ciężka walka, bo 
jak to się po Amerykańsku mówi: „kłamstwo powtórzone trzy 
razy” - nawet nieintencjonalne „staje się prawdą”. Nawet teraz 
spotykam się często z tym, że czytam podręczniki w szkołach 
amerykańskich, które mają informacje nie do końca opisujące 
sytuację tak jak ona wyglądała. Machnięcie ręką na to, że to 
jest źle to jest największy problem, bo wtedy my nie jesteśmy 
tymi osobami które są winne ignorancji, my jesteśmy osobami, 
które nie biorą wystarczającej odpowiedzialności za to, żeby to 
zmienić czy poprawić czy nawet zadać to pytanie: „Czy to jest 
poprawne?”. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna funkcja 
Fundacji.
MS: To też jest funkcja Fundacji, jak i z resztą każdego człowieka. 
Mnie się wydaje, jeżeli się czujemy Polakami, nawet mieszkającymi 
tu w Stanach Zjednoczonych, jeżeli nie zgadzamy się z czymś, jeśli 
widzimy, że na studiach uczymy się historii, która jest niepełna, lub 
trochę przekręcona, lub w jakiś sposób sfałszowana, a wyraźnie 
fakty nie znajdują odpowiednika z rzeczywistości w źródłach to 
należy zareagować. Ja jestem przeciwnikiem bardzo ostrej reakcji, 
uważam, że trzeba debatować na ten temat, bo to jest bardziej 
pouczające, niż atakować. Jestem zwolennikiem merytorycznej 
rozmowy w oparciu o źródła. Można się przy tym dużo nauczyć, 
a i słuchający wokoło się wiele dowiedzą, bardzo uczulam, żeby 
zabierać glos jak się z czymś nie zgadzamy, ale w bardzo spokojny, 
wyważony sposób i przygotowywać się do tego dobrze, bo tylko 
wtedy możemy coś osiągnąć. Jeżeli nasz rozmówca, czy to będzie 
nauczyciel, wykładowca czy profesor, zobaczy, że się dobrze 
orientujemy w tej czy innej dziedzinie, to uwierzmy, że może nam 
nawet przyznać rację, może nawet uznać, że dobrze jesteśmy 
przygotowani na jego zajęcia, że możemy w ten sposób wyższe 
noty dostać w szkole, bo wykazujemy się czymś ekstra ponad szarą 
rzeszę tych innych studentów, bo my złapaliśmy błąd albo coś 
nieprecyzyjnego, my jesteśmy w stanie podać źródła, które mówią 
zupełnie odwrotnie i większość wykładowców uznaje takiego 
człowieka.

AS: Czy młodzież, czy w ogóle, Polacy tutaj, powinni liczyć na 
wsparcie różnych polskich organizacji w takiej kwes  i? Np. 
gdyby zauważyli błąd o Kościuszce czy powinni kontaktować się 
z Fundacją, aby uzyskać wsparcie w tej kwes  i?
MS: Absolutnie. Sami powinni się skontaktować z tym kto popełnił 
błąd i natychmiast dać nam znać. Wiadomo, że jest to inaczej jak 
interwencje podejmuje duża instytucja, a inaczej jak indywidualny 
człowiek, ale warto chociażby tylko po to, żeby być częścią tego 
życia, być współodpowiedzialnym za pewne rzeczy, które się 
dokonują.

AS: I oczywiście mogą z wami potwierdzić fakty. Czy to o czym 
myślą jest poprawne?
MS: Oczywiście, jak najbardziej. Możemy ich także nakierować 
na historyków, żaden z nas nie jest ekspertem historii. Człowiek 
przecież tyle na co dzień robi, że przecież nie koniecznie cały 
czas historię czyta. Ale absolutnie, tak bo to nie tylko dotyczy 
Kościuszki, ale także na przykład, bardzo negatywnego zwrotu 
„Polskie Obozy Koncentracyjne”, które się pojawiają. Ostatnio 
interwencje podejmowałem na Uniwersytecie Montclair gdzie 
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jakiś twierdzi, że w Katyniu mordowali Niemcy, a nie Sowieci, 
nie mając potwierdzenia w źródłach. Wysłanie rozkazu Stalina o 
wymordowaniu mu nie wystarcza. I jest to na stronie Uniwersytetu. 
To jest coś co mnie bulwersuje. To jest jego sprawa, póki kogoś 
bezpośrednio nie obraża, chociaż ja się czułem obrażony tym co 
on tam napisał, ale grzecznie napisałem do szefa Uniwersytetu, 
a on powiedział, że Uniwersytet jest strefą, gdzie obowiązuje 
wolność wypowiedzi, dyskusji i poglądów i na tym skończyła się 
nasza rozmowa. Próbowałem jakoś wpłynąć na to, żeby zajrzał do 
środka, żeby może tego pana usunąć z stamtąd, nie dogadaliśmy 
się jeszcze, ale jeszcze do tego wrócimy. To jest otwarta sprawa.

AS: Czy uważa pan, że Kościuszkę można by uznać za oryginalnego 
harcerza? Dlaczego?
MS: Sam mało byłem harcerzem. Ważny jest motyw 
samodyscypliny, który posiadają harcerze jak i żołnierze, a przecież 
on do końca życia był żołnierzem. Po prostu myślę, że tak. Także to, 
że zdecydował się opuścić Polskę i zdecydował się walczyć tak jakby 
walczył za własną ojczyznę, to też jakby taki patriota, wolontariusz 
w pewnym sensie. Ciężko jest powiedzieć, że był patriotą, bo nie 
był częścią tej kultury jakby on zdecydował się wnieść swój kunszt 
militarny i pomóc nowo tworzącej się republice.

AS: Wiemy, że Fundacja zawsze chętnie współpracuje z 
harcerstwem i je wspiera. Jak widzi pan perspektywy dalszego 
rozwoju tej współpracy? Jakie może mieć znaczenie istnienia 
Fundacji dla instruktorki lub harcerki lokalnie, a jakie dla tych 
które żyją/pracują w innych krajach?
MS: Myślę, że w jakiś sposób, harcerze, którzy są w szkole średniej 
za chwile będą w college’u i wcześniej czy później będą rozważać 
czy Fundacja ma im coś do zaoferowania. Mam nadzieję, że z 
częścią harcerzy, wszyscy będą na tyle zdeterminowani, żeby się 
uczyć i osiągać jak najlepsze wyniki więc absolutnie wtedy stają 
się naszymi aplikantami. Nasze drogi będą łączyć, tutaj trzeba być 
zdeterminowanym do nauki, jednak starać się być jak najlepszym 
i osiągać, bo noty są ważne, ważnym też aspektem jest to jak 
czynnie dana osoba działa w środowisku Polsko-Amerykańskim 
w Stanach Zjednoczonych, czyli tak zwanej polonii jak się udziela 
to jest też ważny aspekt. Sama przynależność do harcerstwa 
jest już bardzo ważną przesłanką. No i oczywiście też liczymy na 
jakąś współpracę w zakresie wolontariatu, czyli pomocy Fundacji 
przy większych wydarzeniach, zapraszamy chętnych, u nas jest 
mnóstwo miejsc, mnóstwo ciekawej pracy. Jeśli ktokolwiek jest 
zainteresowany poświeceniem kilku dni w miesiącu to serdecznie 
zapraszamy.

AS: W tym jubileuszowym roku, jaką wiadomość chciałby pan 
przekazać naszym instruktorkom i instruktorom? W czym winni 
są się oczytać? Co powinni podkreślać?
MS: Przede wszystkim powinni, bo cała nasza rozmowa toczyła 
się wokół historii, interesować się historią. To, aby dowiedzieć 
się o naszych rodzicach, o naszych dziadkach, pradziadkach, tych 
zarówno mieszkających w Polsce jak i tych w kraju, w którym teraz 
mieszkamy to jest podstawa, żeby zrozumieć, dlaczego pewne 
zjawiska następują teraz. Być po prostu człowiekiem oczytanym, 
który potrafi  odpowiedzieć na wiele pytań, który potrafi  zrozumieć 
co się wokół niego dzieje. Ja mam wrażnienie, że wielu ludzi nie 
rozumie co się wokół nich dzieje i dlatego to co jeden powie 
traktują aksjomatycznie, czyli biorą za pewnik. Jeśli mamy wiedzę 
i jej dobre podstawy, będziemy zawsze mieli swoją opinię i to 
jest jakby najważniejsza cecha. I druga rzecz taka już bardziej 
codzienna, skoro jesteśmy częścią polonii, każdy się powinien w 

OD REDAKCJI:

-Czy znacie osobiście miejsca w których przebywał Kościuszko, 
a które mogą być mniej znane? Zachęcamy do nadesłania 
e-maila do Fundacji Kościuszki z informacjami poprzez formę 
na stronie: h  ps://www.thekf.org/kf/about/contact/

-Informacje o wolontariacie - h  ps://www.thekf.org/kf/
about/volunteers/

-Informacje o stypendiach. - h  ps://www.thekf.org/kf/

jakiś sposób udzielać. To jest tak, jak nam się udaje to powinniśmy 
później dług pomocy dla społeczności, w której się wychowaliśmy 
postarać się jakoś spłacić. Nie każdy może będzie miał środki 
fi nansowe, ale więcej woluntaryzmu, więcej chęci współpracy, 
przynależności do organizacji takich jak Kościuszko, jak Piłsudski 
Ins  tute. Jest mnóstwo wspaniałych organizacji polonijnych, 
które trzeba wspierać. I jeśli my nie będziemy ich wspierać, to 
za kilkanaście, kilkadziesiąt lat one nie będą istnieć. Wiem, że 
wiele organizacji, już nawet w czasie mojego pobytu w Stanach 
Zjednoczonych zakończyło swoją działalność. Często przez to, 
że nie było wsparcia, członków, ludzi i braku chęci do jakiejś 
codziennej lub nawet rzadszej wspólnej pracy na rzecz tej fundacji. 
To jest bardzo ważne, jeśli się czujemy Amerykanami polskiego 
pochodzenia pamiętajmy o tym, żeby jednak dać coś od siebie dla 
tych organizacji w przyszłości. Na każdym etapie swojego życia 
zawsze możemy coś innego: czy swój czas poświęcić, czy swoje 
pieniądze. To jest takie moje przesłanie.

AS: Dziękuję bardzo za wywiad. 
MS: Dziękuję również.

ZDJĘCIE: Pan Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej obok obrazu Kościuszki w  
                Fundacji Kościuskowskiej - FOTOGRAF: Dhna Anna Sawicka

ndacji Kościuszkowskiej obok obrazu Kościuszki w 
AF: Dhna Anna Sawicka
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SPRAWNO  ZUCHOWA
KO CIUSZKO

 Sprawność “Kościuszko dla Zuchów” nie była 
jeszcze zatwierdzona, proponujemy tylko incjały Kościuszki 
na trójkąciku. Całość powinna być gotowa i doszlifowana 
do wydania na nowy rok zuchowy. Narazie mamy 4 zbiórki 
opracowane detalicznie, więc możemy się nimi podzielić. 
Proszę pisać na Dzidka@aol.com a doślemy materiały, oraz 
wzory majsterkowania, piosenki itp. 

Czuwaj i Czuj! Maria Bielska , hm. – druhna Dzidka, NY. 

 Redakcja dziękuje Druhnie Dzidce za 
udostępnienie nam wstępnej pracy którą wykonuje 
m.i. z  Druhnami Jolą Nowacką i Marią Biesagą co do 
jubileuszowej  sprawności dla naszych zuchów.  Druhna 
Dzidka zaprasza,  w swoim słowie wstępnym powyżej  
wszystkie zainteresowane druhny do skontaktowania się z 
nią co do ostatecznej wersji danej sprawności.  Pozwalamy 
sobie niemniej dziś wydrukować w pełni wymagania do 
sprawności i nasze jakby bardzo szybkie „streszczenie” 
zbiórek które stanie się okienkiem do dotychczasowej 
pracy. Dochodzą do nas wieści że Kalifornia zamierza 
bawić się w  daną sprawność na kolonii. 

 Czekamy naturalnie na multum zdjęć, bogatych 
opisów  i opowiadań! Co do wymagań, zdajemy sobie 
sprawę  że punkt 4ty i 12ty należy dostosować  do swojego 
terenu wedle tego jak dalece nasz bohater miał powiązania 
z danym naszym terenem. Może jedynie Argentynie będzie 
ciężko  choć pod hasłem “Wolność” można i  dużo ułożyć. 
Przy tym jest to sprawność której zajęcia nadają się do 
zajęć szczepowych i warto to też bardziej rozmyśleć i dalej 
opracować lub po prostu dostosować. 

 Referat Zuchowy Hufca Podhale od wielu lat wydaje 
sprawności zuchowe. Instruktorki, które podejmują się tego 
zadania,  i te starsze i te młodsze, natchnione były przez 
harcmistrzynię -wspaniałą zuchmistrzynię - druhnę Helenę 
Boguniewicz. Ona to, korzystając ze sprawności zuchowych 
wydanych w Londynie po wojnie, zawsze popierała rozwinięcie 
i unowocześnienie tych sprawności, ale także dała nam 
wyzwanie tworzenia nowych sprawności, pomagając nam na 
każdym kroku. 

