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Z biegiem*czasu Źmienia się świat,a wraz z mim zmieniają Sięj ludzie, Ich 
charakter ,psychika,sposób myślenia,poglądy na świat,wygląd,jak+i stosunek do 

drugiego człowieka ulegają ciągłym zmianom, Tak było w przeszłości i tak dzieje 
się teraz,Ci,którzy byli „wielcy” pozostali w panięci milionów,natomiast o sza- 
rych.zwykłyc.. ludziach pamiętają tylko nieliczni,najczęściej rodzing,Uważam,że 
Helenka pozostała w pamięci wielu nie dlatego,że była wielka,że chciała być 
wspominaną w przyszłości ale dlatego,że potrafiła obdarzać przyjaźnią każdego 
napotkanego człowieka,udzielać mu ponocy,a w chwilach odpowiednich śniać się i 
żartować. Ona po prostu kochała życie,którym niestety nie mogła się cieszyć 
zbyt długo. 

Helenka Wiernik urodziła się w 1916 roku na Bałutach, jako córka drobnego 

rzemieślnika,który niewiele zarabiał;toteż matka Helenki musiała również pod- 
jąć pracę.Cały dom został na głowie małej dziewczynki,Helenka musiała opieko- 

wać się trójką rodzeństwa,które sprawiało dużo kłopotów.Oprócz tego sprzątała 

gotowała no i oczywiście chodziła do szkoły.liimo tylu zajęć ,nie załamywała się 

tak jak zrobiłoby to wiele ż nas w dzisiejszych czasach,lało tego, ona znalazła 

jeszcze czas na pracę w harcerstwie,które od dama ją fascynowało, wieku dwu 

nastu lat Helenka została przyjęta do gimnazjum. ino navału lekcji,potrafiła 

znaleźć czas dla swoich druhenek. 3yła zastępową wIXDH-ek im.Baśki Hołodyjow= 

skiej. Swoim podopiecznym pomagała w nauce,troszczyła się onie,jak o własne 

siostry,organizował dla nich wyjazdy na oboży.i 1950 roku,po zdaniu matury, 

podjęła pracę w wydziale Opieki nad Dzieckiem,jednocześnie studiujac na Wol- 

nej Wszechnicy. Nie zaprzestała oczywiście pracować w harcerstwie, Została człoń= 

kiem komendy I Hufca Harcerek i pełniła funkcję sekretarki.Helenka była piękna 

dziewczyną,toteż nie zdzńwiła swych nA OE zo im.że wkrótce wycho- 

dzi za mąż.W lipcu 1939 roku rozbrzmiały dźwięki marsza weselnego dla Helenki 

i Juliusza Dąbrowskiego,instruktora harcerskiego.Ich szczęście nie trwało dłu- 

go. dwa miesiące po ślubie wybuchła wojna,która rozdzieliła na zawsze Helenkę 

z pasz rod a, należeli do dęydiwyć 7774 bardzo szybko zdekonspirowanej 

przez okupanta.Gestapo aresztowało całą rodzinę Juliusza wraz z Helenką. Sam 

Juliusz zginął prawdopudobnie na Alej szucha,zamęczony przez gestapowców, jego 

ojciec trafił do Oś:ięcimin,skąd już nigdy nie wrócił,Helenka natomiast zosta= 

ła osadzona na Pawiaku.Pełniła ta. funkcję pisarki oddziału kobiecego z racji 

tego,że znała język niemiecki.Korzystała z tego,pomagając współwięźniarkom w 
uzgadnianiu zeznań,przenoszeniu wiadomości i grypsów.Była dla wszystkich miła 

i troskliwa. Nadszedł jednak dla niej tragiczny dzień.Pod koniec maja 1944T. 

