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Mamo!

Kiedy siła ducha spotyka się z dobrą wolną wolą prawego człowieka, wydarza 
się cud spełnionego życia. Takie życie to wyzwanie! 

Dlatego za przesłanie swej harcerskiej drogi wybrałaś zawołanie: CHCIEĆ – 
UMIEĆ – KOCHAĆ. 

Chcieć to dobrowolność i aktywność działania. Umieć to znaczy tyle, 
co uczyć się, i to niekoniecznie od starszego, ale od mądrzejszego.  
I kochać, bo bez miłości bardzo szeroko pojętej niczego nie jesteśmy w stanie 
osiągnąć. 

To śląskie harcerstwo przygotowało Ciebie do życia godnego, 
nauczyło odpowiedzialności, zaradności i godzenia się z dobrem  
i złem, które miało zapukać do Twoich drzwi.

Przeżyłaś 94 lata na trudnym przełomie wieków, pozostając zawsze wierna 
swojemu ideałowi – harcerskiej służbie, spełnianej z radością i oddawaniem 
drugiemu człowiekowi.

W ostatnich sędziwych latach swojego życia pochylałaś głowę, aby ucało- 
wać każdą podaną Ci dłoń, a kiedy nie mogłaś już mówić, śpiewałaś. 
Śpiewałaś zresztą do samego końca swojej utalentowanej drogi, na której 
zostawiłaś mi różne inspirowane chwilą drogowskazy.

Mówiłaś: „Pamiętaj, będą zmieniały się rządy, będą zmieniały się systemy 
– Polska jest zawsze jedna – biało-czerwona”. Bo tych odsłon Polski los 
przeznaczył Ci wiele. I w każdej z nich, jak czerwień z bielą, cierpienie umiałaś 
połączyć z radością życia w działaniu i wydobyć dobro z każdej sytuacji.

Tak było na Dożynkach Śląskich, kiedy ocalała z wojennej pożogi omdlałaś, 
recytując swój wiersz o Śląsku. Ówczesne władze przyznały Ci wtedy 
stypendium, dzięki któremu ukończyłaś Uniwersytet Jagielloński i spełniłaś 
swoje marzenie – mogłaś uczyć młodzież polskiej literatury.

Pełna młodzieńczego zapału nie wiedziałaś jeszcze, że na zawsze bardzo 
wcześnie odejdzie córka Grażynka, a szeregi harcerskie osłabną w czasie 
dziejowych przemian. 

Prowadziła Cię wtedy Norwidowska strofa: „Bo Piękno na to jest, by 
zachwycało do pracy, praca, by się zmartwychwstało”. I nie zaprzestałaś 
działania, mimo załamania i choroby. Dziś twój szczep znowu kwitnie, bo 
wiara w ideały spełniana prawym czynem jest ponad historią. 

To druhna Barbara Wachowicz, pisarka polskiego losu, nazwała Ciebie 
HARCERKĄ RZECZYPOSPOLITEJ – CAŁEJ!.

Bo twoje życie zawsze było biało-czerwone. Jesteś najszlachetniejszym 
i najpiękniejszym człowiekiem, jakiego dane mi było spotkać.  
A najcenniejsza lekcja, jakiej udzieliłaś, to lekcja twojej starości.

Dziękuję Ci, Mamo.

Joanna Rosner
córka

Wspomnienie o druhnie 

harcmistrzyni Danucie Rosner

Więc idź, szukaj dróg
I ludziom zawsze podaj swą pomocną dłoń,
bo trzeba umieć kochać wciąż – omijać zło...

Druhnę hm. Danutę Rosner po raz pierwszy na swej harcerskiej 
drodze spotkałem w 2005 r. Po namowie phm. Beaty Radziejewskiej 
(ówczesnej komendantki Szczepu 420 WDHiGZ) zapisałem się 
na kurs Organizatorów Turystyki PTTK, który druhna Danusia 
współprowadziła. Początkowo myślałem, że chyba się pomyliłem. Bo 
czy tak wiekowe osoby (druhna Danusia miała wtedy już prawie 80 lat) 
mogą prowadzić kurs dla młodzieży? Jakże to było nierozsądne z mojej 
strony. Druhna Danusia, wraz z już nieżyjącą druhną Ireną, z ogromną 
pasją i zaangażowaniem wprowadzały nas w tajniki i piękno polskiej 
turystyki. Każdej Jej opowieści chciało się słuchać. Jej opowiadania 
zawsze nacechowane były ogromną miłością i szacunkiem do naszej 
ojczyzny - Polski. Każde spotkanie z druhną Rosner było ogromnym 
przeżyciem. To była nie tylko lekcja dobrych manier, ale i szacunku do 
naszej historii oraz umiejętności przekazywania o niej wiedzy.