 W tym roku Komendantka Chorągwi zasugerowała 
przygotowanie sprawności na temat Generała Kościuszki z 
racji roku Kościuszki. A więc zmobilizowałyśmy się ponownie 
napisać zupełnie nową sprawność: “Kościuszko dla Zuchów”. 
Podstawą każdej serii zbiórek na jakikolwiek temat jest 
solidne włączenie wszystkich elementów zbiórki zuchowej, 
dopasowując każdą do tematu. Postać Kościuszki szczególnie 
nadaje się do terenu USA jako, że uważany jest za bohatera 
obu krajów, Polski i Ameryki. Zbiórki oparte są na kolejnych 
ważnych momentach w życiu Kościuszki, a więc, m in.  jego 
działalność podczas Rewolucji Amerykańskiej, czy walki w 
powstaniu przeciw Moskalom w Polsce. Jesteśmy w trakcie 
ułożenia 6-7 zbiórek, i dopasowania do tematu opowiadań, 
piosenek, okrzyków, majsterkowania oraz gier i zabaw. 

 Pamiętając przede wszystkim, że zbiórki to nie szkoła, 
tworzymy zabawę przez którą zuchy uczą się wiele o Kościuszce. 
Jest niemożliwe, aby ten krótki opis wszystko zawarł, a więc 
podam parę przykładów. Podczas zbiórki o budowie fortecy 
w West Point zuchy same wykonują łańcuch, który Kościuszko 
kazał przerzucić przez rzekę Hudson. 

 Podczas zbiórki o Racławicach, zuchy same wykonują 
czapki krakowskie i kosy i idą do “walki”. Naturalnie i w 
jednej i w drugiej zbiórce dopasowujemy piosenkę, okrzyki i 
gry. U nas w Podhalu mamy przeważnie mieszane gromady, 
toteż kładziemy nacisk na żywe gry, dużo akcji, rzucanie 
do celu, skradanie się, budowaniu murów obronnych  itp. 
Wyczyny Kościuszki są tak barwne i ciekawe, że nie trudno 
jest opowiadać o nim zuchom, trzeba tylko pamiętać, żeby nie 
czytać, a w dodatku należy przerywać opowiadania włączając 
całą gromadę w akcje. UWAGA! Mamy dostęp do technologii. 
Korzystajmy z niej.  Wszystko można znależć na google.pl, a 
nawet odegrać zuchom krótki fi lmik “Przysięga Kościuszki” z 
youtube, który powinien ich natchnąć do teatru samorodnego. 
Wszystkie fakty muszą być dopasowane do dojrzałości zuchów. 
Każda drużynowa wie, ile jej zuchy potrafi ą zrozumieć, 
nie wolno zniechęcić zuchy wymagając od nich przesadną 
znajomość historii. Bawimy się, nie piszemy tezy. 

Zwana w gronie harcerskim 
jako Druhna Dzidka, 
referentka Zuchów 
Chorągwi Harcerek 
USA, Sekretarka Hufca 
“Podhale”, opiekunka 
gromady “Słoneczniki”, 
Brooklyn, NY, mentorka 
instruktorek, współ- 
autorka książki “Two 
Friends Went A‛Dancing”, 
znawczyni folkloru 
polskiego, i autorka 
oraz współautorka wielu 
sprawności zuchowych, 
korespondentka prasowa w 
Stanach i Polsce. hm. Mary Bielski

Nowy Jork, USANowy J
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 Życie KościuszkI można bardzo łatwo podzielić na 
odrębne części. Należy się tylko dobrze samemu oczytać i 
znaleść ciekawe lub ciekawsze żródła. Wiadome że np  dla USA  
sprawność może zawierać wiele zajęć na temat tak zwanej 
walki o niepodległość. To nie znaczy że zuchy z innych terenów 
nie mogą się i też bawić  w przygody Kościuszki, związane z 
Ameryką. Nie trzeba znać lub mieć dostępu do West Point 
chociażby aby móc budować twierdzę!

 Z podanych obrzędów można śmialo nadmienić 
kadeta wpdającego do Kościuszki z listem od generała 
Washington, lub uroczyste odtworzenie przysięgi na Rynku .A 
z podanych haseł nasuwa się np. następujące : “Druhna: Niech 
zyje Kościuszko! Zuchy: Naczelnik Narodu! Wszyscy: Niech 
zyje!”
 Wiele gier można przystosować od czołgania się z 
plecakami , poprzez pomnik bohatera po inną wersję Bania się 
Baby Jagi zamienioną na banie się Moskali!

 Druhna Dzidka słusznie przypomina że na „You Tube” 
można znaleść fi lm odtwarzający przysięgę na rynku . 

 Sprawność nasuwa wiele pomysłów do 
majsterkowania od budowy fortyfi kacji do robienia czapeczek 
kosynierzy. A szczególnie ciekawe są i też zadania między 
zbiórkowe, Niektóre bardzo proste jak szukanie rysunków 
róznych fortyfi kacji do malowania/ rysowania portretu 
Kościuszki, do zebrania jak najwięcej ilustracji o naszym 

bohaterze na gazetkę ścianną jak i wycieczki do polonika na 
terenie i złożenie jakiegoś rodzaju hołdu. Tańce i śpiew są tez i 
ważne i podajemy jedną z wielu piosenek w całości.

Druhna: Czy myślicie, że mieszkańcy Kolonii będą dzielnie 
walczyć o wolność?  Czy są dzielni tak jak nasze zuchy? 

1.Przygotował zuch dwie ręce, 
Tylko dwie, bo nie ma więcej. 

Ręka lewa, ręka prawa, 
To dla zucha jest zabawa. 

Ref: Idzie zuch, wicher dmucha, 
I do tyłu ciągnie zucha, 

Ale zuch się nie przejmuje, 
I do przodu maszeruje. 

2.Przygotował zuch dwie nogi, 
Do dalekiej ciężkiej drogi. 
Noga lewa, noga prawa, 
To dla zucha jest zabawa. 

Ref. Idzie zuch.....

3.Przygotował zuch dwa oka, 
Takie wielkie jak u smoka. 

Oko lewe, oko prawe, 
Oba świata są ciekawe. 

Ref. Idzie zuch.....
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WYMAGANIA ZROBIONE
1. Zuch wie kim był Generał Tadeusz Kościuszko i czym się wsławił.

____________________

2. Zuch brał udział w urzą dzeniu Kącika Patriotycznego poświęconego Generałowi Tadeuszowi 
Kościuszce, albo w przygotowaniu albumu gromady o Kościuszce. 

____________________

3. Zuch był obecny na przynajmniej 3 zbiórkach sprawności

____________________

4. Zuch brał udział w wycieczce  i zapoznał się z fortyfi kacjami w West Point lub innymi fortecami 
w pobliżu. 

____________________

5. Zuch wie co to jest musztra, bawi się w defi lowanie i odbieranie defi lady, salutowanie, 
odbieranie rozkazów, pełnienie warty, podchody, przekradanie się.

____________________

6. Zuch nauczył się śpiewać Pieśń pt: Kosynierzy.
____________________

7. Zuch zapoznał się z historią walk Kosynierów pod dowództwem Tadeusza Kościuszki.
____________________

8. Zuch zbuduje fortyfi kacje, wykona czapkę krakuską.
____________________

9. Zuch wie jak wyglada ubiór Kosyniera.
____________________

10. Zuch zaśpiewa Hymn oraz wie jak należy zachować się podczas uroczystości. 
____________________

11. Zuch uczci  minutą ciszy pamięć generała Tadeusza Kosciuszki oraz poległych żołnierzy
poza granicami Polski i zapali znicz przy pomniku Kościuszki albo Grobowcu Nieznanego Żołnieża. ____________________

12. Zuch weźmie udział w Paradzie Pułaskiego, której tematem w roku 2017 jest Tadeusz
Kościuszko lub innej Paradzie lub uroczystości patriotycznej. ____________________

Uwagi/Notatki:

__________________________________ ________________________________

Podpis Instruktorki Data Przyznania

 
Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

SPRAWNO
KO CIUSZKO

ZUCHOWA
(OBECNIE W OPRACOWANIU)
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ZDJĘCIE: Gromada Zuchów “Krokusy”, Nowy Jork pod Kolumną Kościuszki w Westpoint, USA
FOTOGRAF: nieznany

ZDJĘCIE: Gromada Zuchów “Krokusy”, Nowy Jork pod Kolumną Kościuszki w Westpoint, USA
FOTOGRAF: nieznany

ZDJĘCIE: Zuch trzyma nowo-otzymaną naszywkę sprawności “Tadeusza Kościuszki”
FOTOGRAF: nieznany

ZDJĘCIE: Gromada Zuchów “Krokusy”, Nowy Jork pod kościołem Najświętrzej Trójcy
                w Westpoint, USA
FOTOGRAF: nieznany

ZDJĘCIE: Zuchy ze Szczepu “Pieniny” Nowy Jork w Westpoint, USA
FOTOGRAF: Dh Michał Mościcki
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HISTORIA WĘZEŁKA

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

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

 Gdy z końcem wojny ZHP poza krajem siedlisko 
swoich władz umiejscowił w Londynie, rozszerzyła się 
akcja wydawnicza. Powstały pisemka „Bądź Gotów”, 
„Znicz”, „Ogniwa”, „Biuletyn Informacyjny” – niektóre 
wydawane przez Główne Kwatery, męską i żeńską; inne 
przez Naczelnictwo.
 
 Nie były to czasy komputerów, Internetu, 
rozmów przez skype, wyjazdów pozaeuropejskich. Telefon 
był drogi, pisanie listów z kopią przez kalkę kłopotliwe.  
Kartki gazety pisało się na maszynie do pisania (typewriter 
– widziałyście taką?) bez taśmy, żeby jej czcionki przebijały 
założoną woskówkę. Na tej woskówce ilustracje do 
artykułów wydrapywało się igłą lub szpilką; potem szło 
kręcenie korbą ciężkiego duplikatora, żeby z nawiniętej 
na walec woskówki odbić kilkaset kopi. Mozolna praca… 
Trzy entuzjastki: Naczelniczka hm Halina Śledziewska, 
była Naczelniczka hm Elżbieta Andrzejowska i hm Cyta 
Poraj uradziły, że aby utrzymać stały i częsty kontakt z 
instruktorkami na kilku kontynentach, Główna Kwatera 

Druhna Danka Pniewska z Druhem Andrzejem Hewanickim 

Obecna redaktorka w przedpotopowych czasach z śp Druhną Haliną Śledziewską 
Naczelniczką, twórczynią i redaktorką Węzełka
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potrzebuje własne pismo - i narodził się „Węzełek”!  Pierwszy, 
skromniutki numer wyszedł w styczniu 1961 roku: dwie strony, na 
staroświeckim wymiarze papieru foolscap, ale już z wydrapanym 
nagłówkiem, który służy nam do dziś.   

 „Węzełek” miał wychodzić co 3 miesiące i zawierać  
„wszystko to, co nie mieści się w rozkazach, a jest ważne, 
interesujące i obowiązuje nas wszystkie”. A dlaczego Węzełek? 
„Węzeł jest symbolem łączności (…) takim węzłem, który łączy 
sznury jednakowej grubości chciałybyśmy związać wszystkie 
instruktorki pracujące w różnych jednostkach, dla wspólnego 
celu – wychowania młodzieży polskiej na emigracji”.  Tyle od 
redakcji, potem trochę informacji o pracy GKH-ek i pierwsze 2 
wiadomości z terenu: Francja i W.Brytania. Ale już w Numerze 
2gim były wieści z Argentyny i Australii, a w miarę jak 
przybywało listów od czytelniczek,  rosło i pisemko. Numer 10  
sierpień 1963 ma już taki nagłówek jak obecnie, a w numerze 15 
z września 1964 jeszcze oznaka ze Zlotu Instruktorek we Francji 
jest wydrapana szpilką, ale zdjęcie jest PRAWDZIWE!  200 takich 
odbił mąż druhny Haliny, a ona je pracowicie przylepiła na 
pierwszych stronach już 11-to stronnicowego pisma.
 
 W październiku 1966 wyszedł ostatni numer w tym 
formacie papieru i te 14 numery mamy oprawione w I-szy Tom. 
Nowy rozmiar, jeszcze powielany; fotografi e jeszcze przylepiane 
– ale wkrótce porzuciłyśmy ręczny duplikator i zaczęłyśmy 
DRUKOWAĆ!  
 
 Sercem i duszą „Węzełka” była jego redaktorka. 
Halina Śledziewska. To dzięki niej pismo wychodziło regularnie 
przez czterdzieści kilka lat; zawierało wszystkie informacje 
Głównej Kwatery ale też wiele innych, historycznych i literackich 
materiałów. Ale najważniejsze były głosy czytelniczek w 
dyskusjach i pomysłach.  Druhna Halina spędzała godziny 
przy telefonie, wydzwaniając do tych ”mniej piśmiennych”, 
prowokując je do współpracy. Robiła to nawet wtedy, gdy 
zmożona ciężką chorobą zamieszkała w polskim domu opieki 
Kolbe House. I choć ostatnie numery w roku 2004 i 2005 
przygotowywałyśmy z śp Baśką Kowalewską, z każdym szłyśmy 
do Halinki po aprobatę.
 
 W lutym 2005 ofi cjalnie przejęłam redakcję Węzełka. 
Kolejno odchodziły na wieczną wartę jego wieloletnie 
współpracownice. Siedemdziesiąt parę numerów – to niewiele 
w porównaniu z 250 poprzedniej redaktorki – ale czasy się 
zmieniają, pismo musi za nimi nadążać.  Oddając redakcję w 
młodsze ręce, mam nadzieję że „Węzełek” też odmłodnieje, 
nabierze rumieńców, zachęci do współudziału młodsze 
czytelniczki. Bo pamiętajcie drogie Druhny – to nie jest pismo 
Głównej Kwatery Harcerek, to jest pismo WASZE! 
 