ż Pawiaka odchodziły transporty mężczyzn na rozstrzelanie. Kobiety były zanie- 

pokojone.llelenka próbowała je uspokajać,choć sama była pełna obaw,Nagły zgrzyt 

klucza w zamku sparaliżował wszystkich.w drzwiach stał gestapowiec z listą 

kobiet skazanych na Śmierć.Helenka wyczytywała nazwiska kobiet,które ustawiały 

się pod ścianą,Na rozkaz gestapowca Helenka dołączyła do grupki która opuściła 

celę. Nikt więcej jej nie widział. ŚW 

Był piękny,słoneczny dzień majowy. tym dniu,w lasach S,kocińskich nieda- 

leko Vagdalenki pod Warszawą,lielenka została rozstrzelana wraż ze swoimi kole- 

żankani.Jakże okropnie ciężko musiuło im być opuszczać świat w taki dzien, 
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PRZECZYTAJ 
SKORZIYG VAI 

TERAZ W MoOBZIE 
8 ć mam ZOKEBRIZOWAĆ Próbę Harcerki"; ST KOkOBZNEgin:: s zadszeaż gz Ponyśleć zo” 

kie pomysły przejadą przez cenzurę?Uzy wo ogóle będzie miał - dzić?Pytania te ciągle mnie nurtowały,aż Wresz ie wynyddśżami - "©. ONĘREORSAE „ Dziewczęta z najmłodszych zastępów przyszły j zwykle na piątkową zbiórkę Nieco zdziwione nieobecnością starszych koleż zaczęły pląsać i bawić się 
gdy nagle do harcówki wpadły Słowianki jakby ywcem przeniesione z 
królu Popielu.Zdziwienie i strach malowały się na twarzach druh 
cze Słowianki prowadziły je przez ciemne korytarze szkolne, Po P 
trasy na której mogły sprawdzić swoją wiedzę,przychodziły do ha 1.Musiały 
tutaj wykazać się umiejętnością pieczenia ciasta i haftowania pięknego ,sło= 
wiańskiego pasa. Tam też uczyły się obrzędowej pieśni i tańca.Punktem kulmina— 
cyjnym było wejście najstarsze; 3łowianki, Dziewczęta podarowały jej wyhafto= 
wany pas,oraz w rytm pieśni ku czci Kupały,ze świecami w dłoniach zatańczyły 
stary słowiański taniec.Po wysłuc. iu nauki Słowiansi Naczelnej ,nastspiła ce 
remonia przyjęcia do plemienia da z najmłod y 
szych druhen otrzymała słowiań: e imię 
i pozb;ła się kosmyka włosów,który został 
umieszczony w kronice,Aby wieczór ten nie 
poszedł w zapomnienie najmłodsze Słow 
dostały doniczkę i ziarnko fasoli,która pi 
sadzona i pielęgnowana miała być symbolem 
21 ominającym że harcerką jest się nie 
ylko na zbiórce,a rozmiary roślin«i będą 

odzwierciedlały postępowanie i pracę każdej 
z nich.Zrobiło się późno,zawiązałyśmy 
więc krąg i rozeszłyśmy się do domów.Jednak 7 4, 
mimo rozstania każda z naś myśleła chociąż przez chwilę o tym co przeżyłą'przed 

chwilą. Ozacza. 3 WEZ 

Zbiórka dotycząca bohatera drużyny wym e 

daje się rzeczą troszkę nudną,kojarzą= 
a LE aut | (©) Q ©, cą się zazwyczaj z długą gawędą i roz 

cie będę robić coś porządnego 

ważaniami nad przymiotami ducha tej o- 
  soby.A może raz zrobić to inaczej? 

Może pokazać ,że bohater jest człowiekiem z krwi i kości,który może się stać 
nam znaę bliski?Takie myśli przyświecały nam przed zbiórką podsumowującą ak- 
cję „Bohater". 