Do tego druhna Danusia znana była z pięknego głosu. Pięknie śpiewała 
– piosenki harcerskie, patriotyczne, ludowe. Często wykonywała także 
utwory, które sama skomponowała, do dziś rozbrzmiewają one na 
harcerskich spotkaniach i ogniskach.

Druhna Danusia z łatwością nawiązywała kontakt. Chętnie 
rozmawiała z każdą napotkaną osobą. Miała dobrą pamięć do twarzy 
i imion. Każdy czuł, że się właśnie nim i jego sprawami interesuje. 
Zarażała uśmiechem i radością życia. Gdy trzeba było, to potrafiła 
skarcić, jednak nie była to nigdy bezzasadna reprymenda. 
Zawsze potrafiła dać dobrą radę, wesprzeć dobrym słowem. 
Aktywna przez długie lata. Nie tylko psychicznie. W podeszłym 
wieku miała bardzo dobrą kondycję fizyczną. Wielu mogłoby Jej  
tego pozazdrościć.

Wiele poświęciła wychowaniu młodzieży – zarówno tej szkolnej, jak  
i harcerskiej. Całe serce włożyła w swój ukochany szczep – „Błękitnych”. 
To dzięki Jej staraniom tak prężnie harcerze jej szczepu działali na 
terenie Wawra, a w szczególności Anina. I wszyscy – członkowie Jej 
środowiska, a także ci, których przez lata kształtowała, bardzo Ją za to 
cenili. Uhonorowana została najwyższym dziecięcym odznaczeniem 
- Orderem Uśmiechu. Przez wiele lat pełniła funkcję wicekanclerza 
Międzynarodowej Kapituły tego odznaczenia. Odznaczona także 
wieloma harcerskimi i państwowymi medalami. Dla wielu osób była 
inspiracją i wzorem. Mówią, że nie ma osób niezastąpionych. A ja 
twierdzę inaczej. Trudno będzie wypełnić lukę po druhnie Danusi.

Druhno Danusiu, wierzę, że przy innym ogniu znów spotkamy się 
i będziemy dalej śpiewać i gawędzić. Niech Twój duch czuwa nad 
naszymi harcerskimi sprawami. Spoczywaj w pokoju!

hm. Piotr Piskorski
komendant Hufca Warszawa-Praga-Południe
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Moja przyjaciółka Danusia

Druhnę harcmistrzynię Danutę Rosner, czyli po prostu Danusię, znałam od bardzo 
dawna. Była moją przyjaciółką, druhną. Obie jesteśmy spod znaku harcerskiej 
lilijki. Wiedziałam zawsze, że Danka to niedościgniony dla mnie wzór harcerki, 
zupełnie taki, jak moje ukochane z czasów młodości harcmistrzynie: drużynowa 
Albina Stępkowska oraz siostry Stanisława i Otylia Laski z Komorowa, które całym 
niełatwym, a pięknym życiem służyły Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi. 

Z głębokich, ciepłych, mądrych, poważnych i często uśmiechniętych rozmów 
z Danką czerpałam energię i wzory do życia. Danka kochała muzykę i śpiew. 
Była swym śpiewem uskrzydlona. Ja również kocham śpiewać i robię to 
wszędzie, tak po swojemu. Nie śpiewałam tak cudnie jak Ona, ale że śpiew 
zawsze łączy, więc Danusia znosiła i mój. Razu jednego podczas jazdy ze 
mną samochodem stwierdziła: – I samochód, i melodia nosi cię pędziwietrze. 
– Do dzisiaj korzystam z auta, jestem w nim często i pamiętam, że Danka 
uczyła zatrzymania się w pędzie, uczyła uwagi w myśli, mowie i czynie, ale też  
i spontaniczności w pielęgnowaniu i kochaniu wartości.

Mundur harcerski nosiła tak, jak nikt, no może tylko jak harcmistrzyni Hania 
Grabińska z „Wędrowniczek”, tzn. z dumą i miłością do niego. Zachwycała 
mnie, mego syna Sergiusza, moją rodzinę i tylu innych, swą ufną, ale  
i wymagającą wiarą w ludzi. Druhu komendancie Marcinie! Jej i mój 
przyjacielu! Danka wierzyła zawsze w Ciebie. Kochani „Błękitni”, wiara w Was, 
wiernych Harcerskiemu Prawu i Harcerskiemu Przyrzeczeniu była w niej do 
końca w dobrych, a potem i w ciężkich – bo choroba – dniach, balsamem. 
Jeszcze tak niedawno na ostatnich dla Niej rekolekcjach Wędrowniczek po 
Zachodnim Stoku w Aninie modliła się za Ojczyznę i za swoich „Błękitnych”, 
i dziękowała gorąco za dar bycia Polką, harcerką i za Was, bo darem  
dla Niej byliście.