 Więc nie tylko nowej Redaktorce, ale i Wam wszystkim, 
drogie czytelniczki, życzę wspaniałej, twórczej, radosnej pracy 
i wielu gorących dyskusji na jego łamach. A Danie, Haneczce, 
Małgoli i Wandzie, oraz tym wszystkim, które mi pomagały i 
krzepiły mnie miłymi słowami, wielkie dzięki.

Czuwaj! 
Hm Danuta Pniewska   

“A ten sznur 
Czy to szary, czy to złoty
Każdy skłania do roboty.

Sznur funkcyjny nasza chluba 
bez niego harcerstwa zguba.

Szeregowa , zastępowa
jemu wierność dochowa

Instruktorka, harcmistrzyni 
niech przykładem to uczyni.”

końcowy fragment
Nr 168 pazdziernik 1990 rok

30, artykuł Druhny Włady Wojciechowskiej hm
pod tytułem 

“Gawęda od sznurka z konopi do złotego sznura...”

Okładka Węzełka, Numer 272, Luty 2008, Rok 48
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“HIKE CHALLENGE”

“Nie liczy się twoje otoczenie,
ale twoja postawa.”

 Jest pewien typ człowieka, który lubi wędrować. 
Niektórzy mówią, że chodzą na wędrówki bo są one dobrą 
gimnastyką, ale to jest coś więcej. Kiedy wędruję, czuję się 
bardzo dobrze. Lubię spędzać czas na łonie natury. Jestem wtedy 
naładowana pozytywną energią. Jako człowiek, który zawsze 
stawia sobie cele, uwielbiam takie wyzwania. Kiedy wędruje, 
czuję, że żyję. 

 Nigdy wcześniej nie byłam na wędrówce takiej jak 
West Coast Trail. Jest to szlak na  wyspie Vancouver w zachodniej 
Kanadzie. Biegnie on brzegiem Oceanu Pacyfi k.
Wybrałam się na tą wycieczkę w wrześniu 2016. Nasza grupa 
liczyła tylko 4 osoby, które szukały nowych wyzwań. Ukończenie 
całej trasy zajęło nam 7 dni (6 nocy). 
Na pierwszy rzut oka, może nie wyglądało to na bardzo trudne, ale 
muszę zaznaczyć, że było ponad 200 różnych drabinek, po których 
musieliśmy się wspinać w górę i w dół. Były również takie odcinki 
trasy, które  zajęły nam 90 minut, aby przejść 1km. 

 Są dwa wejścia na ten szlak: z północy i z południa. Park 
jest prowadzony przez rząd federalny, który pozwala codziennie 
na wejście maksymalnie 35 osobom od każdej strony. Dlatego jest 
ważne, aby zarezerwować miejsce kilka miesięcy przed planowaną 
wędrówką.

 Jako wędrowniczki, jesteśmy przyzwyczajone do 
wędrówek, które są bardziej wyczerpujące psychicznie niż fi zycznie. 

Musimy pamiętać, że jako wędrowniczki, nie wystarczy nam zrobić 
kilkudniowej wędrówkę raz w roku. Naszym celem powinno być 
aktywne spędzanie czasu przez cały rok. To zapobiega nie tylko 
kontuzjom, ale poprawia nasze zdrowie i buduje kondycję.  

 Jedna z najbardziej istotnych rzeczy podczas wycieczki 
jest bezpieczeństwo uczestników. Podczas trwania wycieczki 
trzeba być bardzo zdyscyplinowanym i roztropnym. Dbać 
o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale również pozostałych 
wędrowniczek. Wypadek może się zdarzyć każdemu, ale niech 
to nie będzie wypadek z własnej głupoty! Sama doświadczyłam 
niegroźnego wypadku w dniu kiedy szliśmy po skalistym brzegu 
wzdłuż plaży. Poślizgnęłam się na mokrej skale spadając z 
niewielkiej wysokości do wody. Na szczęście poza zmoczeniem nic 
mi się nie stało. 

 Cała wędrówka była dla mnie nie lada wyzwaniem. 
Bez pozytywnego nastawienia, myślę, że nie ukończyłabym tego 
szlaku. Ważne jest, aby mieć cel dla siebie i nauczyć się odpędzać 
złe myśli i zwątpienia. Na przykład, kiedy jesteś bardzo zmęczona, 
kiedy bolą cię nogi, pozytywne myślenie jest kluczem do osiągnięcia 
wytyczonego sobie celu. To jest nasza siła ducha. 
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  W życiu stale uczymy się i używamy siły 
umysłu. To przychodzi nam bardzo naturalnie. Ważne jest, 
aby dbać o nasze ciało, przygotowując się na wycieczkę, jak 
i dbać o samego siebie w jej trakcie. To wymaga pewnego 
zdyscyplinowania i poświęcenia. Aby dobrze przygotować się do 
trudnej wycieczki trzeba zacząć myśleć o poprawieniu kondycji 
fi zycznej już kilka miesięcy przed. Należy również pamiętać o 
prawidłowym odżywianiu i ogólnej higieny życia. Na naszej 
wyprawie całe jedzenie na 7 dni trzeba było zapakować do 
plecaka i nieść przez cały czas trwania wędrówki. Dlatego istotne 
jest, aby zabrać suche jedzenie, które jest bardzo lekkie. Chociaż 
sucha żywność może nie być najsmaczniejsza, dostarcza energii do 
prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Prawidłowe 
odżywianie i nawadnianie organizmu są niezbędne podczas każdej 
wędrówki. Również ważne jest codzienne rozciąganie mięśni przed 
i po marszu. 

“Dbaj o swoje ciało, rozum i duszę!
Są one darami od Boga i stanowią nasą siłę.”

 Kolejną nauczką z tej wędrówki jest, aby zawsze być 
odpowiednio przygotowaną i dobrze wyposażoną. Spośród 
naszej 4 osobowej grupy, byłam jedyną osobą, która miała 
małą apteczkę pierwszej pomocy. Przydała się, aby pomóc kilku 
osobom z drobnymi kontuzjami, takimi jak zwichnięty nadgarstek, 
stłuczenia kolana oraz wiele bąbli i odcisków. 

 Nauczka na przyszłość: Dobrze wyposażona apteczka 
pierwszej pomocy.  

 Chociaż wędrówka West Coast Trail była dla mnie 
najbardziej wymagającą fi zycznie i psychicznie trasą, to była 

ona również najbardziej satysfakcjonująca. Uczestnicząc w takiej 
przygodzie rozwijamy swój charakter i osobowość. Gdy mamy do 
czynienia z przeciwnościami losu w codziennym życiu, jesteśmy 
dobrze przygotowani aby je przezwyciężać.

 Życie wędrowniczki to swego rodzaju forma przejścia 
i rozwoju: od dziecka do nastolatki, a później od nastolatki do 
kobiety. Wędrowniczy Program przeznaczony jest do wspierania 
tego rodzaju przejścia. Celem jego jest rozwijanie młodego 
pokolenia dziewcząt które są silne, zarówno fi zycznie jak i 
psychicznie, które logicznie myślą, bronią tego w co wierzą i 
budzą powszechne zaufanie. Program ten rozwija kobiety, które 
odnajdują się w każdej sytuacji i zawsze są w stanie sobie poradzić. 
Czyniąc to, uczymy się szanować innych i samych siebie przy 
okazji, odżywiając nasze ciało, umysł i duszę. Myślę, że program 
wędrowniczki pomaga młodym kobietom dowiedzieć się kim są 
naprawdę – odnaleźć ich prawdziwe przeznaczenie.

Do zobaczenia na Zlocie. Kanada 2017 czeka!

 Nazywam się 
Ania Piotrowska i jestem 
przedsiębiorcą. Obecnie 
moja funkcja jest Szczepowa 
Szczepu Kaszuby w Oakville, 
Kanada. Na zlocie 2017 
zastępczyni komendantki 
zlotu wędrowniczego.

phm Ania Piotrowski
Toronto, Kanada
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POGADANKA POKOLE
60-LECIE HUFCA PODHALE, USA

 W tym roku nasz  Hufi ec “Podhale” obchodzi 60 tą 
rocznicę. Jest to największy Hufi ec w Stanach Zjednoczonych i 
składa się z jednostek Skrzatów, Zuchów, Harcerek i Wędrowniczek 
w stanach New York, New Jersey, Connec  cut, Massachusets, 
Pennsylvania oraz Maryland. By uczcić tę rocznicę  Referat 
Wędrowniczek naszego hufca pragnął zrobić coś specjalnego, 
nadzwyczajnego, ciekawego i coś co by przetrwało na następne 
pokolenie. Toteż zdecydowałyśmy urządzić eleganckie /bo jesteśmy 
wszystkie DAMY/ przyjęcie- herbatkę. Nie ma chyba lepszej okazji 
do pogadanek w miłej atmosferze, przy porcelanowej zastawie, 
niż delikatnie popijając herbatkę i zajadając pyszne ciasteczka. 
Zawsze lubimy się spotkać, bez względu jaka to okazja, ale tym 
razem chciałyśmy, żeby to spotkanie miało specyfi czny cel. Celem 
tym była seria wywiadów z Instruktorkami – od najstarszych do 
najmłodszych oraz nagranie tych wywiadów, by zachować je na 
zawsze w historii Hufca. Mamy nadzieję, że ten pomysł obiegnie 
świat, bo w tym przesiąkniętym technologią czasie jest to łatwe do 
zrobienia, a jakże ważne jest, aby zachować osobiste wspomnienia 
i niezbędne rady na przyszłość nowym generacjom harcerek.

 Drużyna Wędrowniczek Skaliste Orły z Nowego Jorku 
była pierwszą, która nie tylko przeprowadziła serię wywiadów, 
bo robiłyśmy już to dawniej, ale nagrała jako na wieki wieków 
pamiątkę. Odbyło się to w formacie telewizyjnych pogadanek 
– każda z Wędrowniczek po kolei zadawała pytania swojej 
przydzielonej Instruktorce, a nasz kamerzysta, pwd. Michał 
Mościcki pilnie wszystko nagrywał. Wywiady zostały  elektrycznie 
udokumentowane i na zawsze  będą zachowane w harcerskiej 
“chmurce”. 
 
 Cały ten wieczór był pięknym przeżyciem dla wszystkich 
uczestniczek. Wzruszałyśmy się słuchając o tym jak powstały 
pierwsze drużyny harcerek, co nas do tych drużyn pociągnęło, 
co nam daje odwagę i siłę na dalsze działanie.  Naturalnie 
Wędrowniczki nie omieszkały się postawić kilku osobistych pytań, 
np. “jakie jest Druhny najmilsze wspomnienie z akcji harcerskich”, 
lub nawet “ czy Druhna przeżyła harcerską miłość  i z kim?” Po 
wysłuchaniu najskrytszych zwierzeń doszłyśmy do wniosku, że 
wiele mamy małżeństw, które zawiązały się dzięki harcerstwu 
i wiele “skrzatów” – rezultatów tych małżeństw, jak i młodych 
instruktorek i instruktorów, którzy po rodzicach obejmują 
prowadzenie jednostek. 

 Wędrowniczki z Drużyny Skaliste Orły podeszły do 
organizacji tej specjalnej imprezy bardzo poważnie i z wielkim 
zapałem, chcąc aby się wszystko prezentowało na 102. Najpierw 
ręcznie wykonały piękne zaproszenia, by je wysłać do wszystkich  
dystyngowanych instruktorek, prosząc, aby im zrobiły zaszczyt 
wzięcia udziału w herbatce. Ten elegancki gest był doceniony przez 
wszystkie zaproszone osoby. Pod przewodnictwem drużynowej 
pwd. Kasi Pogorzelskiej, Wędrowniczki prześlicznie udekorowały 
salę własnymi ozdobami. Na stołach nakrytymi obrusami i 
delikatną porcelaną, nie zabrakło wypieków i słodyczy. Był tak 
rozmaity wybór herbat o różnych smakach, ponad 15 rodzaji,  

ZDJĘCIE: Wywiad Dhny Marioli Adamczyk przeprowadzony przez dhnę 
Magdalenę Sawicką - Barbara Biespor, pwd

ZDJĘCIE: Wywiad Dhny Ilony Zakrzewskiej przeprowadzony przez dhnę 
Magdalenę Kobeszko- Barbara Biespor, pwd

ZDJĘCIE: Barbara Biespor, pwd
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że ciężko było się zdecydować. Dziewczęta cały czas dbały o 
gości, podając fi liżanki, dolewając wody, i częstując wybornymi 
ciasteczkami.  Atmosfera tętniła przepychem, aż chciało się unosić 
fi liżankę do ust, elegancko podnosząc mały paluszek do góry.
 Wszyscy słuchali z napięciem ciekawych opowiadań 
instruktorek, które aż promieniały dzieląc się swoimi przeżyciami 
i tym co przez swój udział w harcerstwie potrafi ły przekazać 
młodszym. Każda historia była inna, z innym zapleczem 
doświadczeń, przeplatana ciężkimi losami wygnania i wojny, 
zesłania na Syberię, tułaczki po świecie. Ale odzwierciedlona 
też była radość ze spotkania się  ponownie z harcerstwem za  
granicą, nawiązaniem nowych znajomości na Kursach i Zlotach 

ZDJĘCIE: Barbara Biespor, pwd

ZDJĘCIE:Nasza Drużyna “Skaliste Orły” z Drużynową i Opiekunkami.