Każdy zastęp otmzymuje zadanie odszukania zaszyfrowanej wiadomości-haała, 
tematu dzisiejszej zbiórki. /króvce z rozwiązanym zadaniem meldują się w har- 
cówce,Tam na podstawie fotografii Helenki zastępy mają opisać postać bohaterki 
i powiedzieć co im się w niej najbardziej podba „Druhenki mówią o uroczym -u- 
śmiechu,ślicznej buzi,ale i o stanowczości w spojrzeniu i odpowiedzialności, 
Scaludności i prostocie, To w iHelence cenią,to chcą naśladować .Jedna z harcerek 
mówi,że Helenka jest miła zuyrabna i ładna, Cóż,dziewczętu chcą w niej widzieć 
swój ideał.To dobrze.Jak okazało się podczas kolejnych prób,znają także jej ży 
ciorys.A teraz może by tak wejść na moment w skórę Helenki.Na środku harcówki 
usypana góra listów.Z każdego zastępu zostaje wybrana jedna drunna,której za- 
daniem jest przebranie listów zanim przyjdzie gestapo, napięciu grzebią w pa- 
POLE tażda chce żeby jej zastęp b,ł RECZ AZY ISC: 
lajwidoczniej nie mają jeszcze takiej wprawy J Helenka.4 listy przez 2 min. 
Ale niech ktoś teraz powie,że zbiórka z bohaterem jest okazy ć ą 
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)ziewczęta br 
zestał działa 

3 dziewczęta wznowiły dz 
cerską. Początkowo istniał tylko jeden ze należący do drużyny 
ła szkoła przy ul. eanej.w 1949r. z iniejatywy iranciezki 
Złotnie drużyna koe acyjna,w skład której hodziży d e 
tępowymi dh Barbarą Studzińską i dh Barharą Orłows zi te ł ywny 

i ły się dz i kolnej „przygotowały 
n artystyczny na otwarcie linii .tram na Złotnie w październiku 

049r. Zastępy te przetrwały do 197 ) zaczyna na Złotnie swą działal 
ność drużyna ko:dukacyjna i « e roku wyjeżdża na obóz do Bąkowej Góry. inowu 
na Złotnie widać uśniechnięte ch mundurkach z zielonymi chusta- 
mi.Jednak najaxtywniej i drużyny przyniosły lata 60-te.Na obozie 
w Jarosławcu w 1960 r. były już cztery zastępy z tępowy"i Mariolą Zając, 
ityszardą Kowalską,Jadwigą obalą i Urszulą Ostarze l tym też roku,rozkazem 
komendanta szczepu dh Bohdana Lobki została powołana drużyna że a z Mariolą 
Zając na czele.i kolejnych latach drużyna borykała się z trudnościami kadrowymi 
Ww 1963r. powołana zostaje drużyna próbna.10 stycznia 196/- roku zostaje nadany 
drużynie numer 62,a 1 stycznią 1965 zatwierdzony bohater-lMaria Skłodowska-0urie. 
W latach 1965-1970 obok 62ŁDH istniała żeńska drużyna starszoharcerska przy 
szkole mechanicznej. czasem drużyna wrosła w klimat awej dzielnicy i stała się 
ńieodłącznym jej elementen,W roku 1981 drużynową została dh Jolanta Drabik,a po= 
tem dh Joanna Wyszyńska ,Był to bardzo ważny okres działalności 62ŁDH.wtedy to 
pokazałyśmy się na forum Hufca i Chorągwi,zdobyłyśmy miano drużyny sztandarowej 
hufca,a potem Chorągwi łódzkiej.Dzięki bym osiągnięciom miałyśmy okazję uczest- 
niczyć w obozach zagranicznych w NaD,Jugosławii,Finlandii,Mongolii a dh Renata 
Banaśkiewicz wyjechała do Hoskwy naSFUiŚ, h 
W 1983 roku drużyna rozszerzyła swą działalność,Z macierzystej SP 169 do B873P— 
wstał tam jeden zastęp z zastępową dh Anną Ziębicką.W 1986 roku drużyna zosta 
4 podzielona na plutony: „Artystyczny " w 875P „Samarytański" w 1693P.V tym 
też okresie uległy gruntownyu zmianom sprawy kadrowe.Obok drużynowej dh Renaty 
Banaśkiewicz stanęły aż cztery przyboczne:dh Ala Komorowska,dh Anna Grzanek, 
dh Wiesława Czarnecka,dh Anna Ziębicka.W kolejnych latach drużyna uc tni zyła 
w obozach: Bąkowa Góra 84, Dobry Lasek*83,Meszna'84,Grom'85,8usieo 86,Gostomek 87 
Il roku 1987 drużynową została dh Ala Komorowską z przybocznymi dh Wiesią Czar- 
necką i dh Anną Żiębicką, K 