Takich ludzi jak Danusia nie zapominamy! Nigdy! Nosimy w skarbczyku serca – 
zawsze na zawsze. I tylko iść nam trzeba - Jej, Danki śladem! Czuwaj!

Aldona Kraus
Lekarka, poetka z Anina, oddana propagatorka dzieł 

księdza Jana Twardowskiego, przyjaciółki Danuty Rosner

Warszawa-Anin, 3 sierpnia 2020 r.
fot. z albumu autorki

Pożegnanie druhny harcmistrzyni 
Danuty Rosner

Dzień rozstania z Tobą, Druhno miła.
Brać harcerską, rzeszę ludzi zasmuciłaś.
Czas pożegnań, bo z wyroku Pana
Tyś na zbiórce już w niebie na polanach.
Nowy dzień za dniem przychodzi,
Cel Twej pracy biorą w ręce młodzi.
Błękit chust barwili świtem,
Chcą tak jak Ty spotkać się ze szczytem.
Każdy krok związany jest z harcerskim prawem.
Każdy z nich - jak Ty, ma serce czyste, prawe.
Jak dla Ciebie, dla nich ziemia, człowiek, niebo
jest najpierwszą, największą, najświętszą potrzebą.
Druhno Czuwaj! Niech Twoi harcerze
nie ustają w cnotach, w wierze,
a zawsze miłością tylko przepełnieni
jak Ty, solą będą i nieba, i ziemi.

Aldona Kraus

Warszawa-Anin, 28 lipca 2020 r.
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Pożegnanie 
hm. Danuty Rosner

Wspominamy dzisiaj osobę niezwykłą, szlachetną, przyjazną dla drugiego 
człowieka, szczególnie tego najmłodszego, szczególnie tego znajdującego 
się w potrzebie. 

Druhna Danuta Rosner całe życie oddała harcerstwu i do ostatnich dni było 
ono dla niej niemal wszystkim. Była dumna z harcerskiego munduru. Nosiła 
go z wielką powagą. Była rozpoznawalna i szanowana we wszystkich kręgach, 
w jakich się pojawiała. Od młodszych wymagała konsekwentnie, by szanowali 
mundury, obciągali rękawy i zapinali guziki.

Z zapisanych wspomnień dowiadujemy się, że druhna Danusia zawsze lubiła 
się bawić z dziećmi, opowiadać im bajki, uczyć śpiewania. Najmłodszymi 
zaczęła się zajmować, będąc uczennicą szóstej klasy szkoły podstawowej. 
Kiedy przyszła wojna, mieszkała na Śląsku, obok walcowni metali  
w Czechowicach-Dziedzicach, które były wcielone do Rzeszy. Działały tam 
wyłącznie szkoły niemieckie. […] Jako dziecko zaczęła pisać wiersze, które 
z dumą recytowała na akademiach i uroczystościach. Robiły one wielkie 
wrażenie, bo przepojone były miłością do ojczyzny.

W 1962 r. podjęła pracę w szkole w Aninie, gdzie zbudowała struktury 
harcerskie. Była wtedy podharcmistrzynią. Uczyła języka polskiego. Pracowała 
tam do 2002 r. Dziesiątki lat chodziła z młodzieżą na rajdy piesze, była 
przewodnikiem górskim. Jak wspomina – „z młodzieżą przeszłam całe Sudety 
– od Gór Izerskich przez Karkonosze, po Góry Stołowe, Orlickie…”. W swoim 
życiu zorganizowała 102 obozy harcerskie, w tym dziewięćdziesiąt, odkąd 
mieszkała już w Warszawie.

W 1980 roku rozpoczęła się jej przygoda z Orderem Uśmiechu, którym została 
uhonorowana na wniosek swoich ukochanych „Błękitnych”. Została 226. 
Kawalerem Orderu Uśmiechu, a swoje odznaczenie odebrała w Dniu Dziecka 
1980 r. w Operze Leśnej w Sopocie. Ten order był dla niej najważniejszym 
wyróżnieniem, chociaż otrzymała wcześniej i później jeszcze wiele innych. 
Bardzo była dumna, że nagrodziły ją dzieci. W dniu jej 90. urodzin jako 
Rzecznik Praw Dziecka miałem zaszczyt i przyjemność odznaczyć ją Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS 
DEFENSORI.

W uznaniu jej wyjątkowych zasług w pracy na rzecz dzieci w 1987 r. dołączyła 
do grona członków Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, gdzie 
była najpierw członkinią kapituły, następnie członkinią zarządu, i ostatecznie 
wicekanclerzem. W gronie kapituły była nie tylko osobą rozpoznawalną 
i charakterystyczną, ale niezwykle lubianą i szanowaną. Jej głos podczas 
rozpatrywania dziecięcych wniosków miał moc.