 Urodziłam się w Stanach 
Zjednoczonych w Nowym Jorku. 
Od najmłodszych lat (miałam nie 
całe 5 latek) już iskierka harcerska 
rozpaliła mi w sercu miłość do 
życia harcerskiego. Należałam do 
Gromady Polskich Rydzy, które 
później prowadziłam już jako 
Drużynowa. Moje życie Harcerskie 
potoczyło się w wielu kierunkach, 
odnalazłam siebie w roli Zuchmistrza, 
Drużynowej Harcerek i bawiącej 
skrzaty druhny, a teraz Referentki 
Wędrowniczek. Ukończyłam 
uczelnie NYU - jestem z zawodu 
informatykiem i obecnie pracuję jako 

hm. Ilona Zakrzewska
Nowy Jork, USA

Dyrektor oddziału Informatyki w fi rmie WME|IMG. Nadal mieszkam w 
Nowym Jorku z moją córeczką Lilianą i naszym małym zwierzyńcem... 
Chociaż mieszkam w wielkim mieście, najlepiej się czuje w lesie... i 
chodząc po górach.
Czuwaj!

i prowadzeniem pracy harcerskiej mimo przeszkód. Oczywiste 
było, że wszystkie, i starsze i młodsze wiąże głębokie przywiązanie 
do ideałów harcerskich, które nas prowadzą, i że wszystkie 
zebrałyśmy się razem bo kochamy harcerstwo oraz jego  metody 
wychowawcze, a przede wszystkim cenimy sobie te przyjaźnie, 
które pozostają  nam do końca życia. 

Czuwaj!
Ilona Zakrzewska, hm. 

Hufi ec Podhale, Stany Zjednoczone 
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 “17 stycznia w Maciaszkowie pod Buenos 
Aires odbył się pogrzeb i ostatnie pożegnanie 
Druha Jana (Juan) Manuel Speerli, który tragicznie, 
dużo za wcześnie, odszedł na wieczną wartę. Tak 
wspomniał o nim jego Drużynowy:

 „Czuwajcie. Dziś żegnamy wspaniałego 
szeregowego, wędrownika i przybocznego. Druha, 
który zawsze czuł poczucie obowiązku do służby. 
Chyba z wszystkich Jego funkcji to ostatnia była dla 
niego najważniejsza i gdzie się wykazał najlepszą 
cechą: służba drugiemu człowiekowi.

 Kiedykolwiek ktoś coś potrzebował Juan 
zawsze byłeś aby pomóc. Zawsze Twoja odpowiedź 
była „Tak”. Nie było w Twoim słowniku „nie”.

 Druga cecha Jego to dobroć. Myślę, że 
każdy z nas mógł to zobaczyć kiedy patrzyliśmy 
na Jana czy kiedy z nim rozmawialiśmy. Służba, 
dobroć plus ogromna miłość do harcerstwa. To był 
Ćwik Juan Manuel Speerli.

P. WIK JAN (JUAN) MANUEL SPEERLI
ARGENTYNA

[09.05.1995R - 13.01.2017R]

ŹRÓDŁO: h  p://lavozdepolonia.com.ar

Ksiądz Jerzy kiedyś powiedzial mi,
że jedna pieśń to 10 modlitw. 

Więc śpiewamy do ciebie:

Wicher jeździ ze mną dookoła świata,
A serca mego złoto jest ze słońca.

Każda ma lekka myśl gdzie indziej lata
I cały jestem bez dna i bez końca.

Tyle jest we mnie bajecznej pogody
I tak szaleństwem mam głowę nabrzmiałą,

I taki jestem rozlewny i młody,
Że mi już miejsca jest wszędzie za mało.

Niepowstrzymany i rozpromieniony,
Jak elektryczność, jak piorun wichury,

Szukam gdzieś jakiejś piątej świata strony
Dla mej wysokiej, szerokiej natury.

Tyle jest we mnie bajecznej pogody…

Nadmiar przelewa się jak szczęście we mnie,
Po krwi ugania strugą oszalałą

I ujścia pragnie w mym sercu daremnie,
Samemu jest mi już siebie za mało.

Tyle jest we mnie bajecznej pogody…

Czuwaj Druhu!
Czekaj na nas w podobozie niebieskim.

Spocznij!”

Czuwaj!
Phm Jan Pawel Uzarowicz

Drużynowy 6tej Karpackiej Drużyny Harcerskiej.

ŹRÓDŁO: CZUWAJBLOG.COM

ŹRÓDŁO: h  ps://czuwajblog.com/
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 Pragniemy przytoczyć jeden przykład w 
dowód tego że Dzień Myśli nie jest tylko obchodzony raz 
do roku 22go lutego, w dniu urodzin Baden-Powellów, 
gdy się myśli o innych i robi się dobre uczynki. 

 Po wypadku w Argentynie podczas akcji 
letniej w styczniu tego roku, okazało się że organizacja 
Skautów Argentyńskich wyciągnęła bratnią dłoń 
naszemu obozowi który był pogrążony w żałobie przez 
śmierć druha który utonął na oczach całego obozu przy 
kąpieli w pobliskim jeziorze. Jest to przykład tym bardziej 
wzruszający skoro gest był całkowicie niespodziewany. 
Nie mamy bliższych relacji ze skau  ngiem w Argentynie 
i nie znamy się specjalnie. Pierwsi wkroczyli na teren 
obozu po wypadku skautka ze skautem. Słyszeli o 
wypadku w mediach, a sami byli odpowiedzialni za swój 
obóz niedaleko. Przyjechali specjalnie. Pytali jak mogą 
pomóc. W tym momencie obóz dopiero co zaczął się 
organizować na powrót młodzieży do Buenos Aires. Nie 
było możliwości zamówienia autokaru, więc komenda 
musiała rozbić młodzież na grupy które wyjechały 
miejskimi autobusami biorąc tylko bagaż podręczny.

 Tu padła sugestja od Skautów - że oni spakują 
sprzęt, ciężki bagaż i pozostałe jedzenie, i zorganizują 
przewóz do Buenos Aires. Okazało się że nie tylko zajęli 
się pakowaniem, ale i ładowaniem na ciężarówkę i 
zapłacili za przetransportowanie wszystkiego do stolicy.  
Niestety wiele z młodzieży nie zdążyło do Buenos Aires 
na czas pogrzebu bo byli w drodze powrotnej, ale była 
delegacja z władz Skau  ngu Argentyńskiego. I znów 
niespodziewana oferta do nas: zaproponowali spotkania 
dla młodzieży i osobno dla instruktorów akcji letniej 
z psychologami, na t.zw. counselling. Zrozumieli że 
wszyscy byli pod wrażeniem wypadku i śmierci swojego 
kolegi.  Odbyło się kilka sesji nim młodzież rozjechała się 
na wakacje z rodzicami. 

 Za tę bratnią dłoń wyciągnięta do nas, 
Przewodniczący ZHP podziękował władzom Skau  ngu 
Argentyńskiego, a list dziękczynny przetłumaczył na 
język hiszpański i wręczył osobiście Przewodniczący 
Zarządu Okręgu w Argentynie. 

ŹRÓDŁO: h  ps://czuwajblog.com/

SOURCE: h  ps://czuwajblog.com/ N 
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 Jak smutny był początek 2017r. dla rodziny harcerskiej 
we Francji.  Dwoje oddanych harcerzy zmarło w styczniu w 
przeciągu jednego tygodnia.  Smutek wielki dla harcerstwa z 
północnej Francji bo oboje byli dobrze znani i lubiani.  Oboje 
wychowankowie drużyny im. Władysława Sikorskiego w 
Noyelles sous Lens. Pogrążona w smutku została rodzina 
zmarłych. Smutek wielki dla Druhny hm Marysi Szczepanek, 
byłej Komendantki Chorągwi Harcerek we Francji - zmarł jej 
ukochany mąż 19go stycznia, phm Zygmunt Szczepanek po 
chorobie i cierpieniach w wieku 81 lat; sześć dni później 25go 
stycznia zmarł jej wnuk, syn najstarszej córki Maryska Brou  er, 
w wieku 18 lat.  Znałam ich obojga, i żal mi było, że nie mogłam 
dojechać ani na pogrzeb śp. Zygmunta, ani śp. Sebas  ana.     

 Podwójna żałoba dla całej kochającej rodziny 
Szczepanków, którzy przez cztery lata żyli w obawie, a potem 
nadzieji, że Sebas  an wyzdrowieje z białaczki, bo tak się nawet 
zapowiadało.  

 Zdecydowałam więc odwiedzić żyjących.  Po 
dwóch telefonach, które Marysia przyjęła bardzo serdecznie, 
zorganizowałam podróż „tunelem” do Lille w sobotę 4go marca 
aby być na porannej Mszy Św. w niedzielę 5go marca która 
odbyła się sześć tygodni po pogrzebach obu druhów, w intencji 
zmarłych oraz rodziny Szczepanek pogrążonej w smutku. 
Na tej Mszy Św. była najbliższa rodzina i na życzenie Marysi, 
wszystkie byłyśmy w mundurach.  Dojechała z Bruay, hm Frania 

P.PHM ZYGMUNT SZCZEPANEK
FRANCJA

[12.12.1935R - 19.01.2017R]



strona 59
WĘZEŁEK|NUMER 327|MARZEC/KWIECIEŃ 2017

N 
A 

 W
 I

 E
 C

 Z
 N

 
  
W

 A
 R

 T
 

N 
A 

 W
 I

 E
 C

 Z
 N

 
  
W

 A
 R

 T
 P. H.O.S BASTIEN BROUTIER

FRANCJA

[05.01.1999R - 25.01.2017R]
Aghamalian-Konieczna, Przewodnicząca Zarządu Okręgu we 
Francji, oraz z Marles les Mines, hm Janina Ziółkowska z córką, 
phm Pauliną Belval. 
 Po Mszy Świętej udałyśmy się na grób rodziny 
Szczepanek aby złożyć kwiaty.  Resztę dnia, nim trzeba było 
złapać powrotny pociąg do Londynu, spędziłam z Franią u 
Marysi w domu. 

 Wspominałyśmy Zygmunta i jego humor i żarty, 
Marysia opowiedziała nam o ostatnich dniach ukochanego 
męża w domu gdzie byłyśmy oraz anegdoty z ich bardzo 
szczęśliwego życia razem. Kilka razy uśmiałyśmy się serdecznie 
z Zygmunta. A potem smutniej było mówić o Sebas  anie. Z 
natury rzeczy starsi odchodzą ale, że wnuczek dołączył do 
dziadka tak prędko, nikt się nie spodziewał.  

 Nasza więź siostrzana z powodu naszej wieloletniej 
pracy harcerskiej razem uwydatniła się znowu tego popołudnia 
i wszystkie czułyśmy jak ważna była dla nas. Dawno temu 
żeśmy się dobrze poznały, gdy razem „wyrastałyśmy” na 
naszych poszczególnych funkcjach. Wtedy, tak i teraz, o wiele 
lat później, nadal potrafi my się żalić, narzekać, cieszyć, smucić 
się i płakać razem, jak z nikim innym.  Zdecydowałyśmy się na 
ponowne odwiedziny, jeszcze do ustalenia.  A ja jestem jeszcze 
bardziej przekonana, że należy odwiedzać żyjących.

Teresa Ciecierska
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 Mój młodszy kolega z Indii, Franek 
Herzog, był jednym z tych, dla których powiedzenie 
„raz harcerzem – zawsze harcerzem” okazało 
się prawdą życiową. Do harcerstwa (chyba jako 
zuch) wstąpił w Lubaczowie, gdzie jego ojciec był 
dowódcą 1 batalionu pp. 
Ojca stracił w Starobielsku, matkę w Kazachstanie, 
gdzie ją deportowano z trzema synami. Po t.zw. 
„amnes  i” najstarszy Wacław został przyjęty do 
Polskiej Marynarki Wojennej, natomiast Tadeusz i 
Franciszek wraz z sierocińcem znaleźli schronienie 
na terenie Indii, początkowo w osiedlu dla sierot 
w Balachadi, później w większym osiedlu Valivade. 
Już w Balachadi Franek został wodzem gromady 
zuchów i to wodzowanie zostało mu na całe 
życie. W Valivade był członkiem Kręgu Wodzów 
Zuchowych, który ja prowadziłam, stąd stara 
przyjaźń. 

 W lutym 1945 r. Tadeusz wyjechał do 
szkoły morskiej w Anglii; Franek dołączył do braci 
w Anglii w r. 1947. Pracował i studiował, ożenił 
się z uroczą i miłą Kamą Mikucką i założył rodzinę 
ale zuchy i harcerstwo nadal były jego pasją. Do 

P. HM. FRANCISZEK HERZOG
USA

[28.04.1931R - 03.02.2017R]

ŹRÓDŁO: AP

Stanów Zjednoczonych wyjechał już jako harcmistrz i wkrótce 
włączył się do pracy w harcerstwie. Drużynowy, hufcowy hufca 
„Warmia”, przez kilka lat przewodniczący Okręgu ZHP na USA 
– ale głównie i najchętniej organizator koedukacyjnych kolonii 
zuchowych dla dzieci z hufców „Warmia” i „Podhale”. 