Jest rok 1988.Dobiega nasza akcja „Bohater" zapoczątkowana w 1986r. 
18 stycznia zostanie nadane drużynie imię Helenki Wiernik-Dąbrowskie; tą pos= 
tacią łódzkiego harcerstwa była ściśle związana działalność naszej drużynay 

nie dwa lata.Choemy aby nasza praca w przyszłych latach dawała 
ystakcję,a innyv dopomagała w życiu,aby granatowe berety 1 chusty budziły 

sy'pavię otoczenia i wszystkim ludziom niosły Lech.Chcemy być kobietkami, 
o których mówiła więzienna lekarka z Pawiaka: „doby małe kobietki pamiętały o 
tym,że mają być w rzeczach wielkich wspaniałe u w rzeczach małych miłe,kochane, 
dobre i pełne wdzięku". 

  

Jhciałabym ośrednictwem „Pobudki” podziękować wszystkim tym,którzy dopo- 

ź SPR OC danych z historii HARGGRAWA żeńskiego na Złotnie,a więc 

druhnie Frańciszce Jadach,dh Urszuli Złotnickiej de domo Ostarzewskiej, 
mie Ziębickiej de domo Grzybowskiej „druhowi Włodzisławowi Kuzitowiczowi 

szkowi Ziębickiemu,pani Alinie Kupczyńskiej,oraz wszystkim tym, którzy 
ali mi dobrym słowenń i uśmiechem ANNA Z.  



opytacie: Dlaczego „Pod koniczyaką"?4 cóż 
nosiły na bcretach nasze babcie skautki, jeśli 

Śloneczny 
nie koniczynki, J 

- Jora d ba bunr 
Jeszcze kai awał=więc: Uśmiecnen rożpal na niebie SiQicć 

-Babciu,dziś bal karnawałowy,a moje 
włosy są przetłuszczone,co zrobić? 

-lożna je myć na sucho,wcierając w nie JW butach przygody ruszaj na szlak 
masę ubitą z jednego białka.Po wysu= 
szeniu włosów starannie je wyszczot— 
kuj.Będą po tym zabiegu ładne i pu= bo jesteś młody i będziesz młody, 
SzyBte, każ i ę 

, . ; R ÓKL pod. l r: n krzyże! -A jak odnović jedwabną sukienkę? po, poc. NADANA n. sczykem 
-Ciemne,delikatne jedwabie ładnie się bije serce gorące, 
piorą w soku z surowych ziemniaków. 
Obrane ziemniaki należy utrzeć na tar- ża KINGA. 
ce,dodać trochę wody i odstawić na 2-3 
godziny. Następnie odlać sok,pozosta* DO CZEG TO Ó 2 >» " 

łość lekko odcisnąć przez gazę i w u- O D SZŁO z 
zyskanyn płynie prać. Do czego to doszło?wszystko co mamy 
—Dzię e babciu.Teraz mogę już iś 4 ; e" „ae A bei Be u 6 Hao powiedzenia,musimy zmieścić w kilku 

G * 

  

Weź kilka iskier z ogniska skońca 

Wszak nic nie zmieni letniej pogody, 

  

    
linijkach. Życzymy więc Wam drogie dru- 

henki jak najwięcej uśmiechów i radości,poznając życie,charakter i prawdziwe 

oblicze Helenki.Starajcie się ją zawsze naśladować ,żebyście potrafiły znaleźć 

uśmiech dla siebie i dla inpych w najcięższych chwilach. 
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