Dla mnie Danusia była ikoną Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. 
Współpracę z nią poczytywałem sobie zawsze za zaszczyt i przyjemność. 
Żadna impreza z jej udziałem nie mogła odbyć się zgodnie z ceremoniałem, 
zawsze były odstępstwa, śpiewy, dowcipy, opowieści. Podczas uroczystości 
dekoracji Orderem Uśmiechu przywoływała słowa hymnu „Nieprzetartego 
Szlaku”, którego była autorką. Pozwolę sobie zaprezentować jego fragment, 
bo jestem pewien, że tego życzyłaby sobie Danusia:

Daj Druhno dzieciom miłość swą,
Bo taka jest potrzeba.
Podaj na dłoni serce swe, jak dajesz kromkę chleba.
Daj Druhu dzieciom uśmiech swój,
Bo śmiać się wszystkim trzeba,
Podaj na dłoni radość swą,
Jak dajesz kromkę chleba…

Za to ją wszyscy kochaliśmy. Dzisiaj odeszła, jednak tyle ziarna dobra  
i przyjaźni zasiała tak skutecznie, że i tak na zawsze będzie z nami. Danusia 
pisała, ale także potrafiła docenić cudzą twórczość. Ceniła bardzo poetkę  
i również członkinię Kapituły Irenę Conti Di Mauro, dlatego pozwalam sobie 
na tę chwilę sparafrazować nieco jej wiersz z tomiku „I co teraz z tą miłością?”.

I nie uwierzę
chyba tak do końca
że Ciebie już nie ma z nami
Byłaś Jesteś Będziesz
Nie uda Ci się tak zupełnie odejść
z wyobraźni naszych serc
i naszych myśli
Kawalerze Orderu Uśmiechu
Kadencja Twojej Dobroci
Odwiecznej rodzicielki mądrości
będzie trwała
i niech trwa długo długo długo

Danusia mówiła, że najważniejsze w życiu to chcieć, umieć i kochać: chcieć to 
dobrowolność, umieć to uczyć się przez całe życie – nie zawsze od starszych,  
a od mądrzejszych i kochać, bo bez miłości to wszystko by nie miało sensu. Nie 
mówię żegnaj, ale do zobaczenia Danusiu.

W imieniu własnym i całej Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu 
wyrazy szczerego współczucia składam córce i najbliższej przyjaciółce Danusi 
- Joannie oraz wszystkim, którzy czuli się jej bliskimi i przyjaciółmi. 

dr Marek Michalak
Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu 

Uśmiechu

Pożegnanie druhny harcmistrzyni 
Danuty Rosner

Dzień rozstania z Tobą, Druhno miła.
Brać harcerską, rzeszę ludzi zasmuciłaś.
Czas pożegnań, bo z wyroku Pana
Tyś na zbiórce już w niebie na polanach.
Nowy dzień za dniem przychodzi,
Cel Twej pracy biorą w ręce młodzi.
Błękit chust barwili świtem,
Chcą tak jak Ty spotkać się ze szczytem.
Każdy krok związany jest z harcerskim prawem.
Każdy z nich - jak Ty, ma serce czyste, prawe.
Jak dla Ciebie, dla nich ziemia, człowiek, niebo
jest najpierwszą, największą, najświętszą potrzebą.
Druhno Czuwaj! Niech Twoi harcerze
nie ustają w cnotach, w wierze,
a zawsze miłością tylko przepełnieni
jak Ty, solą będą i nieba, i ziemi.

Aldona Kraus

Warszawa-Anin, 28 lipca 2020 r.
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Spełnione życie druhny 
Danusi

1. Chyba najtrudniej mówić o osobach, które wymykają się prostej 
charakterystyce. Danusia, nasza druhna Danka, z którą przez tyle lat 
pracowaliśmy w murach jednej szkoły, bywaliśmy jako uczestnicy 
i wychowawcy na jej rajdach, zlotach, obozach, niezliczonych 
kursach i konkursach - nie jest prostym przypadkiem człowieka  
i osobowości. To przypadek szczególny, to wyjątek w pięknej 
regule harcerskiego świata. Długo by można wyliczać jej przymioty,  
z których posiadania choćby jednego każdy z nas, harcerzy, mógłby 
być dumny. Ona posiadała je wszystkie. I nie dlatego, że po prostu 
została nimi obdarzona. Owszem, wiele dał jej Bóg, lecz każdą  
z cech szlifowała jak najcenniejszy diament przez całe długie, 
piękne i nie da się powiedzieć, że proste życie.

Dewizą życiową druhny Danusi już na progu harcerskiego życia stały 
się trzy słowa: CHCIEĆ – UMIEĆ - KOCHAĆ. Sama druhna pytana, 
co to znaczy, wielokrotnie powtarzała: - Chcieć, to dobrowolność 
i aktywność działania, umieć znaczy tyle, co uczyć się przez 
całe życie i to niekoniecznie od starszego, ale od mądrzejszego.  
I kochać: bez miłości bardzo szeroko pojętej niczego nie jesteśmy  
w stanie osiągnąć.