 Spotkaliśmy się kilka razy na Zjazdach Koła Polaków z 
Indii i na Zjazdach harcerskich; od czasu do czasu dostawałam 
artykulik do „Węzełka” lub Biuletynu „Indian”. W emailowych 
życzeniach na zeszłoroczne Boże Narodzenie napisał: „ W 
tym roku, z wyjątkiem jednodniowego wyskoku na kolonię, 
nigdzie nie jeździliśmy. (…) Z harcerstwem po 73 latach 
aktywnej pracy przyjdzie mi się pożegnać i jak to się mówi 
pójść „na zieloną trawkę”. Zmarł 2 miesiące później, żegnany 
wielkim, harcerskim pogrzebem.
Jak zamknę oczy, to prawie widzę jak na niebieskiej, nie 
zielonej trawce nasz Franek ustawia małe aniołki w  Kręgu 
Rady lub każe im tańczyć Grożonego.  Bo raz harcerzem …
    

Hm Danuta Pniewska
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FOTOGRAF: Filip Garczyński

ŹRÓDŁO: h  p://lavozdepolonia.com.ar

ŹRÓDŁO: h  p://lavozdepolonia.com.ar

ŹRÓDŁO: h  p://lavozdepolonia.com.ar

czas odłożyć mundur do szafy
wszystkie niepozałatwiane sprawy

otrzeć łzę ukochanej żony
krzyż harcerski nieco poprawić

już ognisko ułożone w niebie
ktoś zanucił powitalną pieśń cicho
pośród innych i Bóg przyklęknął
matka, ojciec i wszyscy najbliżsi

“Cicha noc”  zabrzmiała w jasności
rozsypały się iskry po niebie

w jednej z nich zaklęte twe życie
lśniące zwykłym harcerskim krzyżem

popatrz - wszyscy stają na baczność
salutując twej wspaniałej osobie

Druhu harcmistrzu Franciszku Herzog
w tył zwrot odmaszeruj w przestworza

my pozostający jeszcze tu chwilę
nieść będziemy dalej przesłanie
kontynuując instruktorską pracę
wychowywania kolejnych pokoleń

czas zamilknąć   Maryji oddać myśli
pogrążyć serca w harcerskiej modlitwie

nad tułaczką po ziemskim padole
i drodze która prowadzi w wieczność

CZUWAJ!
Hm. Ryszard  Urbaniak
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 Druh Piotr (“Pitek” “Druh Pipi”) 
Świętochowski, Czarna Dwójka-Hufi ec Warszawa 

 Słoneczne dni kolonii zuchowych w Stella 
Plage, śmiech zuchmistrzów i zuchów, rozweselone 
kominki przy drzwiękach akordeonu Druha Zbyszka 
Szydło, miłe koleżeńskie przygody, doroczna wycieczka 
do Paryża, zamiłowanie do dzieci i chęć bawienia się 
z nimi pod nadzorem wspaniałego Zuchmistrza nad 
Zuchmistrzami, Druha Wacława Śledziewskiego -to  
pierwotne wrażenia, które nasuwają się nam gdy pada 
imie Druha Pitka w rozmowie. A tu nagle głębokie 
uczucie smutku. Zimne okrutne morze, straszny 
wypadek, tragedia... Prawie 200 osób zaginionych 
w Zeebrugge, a wśród  nich.... nasi. Zaręczona para 
dwóch zuchmistrzów: Druhny Małgosi i Druha Pitka. 

 Druh Pitek był nie rozłączny ze swoim bratem 
Jędrkiem. Mieli wspólne zainteresowania, chociażby 
wędrownictwo, kajakowanie, fotografi a, a na koniec 
zuchy, zuchy i jeszcze raz zuchy. Cechowało ich obydwu 
suche i nawet ekcentryczne poczucie humoru, jak i 
szeroka wyobraźnia  i nieumiarkowany zryw do życia. 

P. MA GOSIA I PITEK
TRAGEDIA ZEEBRUGGE

[11.08.1964R] [06.12.1953R]
[06.03.1987R]

Dla ludzi, którzy ich nie znali mogli być nawet bliżniętami. 
Gdzie jeden, tam drugi zawsze gdzieś za rogiem już się 
zbiżał. Poruszali się wszędzie na rowerach, a w ich kolekcji 
wielkim skarbem był ich rower na dwie osoby czyli tak 
zwany tandem. Na wszystkich zbiegowiskach hufców 
organizowali na nim przejażdżki dla nas , ciesząc się jak 
małe dzieci, gdy tylny pasażer kwiczał czy ze szczęścia czy z 
lęku.

 Nigdy nie zapomnę jak obydwaj chcieli mi 
zaimponować i zorganizowali wyśmienitą kolację. Okazało 
się, że byłam jedynym zaproszonym gościem i to chyba 
nawet pierwszym! Cieszyli się entuzjazmen małego 
dziecka renowacją domku, który sobie zakupili jak i nowo  
założonym centralnym ogrzewaniem, chwaląc się każdym 
technicznym szczegółem, śrubką i rozwiązaniem. Stół 
pięknie nakryty, a na środku w doniczce fi ołki “bo wiesz 
Monika… to bardziej praktyczne niż jakiś tam bukiet 
ciętych kwiatów! “ 

 Pitek i Małgosia mieli być na kursie zuchowym 
“Sobieradek”. Przebywałam służbowo wówczas w 
Hong Kongu. Tęskniłam za swoimi i czułam się mocno 
pokrzywdzona, że jeszcze jeden Sobieradek beze mnie. 
Wiadomości w telewizji pokazywały okropne sceny i 
zdjęcia z wypadku promu w Zeebrugge. Była to tragedia, 
wiadome, ale tak dalece oddalona. Nawet nie przeszło mi 
przez myśl że... Wnet dotarła do mnie wiadomość, że Pitek 
i Małgosia spóźnieni na kurs, bo akurat przebywali  na 
kontynencie w podróży, chyba jednodniowej. Wydawało 
mi się to dziwne, ale niewątpliwie nie chciałam dopuścic  
do świadomości, że należy połączyć jedno wydarzenie 
nadawane w telewizji, z drugim tak osobistym. Nie da 
się opisać  przez co się przechodzi podczas poszukiwań i 
dochodzeń, dopóki morze nie wyda swych ofi ar. Po prostu 
okropne. Gdy nadzieja zanikła, pamiętam jak modliłam 
się, aby zwłoki mogły być odnalezione i, aby obydwoje  
mogli spokojnie spocząć na lądzie wokół nas .

 Druh Pitek wywodził się z rodziny harcerskiej o 
mocnych  korzeniach i o tradycjach polskości. Druhostwo 
Świętochowscy byli w pełni oddani swoim synom i często 
bywali całą rodziną we czwórkę (przepraszam w piątkę, 
bo o piesku nie wolno zapomnieć). Tragedia w Zeebrugge 
pozbawiła nasze hufce wspaniałych instruktorów, przyszłe 
pokolenia niezwykłych zuchmistrzów, nierozłącznego 
brata, wielkiego przyjaciela, a kochających rodziców 
bliskiego im syna. 
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 Nie wiem ilu z przyjaciół odwiedza grób 
naszego kolegi i naszej koleżanki na cmentarzu 
Gunnersbury gdzie leżą wspólnie nie daleko od pomnika 
katyńskiego. Wiem jedno. Pamięć o nich tkwi dalej w 
naszych sercach. W 30 tą rocznicę wielkiej tragedii w 
Zeebruggge, najlepszy sposób upamiętnienia ich to 
walka z asymilacją w przypadku każdego polskiego 
dziecka jak i udostępnienia naszym dzieciom wspaniałej 
zabawy w szeregach zuchowych i skrzatowych. Tego by 
sobie Druh Pitek i Druhna Małgosia najbardziej życzyli.

Zygmunt
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 Pamiętam, jak na kursie zuchmistrzów 
„Sobieradek” w Birmingham zaszło zamieszanie kiedy 
Druhna Małgosia Wieliczko nie stawiła się wśród nas. 
Druh Pitek Świętochowski również nie dojechał.  Było 
to dziwne jako, że obydwoje byli sumienni i słowni, a na 
kursie mieli poprowadzić kilka zajęć, a tu nagle ich nie 
ma. Uczestnicy się bardzo zmartwili i dopiero później, 
w sobotę wszystko wyszło na jaw.

 Londyńska gazeta „The Sun” podała ofertę 
na jednodniową wycieczkę poprzez Zeebrugge, do 
Brukseli.  Małgosia i Pitek zakupili tanie bilety, bo tylko 
po funcie.  W drodze do domu, w piątek wieczorem, 
6ego marca 1987r, statek „Herald of Free Enterprise”, 
płynąc w kierunku do Dover w Anglii, zaledwie po 23 
minutach od opuszczenia portu, przechylił się na jedną 
stronę i w przeciągu dwóch minut woda wdarła się do 
środka i zalała cały statek.  Z 459 pasażerów, aż 193 
osoby utonęły w wodzie o temperaturze minus 3 stopni 
Celsjusza. Na nasze nieszczęście i smutek Małgosia i 
Pitek byli wśród nich.  Nie zamknięto pokładu statku po 
wjeździe ostatniego samochodu nim statek wyruszył.  
Jakoby Małgosia i Pitek byli wówczas na jednym z 
niższych pokładów i nie było możliwości, aby się zdołali 
uratować.  

 Po tym „wypadku” dużo przepisów uległo 
zmianie, w celu uniknięcia podobnych wydarzeń w 
przyszłości. Była to ogromna nauczka, ale cena jaką 
trzeba zapłacić była okrutna.

 Los odebrał Małgosię i Pitka rodzicom, 
Małgosia pozostawiła brata Marka, Pitka zabrakło 
Jędrkowi, jedynemu i nieodłączanemu bratu, a nas 
tak mocno dotknęła ich tragiczna śmierć, że zuchy obu 
Londyńskich hufców poczuły się osierocone, bo już 
nigdy po tym nie mogły się bawić ze swoim ulubionym 
Druhem, ani z kochaną Druhną. Będąc wtedy hufcową 
odczuwałam  tragedię  podwójnie, bo czułam nie 
tylko smutek, ale musiałam również pochować młodą, 
energiczną i kochającą dzieci Referentkę Zuchów. 
Dziewczynę, która w dwa lata później skończyłaby tak 
przez siebie uwielbianą medycynę. Pamiętam jak z 
malutkimi oczkami ze zmęczenia opowiadała z jasną 
twarzą ile to dzieci odebrała na dyżurach w dopiero 
co odbytej praktyce na oddziale położniczym.  Jaka to 
była dla niej radość, gdy udało się jej nakłonić niektóre 
matki do karmienia swoich pociech.  

„Była niecierpliwa do życia, zawsze chciała 

jeszcze coś więcej robić....”

 Małgosia była złotym dzieckiem.  Utalentowana 
(grała na fl ecie w orkiestrze grupy tanecznej), występowała 
na scenie, muzyczna, śpiewała, tańczyła, uczyła się 
wspaniale, dostała się na wymarzone studia medycyny, 
inteligentna, tryskająca pomysłami i energiczna – nic nie 
było dla niej ani za trudne, ani nie stanowiło przeszkody.  
Nic dziwnego, że zuchy ją uwielbiały.

 Sam pogrzeb jak i nasze hacerskie pożegnanie 
było wyjątkowo bolesne . Pamiętam dwie pary sióstr z 
dawnej gromady „Biedronki”, które zamiast służyć jako 
druszki na jej ślubie, stanęły oddając hołd przy trumnie. 

P. MA GOSIA I PITEK
Czy to naprawdę było 30 lat temu?
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 Wiele z naszej obecnej 
młodzieży i młodych instruktorek 
oraz czytelniczek jeszcze nie 
było nawet na świecie, kiedy my 
przeżywaliśmy tą tragedię. Od tego 
czasu brałyśmy niestety udział 
również i w wielu innych  harcerskich 
pogrzebach, ale ten akurat 
pozostaje głęboko zakorzeniony w 
naszej pamięci. Żegnanie starszego 
pokolenia jest smutne. Mówi się, że 
to naturalna kolej rzeczy, ale śmierć 
młodych ludzi takich jak Małgosia 
i Pitek uderza o tyle mocniej, że 
młodzi pozostawiają w żałobie 
swoich rodziców, rodzeństwo i 
wszystkich przyjaciół. A z tym jest 
jeszcze trudniej się pogodzić. 

 Takie tragedie czegoś 
jednak nas uczą. Musimy pamiętać, 
że należy cenić i cieszyć się każdą 
utalentowaną druhną, każdym 
wspaniałym druhem.

 Nasze druhostwo nie 
oczekuje ani  słów pochwały, ani 
specjalnego wyróżnienia, ale 
może warto czasem wesprzeć ich 
siły i pracę harcerską uśmiechem 
i ciepłym słowem chociażby w 
pamięci Druhny Małgosi i Druha 
Pitka.

hm. Teresa Ciecierska
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 Druhna Helena urodziła się w dniu 6-go 
grudnia 1922 roku w Morawskiej Ostrawie.  W 
krótce potem jej rodzina wyjechała do Francji.

 Swoją przygodę harcerską rozpoczęła 
w wieku 8 lat, kiedy wstąpiła do harcerstwa 
we Francji. Dwa lata później w roku 1932, kiedy 
należała do drużyny w Pas de Calais, złożyła 
przyrzeczenie harcerskie na ręce Komendantki 
Chorągwi druhny Niedźwieckiej.  