Co znaczy dla druhny Danusi być harcerką Rzeczypospolitej? 
Mówiła nam o tym wielokrotnie, ale najpełniej i najpiękniej wyraziła 
to w swojej postawie wobec ludzi, pochylając się nad każdym, 
kogo napotkała na swej drodze, wobec świata, który dla niej wciąż 
był cudem, chociaż czasem trudnym do pojęcia.

Dla Druhny OGNISKO płonie zawsze, pali się bowiem w żarach 
naszych serc związanych braterstwem, przyjaźnią i optymizmem. 
Płonące ognisko w rytuale harcerskim jest symbolem dobra 
rozświetlającego mrok ciemności zła, ciepła ogrzewającego serca  
i umysły harcerzy i harcerek budujących własny DOM-OJCZYZNĘ, 
a także ponadnarodową wspólnotę ludzką.

2. Druhna Danusia była Ślązaczką, zawsze to podkreślała. Wiele 
razy mogliśmy się radować jej gawędami i opowiadanymi 
autentyczną gwarą śląską. To z siły „Śląskich pieronów”, jak sama 
mówiła, wyrósł jej patriotyzm, umiłowanie polskiego krajobrazu 
bez względu, czy to Beskidu Śląskiego, mazowieckiej równiny, 
szczytów Tatr, czy też przedmieść Warszawy... Przekaz jest 
zawsze ten sam: Ojczyzno nasza, o kraju nasz, święte są Twoje 
piękne ziemie. Dzisiaj trudno jest dotrzeć z takim przekazem 
nie tylko do młodych ludzi, a tu Danusia przez całe lata  
z uporem i mozołem, pokonując obojętność i niechęć , a także 
brak zrozumienia wielu osób, swą pracą, postawą pokazywała, 
jakie to ważne. I bez względu, czy było to zielone przedszkole 
w Bieszczadach, czy jeden z licznych rajdów pamięci, czy też 
ślęcząc nad kolejną organizacją kursu dla przewodników 
turystycznych... Pracowitość i entuzjazm wykraczały poza 
zwykłe ramy zaangażowania w życie hufca czy sprawy szkolne. 
Najważniejszy dla druhny Danki był przekaz jasny i czytelny: 
Jesteś Polakiem/Polką, więc masz dług wobec wcześniejszych 
pokoleń, dług wdzięczności i miłości. To twój kapitał. Nie wolno 
tego lekceważyć, od niego zależy, jakim człowiekiem staniesz 
się dla siebie i innych.

Przybywając do Warszawy druhna Danka pokochała to 
miasto, jakby się w nim urodziła. Co roku organizowała 
rajdy popularyzujące wśród młodzieży wiedzę o Warszawie. 
Tu należy dodać, że wiele nauczyliśmy się od Druhny my 
instruktorzy, a także nauczyciele, czasem nawet rodowici 
warszawiacy... Niekiedy jej zapał i niespożyta energia 
wywoływały wśród uczniów, jak i wychowawców, uśmiech 
pobłażliwości lub zniecierpliwienia. Cóż, tak oddanej harcerki-
turystki-nauczycielki nikt nie znał. To właśnie Danusia  
z serca do serca próbowała wlać żar swej miłości do naszej 
stolicy, symbolu bohaterstwa i niezłomności, pisząc jedną ze 
swoich pieśni o Warszawie. 
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3. Tyle jesteś wart, ile możesz dać innym. - Słowa Żeromskiego często 
cytowane przez Danusię szczególnego znaczenia nabrały w Jej pracy 
związanej z Kapitułą Orderu Uśmiechu, Przez lata pełniła funkcję 
wicekanclerza. Proponowała honorować ludzi szczególnie zaangażowanych 
w pomoc dzieciom, propagowała idee Orderu Uśmiechu, brała udział  
w niezliczonych spotkaniach i konferencjach, których celem było dobro 
dziecka. Wystarczy powiedzieć, że gdzie tylko się pojawiała - na obozie, w 
szkole, na zlocie - tam, gdzie byli młodzi ludzie, zawsze znajdowała grupę 
dzieciaków, czasem nawet starszych, z którymi w jednej chwili nawiązywała 
kontakt, bawiła się, śpiewała, a często pomagała rozwiązywać problemy. No 
i wreszcie ta najpiękniejsza cecha charakteru Danusi: nigdy nie była ponura. 
Zawsze i dla wszystkich miała uśmiech, niewyczerpane wręcz ciepło. Rozdaje 
radość rzeczywiście, wygląda to tak, jak w słowach jej własnej piosenki: 
Braterskich uczuć nigdy dość, jak powszedniego chleba. Daj druhu /druhno 
uśmiech swój, bo śmiać się wszystkim trzeba.