 W 1935 roku rodzina wróciła do Polski i 
druhna Helena zobaczyła po raz pierwszy Polskę.  
Jednak większość młodości spędziła we Francji.  
Tam wróciła w roku 1936, aby zdać maturę 
(Baccalaureat).  Po zdaniu matury miała wrócić 
do Polski, ale wybuch drugiej wojny światowej 
zmusił ją do pozostania we Francji.  Musiała dawać 
sobie radę sama, ponieważ dwóch starszych braci 
zapisało się do wojska polskiego formującego się 
we Francji.  W latach 1939 i 40 pracowała jako 
urzędniczka w Konsulacie polskim w Lille.

ŚP. HM HELENA DRZYMULSKA
„LUNIA” (Z D. WAWAK)

AUSTRALIA
[06.12.1922R - 06.03.2017R]

 W 1940 roku wraz z Konsulatem została ewakuowana 
na południe Francji.  Pojechała do Anvers, gdzie przebywali 
jeszcze członkowie Rządu Polskiego.  Wkrótce została ponownie 
ewakuowana  do Perigueux, do schroniska prowadzonego 
przez Polski Czerwony Krzyż.  W okresie od 1940 do 42 roku 
pracowała jako sekretarka w administracji Czerwonego Krzyża.

 W 1942 roku uczyła się w Polskim gimnazjum w 
Alpach, gdzie otrzymała świadectwo dojrzałości w języku 
polskim.  Po maturze, pojechała do Lyons.  Brała czynny udział 
w akcji Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość czyli POWN, 
pełniąc służbę łączniczki.  Działała w regionie Grenoble-Lyon.  
Otrzymała pseudonim „Lunia”, stworzonego z jej imienia 
Helunia.  Czarna policja czyli Francuzi pod niemiecką okupacją 
aresztowała brata Jana i internowała go do obozu w Pau, 
miasta położonego niedaleko granicy z Hiszpanią, skąd udało 
mu się uciec i nadal do końca wojny działał w POWN.  W tym 
okresie wojny druhna Helena nosiła grypsy czyli zaszyfrowane 
wiadomości dla brata i dla innych Polaków w konspiracji. Za 
tę służbę w roku 1945 została oznaczona Srebrnym Krzyżem 
Zasługi  z mieczami. 

 Po zakończeniu wojny w latach od 1944 do 46 
pracowała dalej dla Czerwonego Krzyża na południu Francji. 
W tym okresie także rozpoczęła studia na uniwersytecie, gdzie 
studiowała literaturę.  Warunki były ciężkie.  W tym czasie 
udzielała się także w harcerstwie i w Komitecie Studentów 
Polskich.  W latach od 1944 do 47 roku druhna Helena pełniła 
służbę instruktorki odwiedzającej drużyny w Pas de Calais. 
Na spotkaniu bratniaków studenckich młody mężczyzna 
zaczął rozmowę z druhną takimi słowami:  „A to druhna 
też harcerką!”.  Tym młodym harcerzem był druh Zdzisław 
Drzymulski. W latach od 1947 do 52 utrzymywała się z pracy w 
biurach jako stenogra  a. Jej rodzice nadal mieszkali w Polsce.  

 Interna  onal Refugee Organisa  on zorganizowało 
w 1950 roku wyjazd druha Zdzisława Drzymulskiego do 
Australii.  Druhna Helena przerwała studia i wyjechała do 
Australii, aby dołączyć do narzeczonego Zdzisława i aby jak 
najdalej zamieszkać od Europy.  Podróż statkiem do Australii 
trwała cztery tygodnie i w grudniu 1952 roku druhna Lunia 
zobaczyła swój nowy dom. Druhostwo Drzymulscy wzięli ślub i 
zamieszkali w Melbourne.
 
 W Australii, druhna Drzymulska swoją pracę 
harcerską rozpoczęła z zuchami.  Młodzi rodzice zuchów tzw. 
„rodzina harcerska” spotykali się raz albo dwa razy w miesiącu 
w Richmond. Prowadziła  gromadę „Dzieci Podhala”, w której 
były początkowo dzieci w wieku od 8 do 15 lat.  Dużo chłopców 
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było w tej grupie, więc w sposób naturalny powstał zastęp 
harcerzy.  Na początku, było w tej grupie około 30 dzieci.  
Odbywały się kolonie, obozy i zbiórki. Ponieważ druhna Lunia 
nie umiała śpiewać a chciała nauczyć zuchy śpiewu, podjęła 
decyzję, aby gromada „Dzieci Podhala” wystąpiła z prośbą 
o magnetofon w programie telewizyjnym „Make a Wish”. 
Po udanym wystąpieniu, gromada otrzymała upragniony 
magnetofon i zuchy mogły uczyć się śpiewać z nagrań, no i 
cieszyły się bardzo z nowej technologii.

 Poza harcerstwem druhna Helena dużo pracowała 
społecznie. W latach 1954 i 55 druhna Helena prowadziła 
dom parafi alny przy Cli  on Street w Richmond, gdzie państwo 
Drzymulscy zamieszkali z nowo narodzonym syneczkiem. Było 
to pierwsze polskie centrum duchowne w Melbourne.

 W latach od 1955 do 57 druhna Helena pracowała u 
księdza Trzeciaka w Tygodniku Polskim, gazecie wydawanej w 
języku polskim.

 W między czasie druhna Helena także należała do 
komitetu grupy tanecznej „Polonez”, gdzie tańczyły ich dzieci. 
Wiele lat opiekowała się garderobą i czuwała nad tak bardzo 
cennymi strojami. Kiedy zaszła potrzeba przez okres trzech 
miesięcy prowadziła próby taneczne „Małego” i „Średniego” 
Poloneza.  

 W okresie od 1975 do 80 roku pracowała w radiu 
etnicznym 3EA oraz 3ZZ, pełniąc równocześnie funkcję w 
Zarządzie Polskiego Komitetu Radiowego.  W tym okresie 
poprowadziła około 200 godzin audycji radiowych w języku 
polskim.

 W latach od 1981 do 84 roku,  czyli w okresie stanu 
wojennego i Solidarności, druhna Lunia prowadziła biuro 
„Help Poland Live”, które koordynowało akcje pomocy Polsce.  
Za pracę społecznę druhna Helena otrzymała Order Białego 
Orła i Złoty Krzyż Zasługi. 

 Przez dwa lata od 1982 do 84 roku reprezentowała 
Federację organizacji polskich w Wiktorii w Zarządzie Komitetu 
Pol-Art 84 i prowadziła w Prezydium Federacji referat 
młodzieżowy.
 Od 1984 do 86 roku pełniła funkcję hufcowej Hufca 
Harcerek „Podhale”.  W swej pracy harcerskiej była na 16 
obozach. Jako hufcowa koordynowała pracę drużyn i gromad 
oraz organizowała akcje letnie i zimowe. Pomagała młodym 
drużynowym i tym sposobem kształciła nowe pokolonie 
instruktorek. Wraz z druhem Zdzisławem dużo pracowali dla 
dobra naszej organizacji. Dla młodszego grona instruktorskiego 
byli przykładem fantastycznego harcerskiego małżeństwa.

 Druhna Helena należała także do Związku Polaków i 
trzykrotnie wzięła udział w prowadzeniu kolonii dla polskich 
dzieci w Healesville-Polana oraz zajmowała się polską szkołą i 
biblioteką.

 W okresie od 1984 do 90 roku druhna Helena 
reprezentowała grupę polską w „Woman’s Associa  on of 
Victoria”, organizacji, która pomagała kobietom znaleźć nowe 
miejsca pracy i kształcenia.

 W latach od 1996 do 2001 roku druhna Lunia 
ponownie pełniła funkcję hufcowej Hufca Harcerek „Podhale”. 
Na pierwszej zwołanej zbiórce hufca, dla niektórych młodszych 
instruktorek i funkcyjnych, było to pierwsze spotkanie z 
legendarną druhną Lunią. Na tę zbiórkę druhna Lunia przyszła 
o lasce, gdyż miała problemy z kostką i straszyła wszystkich, że 
dostaną laską, jeżeli nie będą słuchać rozkazów. Bardzo szybko 
jednak wszyscy się zorientowali, że były to tylko straszenia z 
uśmiechem na twarzy. Miała bardzo dobre poczucie humoru 
i zawsze była pogodna. Druhna Lunia była zawsze chętna do 
pracy z rękawami zaciągniętymi do góry. Osiągała wytyczone 
cele, gdyż nigdy nie widziała problemów i kłopotów, których 
nie można by było pokonać. Chętnie pomagała innym i dzieliła 
się wiedzą i pomysłami, nigdy się nie obrażała, ale zawsze 
mówiła prosto z mostu to co myślała. Każdemu, niezależnie od 
wieku i stopnia okazywała szacunek i za to ją wszyscy szanowali 
i kochali. W pracy harcerskiej najważniejsze dla niej było, aby 
dzieci i młodzież miały jak najlepsze przeżycia, aby wracali do 
domów pełni wrażeń i wspaniałych wspomnień.

 W 1999 roku odbył się Zlot Chorągwi w Gosford w 
Nowej Południowej Walii. Mimo, że była wcześniej urodzona, 
druhna Lunia wzięła pod opiekę wszystkie młode dziewczęta z 
hufca i po wielu godzinach przyjechali autokarem na zlot, na 
którym także pełniła funkcję w komendzie zlotu.

 Druhna Lunia była także zaangażowana w 
organizowaniu, planowaniu i prowadzeniu obchodów 
100-lecia harcerstwa na terenie Melbourne.

 Dom druhny „Luni” znany jako „Dom Harcerski” 
zawsze był otwarty. Często był miejscem spotkań instruktorek 
z całej Australii przy herbatce i legendarnych chrustach. W 
gronie harcerskim nie była znana jako druhna-babcia, ale 
właśnie jako starsza instruktorka-przyjaciółka, której dom 
zawsze był otwarty. Instruktorki chętnie odwiedzały druhnę 
Lunię, która była bardzo dobrym słuchaczem i chętnie udzielała 
porady.

Dziękujemy Ci druhno, za Twój wkład, niekończącą się energię, 
czas, uśmiech i serce, które z siebie dałaś i pomogłaś stworzyć 
harcerstwo w Melbourne, takie jakie ono jest teraz.  W czasie 
początków, naprawdę trudnych, pomogłaś rozwinąć ruch 
harcerski w Australii, który przetrwał ponad 60 lat i nadal 
będzie istnieć przez wiele, wiele lat.

Dzisiaj żegnamy harcerkę-instruktorkę, instruktorkę-siostrę i 
instruktorkę-przyjaciółkę naszym harcerkim pozdrowieniem 
„Czuwaj!”

Urszula Daniels hm
Komendantka Chorągwi Harcerek w Australii
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 ŚP. HM BARBARA ZDANOWICZ

LONDYN, WB
[22.11.1930R - 03.04.2017R]

Mowa pożegnalna z okazji pogrzebu
śp. hm. Barbary Zdanowicz 

Przewodniczącego ZHP 
hm Roberta Rospędzihowskiego

wygłoszona w piątek, 28 kwietnia 2017r.
w katedrze pw. Św. Barnaby, No   ngham

 Odeszła do Pana świętej pamięci harcmistrzyni 
Barbara Zdanowicz. Odchodzi kolejna nasza harcmistrzyni 
z tego wyjątkowego pokolenia urodzonego w Polsce 
jeszcze przed wojną, któremu wojna zabrała dzieciństwo, 
ale pozostawiła głęboką miłość Ojczyzny i poczucie 
odpowiedzialności wobec historii za walkę o jej wolność i 
niepodległość. Ojciec Druhny Basi, Tomasz Straszyński, był 
przed wojną posłem na Sejm i zajmował się kulturą i oświatą 
w administracji państwowej. Ona sama wychowała wiele 
pokoleń harcerskich na emigracji i dożyła czasów, po upadku 
komunizmu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. 
Chciałbym w kilku słowach nakreślić jej sylwetkę harcerską i 
przedstawić jej osiągnięcia.

 Jak sama mówiła, harcerstwo było jej pasją życiową. 
Realizowała tę pasję przez wszystkie koleje jej aktywnego 
życia od chwili wstąpienia do drużyny imienia Emilii Plater w 
polskim osiedlu Koja w Afryce, aż po ostatnie lata służby. Do 
Koja trafi ła z matką po wywózce do Kazachstanu. W latach 
1944-48 prowadziła gromadę zuchową „Bratki” w Tengeru. 
Kontynuowała tę pracę po przyjeździe do Anglii. Kształciła 
się w metodzie harcerskiej u boku wspaniałych instruktorek: 

Natalii Duff ekowej, Ireny Mydlarzowej i Irmy 
Paluchowej. 
 Od końca lat sześćdziesiątych pełniła 
nieprzerwanie kierownicze funkcje w ZHP: była 
hufcową hufca Harcerek „Wawel” w Midlandach, 
Komendantką Chorągwi w Wielkiej Brytanii, 
Wiceprzewodniczącą i Przewodniczącą Zarządu 
Okręgu Wielka Brytania, oraz Wiceprzewodniczącą 
Związku. W 2000r. została wybrana Przewodniczącą 
Związku Harcerstwa Polskiego – była pierwszą 
kobietą na tej funkcji, którą pełniła do 2006r. 
Wyliczenie tych 40 lat służby nie oddaje 
jednak ogromu wykonanej pracy i jej walorów 
wychowawczych. 

 Za jej kadencji, czy to w Chorągwi, Okręgu 
czy Związku dużo się działo. Dbała o kształcenie 
młodzieży i starszyzny. W parze szły wyobraźnia 
i czyn. Umiała przełożyć ideały na inspirujące, 
ambitne i konkretne programy. Przy tym była 
świetną organizatorką. Przytoczę tu tylko kilka 
przykładów jej działalności. Już w maju 1979r. 
prowadziła chorągwianą pielgrzymkę harcerską do 
Rzymu na spotkanie z nowo wybranym Papieżem 
Janem Pawłem II. Po wprowadzeniu w Polsce 
stanu wojennego mobilizowała pomóc w Chorągwi 
dla domów starców i sierocińców przez wysyłkę 
paczek z lekami, suchym prowiantem i odzieżą. 
Jako Komendantka Zlotu Harcerek w Clumber Park 
w 1985r. wybrała hasło „Dobrem zwyciężymy zło”, 
patrona błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, 
i myśl przewodnią, żeby na wierności Prawdzie 
budować naszą przyszłość.  Z okazji 45 rocznicy 
bitwy o Monte Cassino poprowadziła wyprawę 
Okręgu do Włoch. 

 Kadencję Przewodniczącej ZHP a zarazem 
trzecie milenium chrześcijaństwa rozpoczęła 
złożeniem w darze Janowi Pawłowi Drugiemu 
tryptyku harcerskiego, który pielgrzymował po 
wszystkich okręgach w świecie, na znak więzi 
naszego światowego Związku. Dbała o jedność 
naszego Związku i rozwój przyjaznych stosunków 
z całym ruchem skautowym. Ważnym momentem 
było nawiązanie ofi cjalnych stosunków z władzami 
i instytucjami państwowymi w Polsce po zmianach 
ustrojowych. Druhna Basia znała realia polityczne i 
rozpoznawała znaki czasu. Od 1994r. uczestniczyła 
w spotkaniach i rozmowach Naczelnictwa z 
przedstawicielami ruchu harcerskiego w Polsce i na 
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Wschodzie. W 2001r. jako Przewodnicząca ZHP reprezentowała 
nasz Związek w Pułtusku na II Zjeździe Polonii i Polaków z 
Zagranicy. Mówiła o pracy wychowaczej na emigracji. W 2004r. 
w Okuniewie otwarła pierwszy zlot harcerstwa polskiego z 
poza Kraju – z udziałem młodzieży ze Wschodu i Zachodu. W 
swoim przemówieniu nakreśliła program, jak żyć dzisiaj dla 
Polski poza Polską, a następnie podczas pielgrzymki zlotu na 
Jasną Górę w imieniu Związku złożyła wotum i tekst zaślubin. 
Podpisała „Deklarację Harcerską” wspólnie z przedstawicielami 
wszystkich organizacji harcerskich w Polsce i poza jej granicami. 

 Druhna Basia była prawdziwym ambasadorem 
Polski. Wychodziła miejscowemu społeczeństwu brytyjskiemu 
na przeciw zapraszając do poznania nas, naszej historii i 
sytuacji Polski w świecie. Szukała dla Polski przyjaciół wśród 
Anglików i umiała nawiązać kontakty, które owocowały 
życzliwością i konkretną pomocą. Współpracę z miejscowymi 
skautkami angielskimi rozpoczęła wkrótce po przyjeździe do 
Anglii i kontynuowała na studiach. Wśród stałych przyjaciół 
Polski i Polaków był Duke of Rutland, który udostępnił swoją 
posiadłość na zlot Chorągwi harcerek w WB w Belvoir Castle, a 
także przyczynił się do umieszczenia tablicy Katyńskiej w kaplicy 
lotników w tutejszej anglikańskiej katedrze, Southwell Minster. 
Dzięki jej kontaktom Okręg korzystał z dotacji „Queen’s Silver 
Jubilee Trust”. 

 Druhna Basia udzielała się społecznie także poza 
harcerstwem – w tutejszej parafi i, przy polskiej szkole, w 
Skarbie Narodowym i Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. 
Jako absolwentka włókiennictwa pracowała jako projektantka, 
menadżer i konsultant, a potem prowadziła własny biznes. 

W swoim jakże pełnym życiu umiejętnie łączyła 
obowiązki rodzinne, zawodowe i harcerskie. W 
pracy wychowawczej kładła szczególny nacisk na 
współpracę, opartą na poszanowaniu godności 
człowieka, zrozumieniu Prawdy i męstwa 
na codzień w obliczu wyzwań. Pozostanie w 
naszej pamięci jako wzór harcerki i instruktorki, 
która przyjęła z odwagą i pogodą ducha 
odpowiedzialność: za wychowanie młodzieży w 
duchu służby, za dobro ruchu harcerskiego i za 
pomyślność naszej Ojczyzny. 

 W imieniu Naczelnictwa i całego 
Związku Harcerstwa Polskiego składam wyrazy 
serdecznego współczucia jej córce Druhnie Zosi 
jak i szerszej rodzinie. 

 Druhno Basiu: dziś jesteś wśród tych, 
którzy całym życiem pełnili służbę Bogu, Polsce i 
bliźnim i odeszli na wieczną wartę.

 Dziękując Bogu za Twoje życie i czyny 
wśród nas, żegnamy Cię harcerskim – CZUWAJ!
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 Odeszła od nas. Ale tak naprawdę już się dawno z 
nami pożegnała. Wiek, choroba, zmęczenie często wyłączają 
ludzi od tej ogólnej codzienności, którą wszyscy żyjemy. 
Pamiętamy o danej osobie, wspominamy wspólne przeżycia, 
ale czas ucieka, los nami pędzi i gna, każdy zalatany a wizytę 
odkłada się do jutra. A tu nagle jutra już niema. 

 Druhna Luna pisała w swoich wspomnieniach, 
że zaraziła się bakcylem harcerstwa już w bardzo młodym 
wieku. Zaraziła i całe pokolenia młodych dziewcząt. Niektóre 
wychowała na instruktorki, niektóre poszły w świat na cywila, 
wszystkie kobiety cechujące się karierami, pracą społeczną, 
sporo stało się matkami a dziś już w wielu przypadkach nawet 
i babciami. Ale każda z nas wniosła do swojego życia podobny 
bakcyl: zamiłowanie do harcerstwa i dobra, jak i uszanowanie 
naszych wspólnych wartości. Druhna Luna była tego świadoma 
i wizyty, laudacje i wszelkie głośne uznania, choć jej się jak 
najbardziej należały, nie uważała by za potrzebne lub istotne. 

 Akurat niczego nam nie mówiła o Afryce. Wiedziałam, 
gdy rosłam, że Afrykanki łączyła jakaś mocna, bliska więź. 
Akurat szlak Afryki nie odgrywał roli w historii mojej rodziny. 
Przy tym sądzę, że już za naszych czasów mało się wtedy na 
takie tematy mówiło. Podejrzewam, że póki nasze szeregi 
były skromne, nowe i tworzące się, ta historia była ważna dla 
naszych wówczas młodych druhen. Ale gdy Hufi ec Bałtyk się 
rozrósł i zakorzenił solidnie w londyńskim środowisku, nasze 
druhny zaczęły żyć codziennością i potrzebą wychowywania 
nowych pokoleń. 

ŚP. HM LUNA GOLI SKA
LONDYN, WB

[24.07.1927R - 17.04.2017R]
 Druhna Luna była zawsze jakaś inna, jakaś 
egzotyczna. Była drobna o ciekawych rysach. Była 
skromna w wyglądzie i zachowaniu tak jak by sobie 
zupełnie nie zdawała sprawy ze swojego uroku. 
Wyczuwało się od razu, że prawdziwa harcerka, że 
nie tylko mówi czy wymaga, nie narzuca autorytetu, 
bo jest wiekiem starsza, tylko że wie, że umie, że 
stosuje skromnie, bez słowa. Czy była wymagająca 
w tego pełnego słowa znaczenia? Sądzę, że tak, 
ale nie potrzebowała tego po sobie wykazywać, 
bo podchodziła do sprawy w wielkim spokoju i 
jak najbardziej naturalnie. Po prostu uważała, że 
wystarczy, że to my od siebie czegoś wymagamy, że 
dorównamy i nigdy nie zawiedziemy. 

 Zawsze uśmiechnięta i o łagodnym 
podejściu, widać było jak się cieszyła naszymi 
wystąpieniami, naszą własną pracą a przede 
wszystkim naszymi pomysłami. Obecne tendencje 
przygnębiającej kontroli i duszenia i przeważania 
swoim poglądem, podejściem brakiem wyobraźni, 
zabijając tym sposobem indywidualność w naszych 
szeregach, jak i narzucanie osobistych szablonów, 
było by jej kompletnie obce i nawet bolesne.  Przy 
tym była wielce sprawiedliwa i dbająca o swoją 
młodą kadrę instruktorską. 

 Zawsze jakoś wiedziała co robimy, zawsze 
była otwarta na wszelkie rozmowy, skargi załatwiała 
słuchając i gdy się uśmiechneła wiadomo było, 
że jakoś załatwi. Ale zawsze znalazła pocieszające 
słowo i tym sposobem godziła potrzeby różnych 
pokoleń. 

 Czy wszystkie jej decyzje były akurat 
słuszne? Na pewno nie. Ale nawet gdy się mogła 
pomylić, jakoś jej się to wybaczało, bo nasza 
lojalność do jej osoby przekraczała wszelkie inne 
uczucia. 

 Druhna Luna cieszyła się dużym 
szacunkiem u wszystkich. Jej nie były potrzebne 
“złote” funkcje, które by jej automatycznie 
zagwarantowały wpis do naszej historii harcerskiej. 
Czy nawet rościła takie ambicje jakoś wątpię, 
choć nigdy z nią na te tematy nie rozmawiałam. 
Podejrzewam, że nie, bo dla niej same dziewczęta 
były zawsze najważniejsze, a gdy obowiązek 
nawoływał, podejmowała się zadania, spełniając 
go sumiennie. Tą sumiennością też nas zarażała.
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  Druhna Luna się nam jakoś zawsze 
wydawała wiecznie młoda. Włosy zawsze krótko ścięte, a la 
gamine, ten uśmiech i ta pogoda duszy i nie narzucanie, ale 
ukierunkowywanie, a przy tym jeszcze mała Wanda trocząca 
za mamą, te wszystkie urywki pamięci dawały i dają nam dalej 
wizerunek młodej osoby. Ile nawet miała lat? Nigdy się nad 
tym nie zastanawiałam, bo to nie jej lata cechowały jej osobę.

Druhna Luna Goglińska przybija gwóźdź do sztandaru.

Druhna Luna Goglińska (wtedy Komendantka Chorągwi Harcerek 
Europejskiej, siedzi druga od lewej) na rozszerzonym zebraniu 
Naczelnictwa, poniżej zdjęcie Luny z druhna Teresą Ciecierską z 2016 
roku, w 50 rocznicę przyrzeczenia druhny Teresy.

 Bardzo przeżyła śmierć męża, który 
był jej silną, harcerską podporą, bo cieszyli się 
wspólną drogą harcerską. Przeżywała śmierć 
swojej matki w okresie, kiedy nam takie 
przeżycia były na ogół jeszcze bardzo obce i 
oddalone. Ale dalej był ten uśmiech dla każdej z 
nas.

 Ja jestem Druhny Luny harcerką, ja 
jestem Druhny Luny wędrowniczką i ja jestem 
Druhny Luny instruktorką. Wiem jak dalece 
wiele z moich wystąpień ją cieszyło. Myślę, że 
dziś, żegnając ją, dam radę złożyć obietnicę, że 
jej nie zawiodę dalej na mojej drodze, przede 
wszystkim w przypadku mojego stosunku 
do naszych dziewcząt i do tej prawdziwej 
harcerskości, która czasem nam trochę ucieka 
w tej chwili. 

 Druhno Luno dziękuję. Jakkolwiek 
rozumiem ból dzieci i rodziny, wiem, że już 
jesteś po tylu latach ze swym mężem i ze swoimi 
rodzicami. Wiem też, że dalej się będziesz 
troszczyć o nas i cieszyć naszymi pomysłami i 
naszym zrywem do życia. A pisząc te skromne 
słowa mam uśmiech na twarzy!

Zygmunt
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Drużynowa:
Siostra? Przełożona? Kto?

„Harcerka we wszystkich widzi bliźniego,
a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.”

 Ten punkt prawa został zaadoptowany 
jako hasło mojej drużyny, ponieważ wspiera 
najważniejszy dla mnie powód bycia harcerką: że 
jest to na całe życie, podobnie jak rodzina. 

 W drużynie mam 45 młodszych sióstr. 
Jestem starszą siostrą ‘Dunajca’ w Londynie, 
ale tym sposobem nie jestem straszną, groźną 
drużynową, ale osobą podobną do nich, na której 
mogą polegać. 

 Ten punkt prawa jest hasłem mojej 
drużyny. Co roku wzrastamy w liczbach i dla 
mnie to uczucie jest podobne do prababci, 
która poznaje kolejne swoje pokolenie. Każda 
nowa harcerka przychodzi do naszego grona z 
otwartym sercem, aby poznać harcerki, które 
w drużynie były przed nimi. Szeregowe patrzą 
na Zastępowe z zachwytem i nadzieją, że one 
także kiedyś będą na tej funkcji, a ja widzę jak ta 
nadzieja rośnie z każdą zbiórką. 