4. Nasza Druhna była istotą śpiewającą. Gdyby dobry Bóg chciał Ją oblec  
w inną postać, zapewne byłaby wiecznie śpiewającym ptakiem. Na wszystko, 
co w Jej życiu się działo, miała jedną odpowiedź - śpiewającą. Muzyka 
przepełniała jej życie, takiego też wybrała sobie partnera, męża muzyka, dzieci 
również od zawsze związane były z muzyką... Zresztą trzeba to powiedzieć, że 
trudno znaleźć linię podziału między tym, co osobiste, a tym, co społeczne. 
Dlatego też wielka cześć dla Jej córki Joanny, opiekunki, przyjaciółki, która 
śpiewała od poczęcia razem z Matką na wiele głosów..

Nieprzypadkowo 147 WDH nosi imię Tadeusza Sygietyńskiego, a wieloletnia 
przyjaźń i współpraca z zespołem „Mazowsze” jest podstawą do naszej 
dumy, nie każdy może się taką przyjaźnią poszczycić. Śpiewająca Danusia 
stała się wyrzutem sumienia dla tych - nieśpiewających, bo śpiewała ucząc 
siebie i innych, studiując, wychowując własne i cudze dzieci, zmagając się  
z cierpieniem, którego życie jej również nie szczędziło. Wyśpiewywała wiarę 
w ludzi, entuzjazm dla pracy, pochwałę urody świata, swą wierność ideałom, 
swoją głęboką a zarazem prostą wiarę i szlachetność. Czasem gniew i bunt 
wobec nikczemności.

Ale zawsze wracała do nieśmiertelnych słów poezji Wincentego Pola „Musimy 
siać”. Ten tekst to drogowskaz - twardy, obrany już na początku młodości kurs 
pracy u podstaw ku lepszej przyszłości, odradzania polskości, to zobowiązanie 
do ciągłego działania, tworzenia CUDU: Musimy siać, musimy tworzyć cud, bo 
głód na świecie, na świecie straszny głód. 

Wielu zadawało pytanie, co ta Danka tak ciągle z tym swoim sianiem, że to już 
nudne. I napiszę tu po latach znajomości. Może dla kogoś nudne, nieatrakcyjne 
i niezrozumiałe, ale na pewno warte przypominania, rozumienia. To nie jest 
zwykła pieśń, to wezwanie płynące z głębi serca, to przeświadczenie o tym, 
co do słów Wincentego Pola dopisała jako koleją zwrotkę druhna Danusia: 
Będziemy siać i zbierać nasze plony, / na szańcach naszych ojców wiecznie 
trwać, / Zbierzemy plon miłością zaszczepiony, / Musimy siać, My wciąż 
będziemy siać!

5. I jeszcze jedno Danusia powiedziała: - Trzeba szukać wzorców. - Dla niej 
autorytetem spełniającym wszystkie wymogi harcerskiego stylu życia był hm. 
Stefan Mirowski. Dla nas, harcerek i harcerzy, stała się właśnie Danusia. Druhna 
Danuta Rosner z domu Szkucik. I oto spełnia się Jej jako harcerki najgorętsze 
pragnienie i życzenie. Mimo że dzisiaj wielu młodych instruktorów nie znajduje 
autorytetów godnych naśladowania, nasza Druhna swoją życzliwością, 
otwartością zdobyła zaufanie młodych i zdołała wychować następcę. Sztafeta 
pokoleń została zachowana. Danusia wychowała harcerza, który godnie 
poniesie jej ideały trwając w służbie. To pewnie jest jedno z ważniejszych 
dokonań Jej pięknego i trudnego życia.

pwd. Marcin Świderski
komendant Hufca Warszawa-Wawer
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W bieszczadzki pejzaż 
wpisana 

To jest pewne, że wiatr wiejący na bieszczadzkich połoninach ze smutkiem 
poniósł wiadomość w lasy bukowe i w doliny, że druhna Danuta Rosner 
odeszła na wieczną wartę, by przy blasku wiecznego światła niebiańskich 
ognisk opowiadać gawędę o harcerskim życiu w Bieszczadach. Zasmuciły 
się Biesy i Czady, zafrasowali się święci w kapliczkach – tu już nie przyjdzie  
i nas nie odwiedzi. To my tam za Nią będziemy wędrować. 

Ponad wszelką wątpliwość Druhna Danuta miała trzy wielkie miłości: 
1) do swojego męża Józefa,  2) młodzieży - szczególnie harcerskiej,  
3) do przyrody, wśród której Bieszczady stanowiły jej sanktuarium. 

A w tychże miejscami darzonymi jej nieustającą sympatią były: 
warszawska stanica w Lisznej i „Ostoja” w Suchych Rzekach. 