 To jest trwający cel mojej do teraz 
trzyletniej funkcji drużynowej. Aby harcerki były 
dla siebie nawzajem przykładem, jak starsza 
siostra jest zazwyczaj dla młodszej. 

 Żeby była jasność – nie jest to łatwa 
droga. Jak w każdej rodzinie, rodzeństwo się 
kłóci albo oddala się od siebie, tak i w ‘Dunajcu’ 
jest trudno związać 45 sióstr razem. Harcerki też 
ludzie, a młodzież wydaje nam się najtrudniejsza 
ze wszystkich. Sama grupa wiekowa może 
się wydawać mała, ale od 11 lat do 16 jest 
bardzo długa i zmienna droga. Sama widziałam 
jak harcerki przez okres letni dorastają i się 
zmieniają. Harcerka, która pędziła do starszej 
po przyjacielski uścisk nie chce nawet się 
uśmiechnąć. 

 A co ja jedna najstarsza siostra mogę 
poradzić? Co mogę zmienić, co naprawić? 
Odpowiedzi zapewne nie szukam sama. Po całym 
świecie drużynowe łapią się za głowę i myślą „co 
mogłam zrobić lepiej?”. Jak można zauważyć 
wszystkie harcerki w grupie 45 sióstr? Nie ma 
specjalnych kursów o tym jak angażować 45 

harcerek na raz podczas zbiórki. Należy nie wpadać w panikę i 
nie zachowywać się jak nauczycielka- krzyczeć, uczyć zamiast 
angażować.

 Właśnie dlatego ten punkt prawa harcerskiego 
jest tak bardzo ważny dla mnie. Widzę swoją drużynę jako 
nieprzeciętną grupę harcerek w Hufcu, w Chorągwi. Widzę 
je jako rodzinę. Znam każdej imię, wiek i zainteresowania. 
Pytam się co lubią, czego nie chcą robić, co więcej, a czego 
mniej. Staram się działać według metody harcerskiej abym 
mogła nie tylko je lepiej poznać, ale pozwolić aby one także 
lepiej poznały siebie. Zachęcam przykładem do tego, aby 
każda harcerka znała resztę, aby sie pytały jak którejś nie 
znają. Co to byłaby za drużyna, w której harcerki nic o sobie 
nie wiedzą? 

 Ale jak można upewnić się, że aż 45 harcerek ma 
szansę się blisko zapoznać ze wszystkimi? 

 Proste - na zbiórkach daję im szansę zrobić coś 
pod względem Pracy Nad Sobą dla innej harcerki. Ostatnio 
na zbiórce dekorowałyśmy ciasteczka dla siebie nawzajem i 
rozdawałyśmy z miłym listem drugiej harcerce. Takie małe 
gesty trzymają się na sercu każdej harcerki, od najmłodszej 
do najstarszej. To pamiętają: jak coś naprawdę  miłego było 
dla nich zrobione. 

 Nikt mnie nie uczył jak inspirować i wychowywać 45 
harcerek, aby były dobrym przykładem dla innych. Mogłam 
się nie raz poddać z trudu takiej wielkiej drużyny, ale w czasie 
takiego trudu zerknęłam na Prawo Harcerskie i otrzymałam 
sama całą inspirację, której potrzebowałam. Jak tylko 
przeczytałam czwarty punkt zrozumiałam swój cel. 

 Mam długą i ciężką drogę przed sobą, ale 
świadomość, że mam 45 sióstr, które mnie wspierają, 
pomaga mi nie tracić nadzieji. Moja drużyna to moja rodzina, 
a rodziny się nie opuszcza. Nawet w trudzie. 

CZUWAJ!

Mam na imie Weronika 
Kucharska, mam 21 lat 
i studiuję Magistra w 
Dramaterapii w Londynie. Od 
trzech lat jestem drużynową 
‘Dunajca’ w Londynie. 

pwd.Weronika 
Kucharska
Londyn, UK
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 Jestem cały czas pod wrażeniem 
fi lmu “Wołyń”, który obejrzałam miesiąc 
temu, a do dziś mi się śni po nocach. Jest to 
ciężki  fi lm do oglądania nie tylko ze względu 
na same wydarzenia historyczne, ale również  
psychologicznego znęcania się nad drugim 
człowiekiem.

 Wołyń  kojarzy się z “czarną” , trudną 
do zrozumienia historią Polski i Ukrainy. Sam 
rejon był zamieszkany przez Polaków, Ukraińców 
i ludność żydowską . Każdy walczył o swój byt. 
Walczył o przetrwanie i przeżycie . Oglądając 
ten fi lm jesteśmy świadkami okrutnego testu 
moralności i człowieczeństwa oraz braterskiej 
nienawiści, a nade wszystko matczynej miłości, 
jak i chęci przetrwania w strasznym klimacie 
społecznym, w okresie wiosny 1939r.

 Film na początku przedstawia 
codzienne życie rodzinne i wiejskie, 
rzeczywistość tamtych czasów, kulturę i tradycje 
zarówno ukrainskie jak i polskie (w niektórych 
momentach uwzględniona jest również kwes  a 
Żydów, którzy pomimo swojego dorobku i 
pozycji, dalej traktowani są w nieciekawy 
sposób). 

 Główną postacią fi lmu jest Zosia, której 
siostra wychodzi za mąż, za Ukraińca. Pomimo 
konfl iktów międzyludzkich jest to małżeństwo 
z miłości. Zosia również zakochana w Ukraincu 
nie ma szczęścia w miłości, bo rodzice w dniu 
ślubu siostry,  postanowili zeswatać  Zosię z 
bardzo zamożnym wdowcem w zamian za 
krowy, konia, kury i małe gospodarstwo. Zosia 
jest zdruzgotana i zdwewastowana swoją  
perspektywą życia, ale ponieważ wie, że jej 
prawdziwa miłość do niej wróci, próbuje żyć z 
dnia na dzień i czeka na wybawienie z opresjynej 
sytuacji w jakiej się znajduje.
 
 Niebawem po ślubie, mąż Zosi musi 
opuścić gospodarkę, jako że zostaje powołany 
do obrony kraju. Zosia natomiast zostaje sama 
z jego dziećmi i gospodarką. Okazuje się, że 
spodziewa się dziecka, którego ojcem jest jej 
ukochany.

 Akcja odgrywa się na tle rzeczywistości 
i czystki etnicznej Kresów. Wszyscy walczą o 
swoje korzenie jak i z codziennym życiem. Na 
Wołyniu panuje wzajemna nieufność, zmiany 
władzy i porządku, które powodują bunty 
w wiejskiej społeczności. Z czasem wkracza 
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WOŁYŃ [2016]

reż. Wojciech Smarzowski

Armia Czerwona oraz Niemcy, którzy razem 
współpracują w celach wykorzenienia polskich i 
ukraińskich tradycji i języka. Wkraczająca władza 
jest niesprawiedliwa i sieje nienawiść, posługuje 
się również propagandą. Druga połowa fi lmu 
to szok, makabryczne sceny, ludobójstwo. 
Sceny i sposób mordowania to piekło na ziemi, 
a życie Zosi staje się coraz bardziej stresujące i 
niepewne: strach o przeżycie, ucieczka, spalenie 
domu i miejscowości, mord nienarodzonych 
dzieci jak i niewinnych ludzi to rzeczy, od których 

Zosia próbuje uciec ze swoim malutkim synkiem.

 Film „Wołyń” to lekcja życia, za 
błędy popełniane w historii narodów, a może 
i przestroga przed tym co może się zdarzyć w 
przyszłości, jeżeli pozwolimy sobie nawzajem 
na nienawiści. Film robi ogromne wrażenie i 
pozostanie w mojej pamięci na długo. 

Agnieszka Nowicz, phm.
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APEL
I ZAWIADOMIENIA REDAKCYJNE

W NASTĘPNYMW NASTĘPNYM
NUMERZE:NUMERZE:

JEDZIEMY NA ZLOT!JEDZIEMY NA ZLOT!

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY...DO WSPÓŁPRACY...

DROGIE DRUHNY!DROGIE DRUHNY!
JESZCZE KILKA SŁÓW...JESZCZE KILKA SŁÓW...

 Tak jak pod koniec Mszy Świętej jeszcze kilka słów.

 Węzełek winień móc korzystać z naszych własnych 
wewnętrznych materiałów. Mamy bardzo dużo zdolnych 
instruktorek, artystek, fotografek, pisarek czy poetek. 
Prosimy abyście nam przesyłały szczególnie, choć nie 
wyłącznie, swoje zdjęcia (z krótkim opisem kto, co i gdzie 
i może nawet kiedy i czyje zdjęcie), przykłady swoich prac 
czy utworów, czy opisy z zakresu osobistych zainteresowań 
czy wydarzeń odgrywających się w waszych miastach 
zamieszkania. Interesuje nas wasze życie, to rodzinne i to 
zawodowe. Napiszcie nam o swoich sukcesach. Opiszcie 
nam wasze tereny i jak wam się praca układa?  Chętnie się 
podzielimy.

 Prosimy o wasze wspomnienia z wcześniejszych 
zlotów, zdjęcia i pamiątki (np. przykłady z fi latelistyki 
zlotowej).

 Węzełek poszukuje druhny chętne być naszymi 
reprezentantkami po terenach, odgrywając jakby rolę 
łączniczek, czyli dodatkowych rąk do pomocy w zbieraniu 
materiałów i rozpowszechnianiu wieści, w naszych szeregach, 
o Węzełku. Jeżeli są druhny, które posiadają doświadczenie 
dziennikarsko-redakcyjne, gorąco zapraszamy do naszej 
ekipy redakcyjnej. Jeżeli są druhny, które są wyjątkowo 
chętnie nastawione do korekty, zapraszamy jeszcze goręcej!

 Prosimy nasze czytelniczki o wcześniejsze 
wysyłanie zawiadomień o planowanych zajęciach czy 
imprezach na waszych terenach. Redakcja wtedy nie musi 
żyć w zaskoczeniu tylko może z góry układać strony, pracując 
nad uzupełnieniem ostatecznych informacji, wiedząc w 
pełni czego może się spodziewać.

Redakcja przewiduje rozwój tematów i rubryk. Poszukujemy 
osobiste zdjęcia o tematyce harcerskiej a dziś już 
historycznej. Spodziewamy się żywej skrzynki pocztowej , 
która może zawierać materiały, linki, recenzje, informacje 
jak i naturalnie zdjęcia na tematy nie tylko poruszone w 
tym numerze, ale dotyczące chociażby np. również postaci 
Marszałka Piłsudskiego. 

 Termin (bez apelacji) do przesłania 
artykułów, zdjęć, wieści i informacji do 5 
czerwca 2017r.

 Przypominamy, że chętnie pomożemy 
mniej śmiałym druhnom przy ich ewentualnych 
artykułach.
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KONKURS!!!KONKURS!!!
 “Drogie Druhny! Wiemy, że z czasem poziom języka 
polskiego naszej młodzieży staje się zagrożony i coraz słabszy. 
Jak możemy temu zapobiec? Kładziemy nacisk na mówienie 
po polsku, śpiewamy piosenki polskie, ale coraz mniej 
piszemy. Wnet nagle myślimy, że jakby magicznie harcerka, 
która nie porusza pisemnie poważnych tematów po polsku 
od lat, potrafi  z nienacka nagle napisać piękny artykuł do 
Węzełka lub dać sobie wspaniale radę z wysłowieniem 
się na pewnym poziomie np. podczas kursu na phm. Czy 
zastępy naprawdę prowadzą kroniki w swoich małych 
jednostkach? Jak wyglądają kroniki drużyn czy podczas roku 
czy z akcji letniej? Czy Chorągwie mają kronikarki w swoich 
komendach? A tak naprawdę jak wygląda kronika Głównej 
Kwatery? Teraz Okręgi jak i Koła przyjaciół harcerstwa cieszą 
się jakby zwiększonym uznaniem i profi lem. Czy tam też są 
prowadzone kroniki? 

 Wiemy, że instruktorka czuwa nad swoim terenem. 
Ogłaszamy konkurs co do najlepszej kroniki, zachęcając 
nasze instruktorki do czuwania tym sposobem nad słowem 
pisanym w naszych szeregach. Zeskanowane przykłady 
będą mogły być przesyłane przez instruktorki, przy wysiłku 
i wsparciu których, powstały lub na nowo się rozwinęły 
kroniki.

Termin konkursu 31 styczeń 2018r.

 Dalsze szczegóły jak i wymagania będą 
ogłoszone ściślej w następnych numerach. 

Zapraszamy!

ADRES WĘZEŁKA:
80 Sutton Court,

Sutton Court Road,
London W4 3JF, UK

E-MAIL REDAKCJI:
(artykuły, załączniki, 

zdjęcia, osobiste)
wezelek@zhp.org

E-MAIL SKRZYNKI 
POCZTOWEJ:

wezeleklisty@zhp.org

WYDAWCA:
Główna Kwatera

Harcerek,
23-31 Beavor Lane, 
London W6 9AR, UK

KONTO:
Polish Girl Guides

Association

“Węzełek”

pismo instruktorek
wychodzi już 57 lat

zawsze był i jest wolną 
trybuną na łamach której 

każda z nas może i 
powinna swobodnie się 

wypowiadać. 

***

Drukowane w Węzełku 
wypowiedzi nie zawsze 
zgadzają się z opinią 

Redakcji.
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