Władysław A. Terlecki HO w śpiewniku Jej autorstwa wspomina, że 
dla Józefa była przewodnikiem i czymś więcej niż matką ich dzieci. Jej 
żywiołowa, pełna miłości do dzieci i młodzieży dusza – powiodła go 
„Harcerskim szlakiem”, który przewędrowali dziesiątki i tysiące kilometrów, 
którym prowadzili ku Polsce dziesiątki tysięcy młodych harcerek i harcerzy1 . 
Wspólnie tworzyli piosenki i pieśni śpiewane przy ogniskach i na szlakach. 
Czwartą była miłość do ojczystego języka. 

Miłość druhny Danuty do młodzieży sprawiła, że jak przystało na 
prawdziwą harcmistrzynię, prowadziła ją przez trudne powojenne drogi 
ku nowej Rzeczypospolitej, która wyłaniała się z mgły marzeń i nadziei, by 
w końcu lat 90-tych stać się jej rzeczywistością. 

Na szlaku tej wędrówki znalazły się dzikie powojenne Bieszczady  
z licznymi, jeszcze niezabliźnionymi śladami wojny, przesiedlenia ludności 
w ramach Operacji Wisła, drwalami i smolarzami karczującymi bukowe 
wzgórza, wywożącymi drzewo lub przepalającymi go na węgiel oraz 
PGR-ami. Stało się to za sprawą zorganizowania w 1974 roku Operacji 
Bieszczady 40, przeznaczonej dla młodzieży starszoharcerskiej, której 
celem było włączenie jej w zagospodarowanie Bieszczad i ożywienie życia 
kulturalnego, połączonego z wypoczynkiem2 . W latach 80-ch Operacja 
została przekształcona w Bieszczadzką Akcję Letnią. W ramach operacji 
zbudowano na terenie Bieszczad liczne stanice harcerskie, do której 
przyjeżdżali harcerze z całej Polski. Wśród nich znalazła się warszawska 
stanica w Lisznej i krakowska w Suchych Rzekach. W konsekwencji, 
jak wspomina Małgorzata Jarosińska3 , w latach 80-ch w Bieszczadach 
powstawała Rzeczpospolita Harcerska. Sieć rozrzuconych w górach 
stanic mających własną specyfikę, skomunikowanych łącznością radiową, 
wspólne przedsięwzięcia: rajdy, festiwale, sejmiki, wzajemne odwiedziny, 
bieszczadzka piosenka. Wszystko to tworzyło swoistą kulturę i dawało 
możliwość  przeżywania  uczestnictwa  we  wspólnocie.

W Bieszczadach dh. Danuta Rosner włączyła się między innymi  
w działalność instruktorskiego Kręgu Białej Podkładki im. Aleksandra 
Kamińskiego, którego jednym z zadań było zmienianie celów obecności 
harcerzy w Bieszczadach za sprawą starszoharcerskiego ruchu naukowego. 
Chodziło przede wszystkim o odejście starych idei przekształcania 
Bieszczadów w kierunku propagowania idei poznania środowiska 
przyrodniczego i jego ochrony. W sierpniu 1983 r. z inicjatywy Kazimierza 
Bogdana Schütterlego w Suchych Rzekach odbył się I Bieszczadzki Sejmik 
Starszoharcerski, który odegrał znaczącą rolę w określeniu dalszych 
losów operacji. Czynny udział wzięła w nim dh. Danuta. Sejmik zakończył 
się rozesłaniem wici do środowisk starszoharcerskich, wzywając je do 
przyjeżdżania w Bieszczady. W wezwaniu nadal była mowa o pracy  
i pomocy dla mieszkańców regionu, ale silny akcent został postawiony 
na samodoskonalenie młodzieży harcerskiej: „[…] Dzika, niedostępna 
przyroda, surowy klimat, trudniejsze od innych warunki obozowania, 
pozwalają na doskonalenie indywidualnych postaw i umiejętności, 
hartują psychikę i ciało, uwrażliwiają na potrzeby otaczającego środowiska. 
Warunki te pozwalają budować nie tylko własną osobowość, ale przede 
wszystkim oddziałują na innych zgodnie z harcerskimi ideałami […]”4 .

Sformułowane na sejmiku pytania brzmiały: Jak być w Bieszczadach? Czy 
jako turysta? Jako przypadkowy użytkownik czy jako współgospodarz? 
Przewędrować Bieszczady, pobyć z wodami i widokami, pozostawić po 
sobie trochę śmieci i odejść? Czy też poznać przestrzeń, ludzi, historię – 
zrozumieć ją, a później zaistnieć jako gość wspomagający gospodarzy, 
wzbogacić samego siebie, by móc z tego bogactwa rozdawać innym, czyli 
być tak, jak byli w Tatrach twórcy na przełomie XIX i XX wieku? Jeżeli tak, 
to stąd pomysł na ruch ekologiczny, na działalność plenerową i klubową. 

Odpowiedzią na nie było poszukiwanie sposobów współistnienia  
i współtworzenia z ludźmi tu żyjącymi i gospodarującymi. Stąd „Wołosate”, 
„Lesko”. Stąd wędrówki poznawcze – „Bieszczadzki Rajd”. Sięganie do 
najlepszych tradycji polskiego harcerstwa, rozumianego jako służba 
Rzeczypospolitej przez jej młodych obywateli. Harcerstwa jako drogi do 
rozszerzania swych uczuć i myśli, by móc czynić dobro, jakiego oczekiwał 
patron Kręgu Białej Podkładki – Aleksander Kamiński. 

Realizacja tak określonych zadań byłaby wręcz niemożliwa bez aktywnego 
udziału hm. Danuty Rosner, która nie tylko prowadziła harcerki i harcerzy 
na bieszczadzkie szlaki połonin, ale organizowała kursy dla przewodników 
po Bieszczadach; strażników przyrody; służby ochrony szlaków  
i przewodników PTTK; wraz z Ewą Styczeń opracowywała 
koncepcję Polowych Zbiórek Harcerstwa Starszego i ogniobrania  
w Stebniku i w Zubeńsku. Była współinicjatorką i współorganizatorką 
Starszoharcerskich Sejmików Ekologicznych w Dwerniczku i w Ustrzy- 
kach Dolnych.
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Z zawodu dh. Danuta była nauczycielką języka polskiego, ale jakże 
nieprzystającą do wzorca Pimki z “Ferydydurke” Witolda Gombrowicza, który 
stawiał sobie za cel wyuczyć tego, co mu nakazano, a żeby go osiągnąć, starał 
się przyłapać na czymś ucznia, upupić, by go tłamsić aż się wyuczy. Jakże Jej 
to było wstrętne i obce. Owszem, była wymagająca, ale przede wszystkim od 
siebie, ale zawsze życzliwa, wrażliwa i czuła. Była po prostu przewodniczką – 
mentorką, inspirującą i pomagającą przezwyciężać trudności; chwalącą za 
osiągnięcia; umiejącą uważnie słuchać.

Jak już zostało napisane, druhna Danusia kochała młodzież i pracę z nią, 
lecz na równi lub może bardziej kochała język polski – mowę ojczystą. W tej 
miłości była wierna przekazowi Bronisława Ferdynanda Trentowskiego, wg 
którego korzenie człowieczeństwa, które tworzą historię, tkwią w ziemi, na 
której narodził się lud, lub z której przywędrował i pozostał. Z nią jest związany 
Słowem – mową, w których zawarta jest pierwotna prawda i wiedza. Nawet 
wtedy, gdy ludzie są zmuszeni lub z własnej woli ją opuszczają5.
 
Dobrze wiedziała, że to dzięki mowie ojczystej, lekceważonej aż do XVIII 
wieku, gdyż językiem urzędowym była łacina, kształtował się naród. Ten język 
nauczany przez matki i ojców; podnoszony do rangi sztuki, nauki i filozofii 
przez twórców, głównie przez gawędziarzy, poetów i aktorów na co dzień, 
ale szczególnie w ciężkich czasach rozbiorów i wojny, krzepił ducha, dodawał 
otuchy i sił.

Dh. Danusia nie tylko władała piękną polszczyzną, ale pisząc wiersze i teksty 
piosenek, czy też opowiadając gawędy przy ogniskach, pod rozgwieżdżonym 
bieszczadzkim niebem, wpisywała się w pejzaż połonin, ale także historię 
literatury, podążając śladami księżnej Gertrudy Mieszkównej, niewątpliwie 
autorki najstarszej polskiej pieśni Bogarodzicy i licznych modlitw6 , Elżbiety 
Drużbackiej, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, chociaż sama uważała się 
niegodną, by Ją do tego grona zaliczać. W słowie od autora do cytowanego już 
śpiewnika stwierdziła: Napisałam wiele piosenek i wszystkie były natchnieniem 
chwili, odruchem serca lub hołdem złożonym ludziom, ideałom, Ojczystej 
ziemi…. Nie jestem profesjonalistką; moje słowa i muzyka powstają we mnie. 
[…] Ci, którzy je słyszeli – śpiewają je – wdzięczni są za wzruszenie, za treści, za 
to, że je stworzyłam.

Piosenki dh. Danusi znajdują się w wielu harcerskich śpiewnikach. Uczą, 
wzruszają, pobudzają do myślenia, wśród nich są te Bieszczadami natchnione. 
Śpiewnik wydany przez Krąg Białej Podkładki im. A. Kamińskiego otwiera 
“Modlitwa Bieszczadzka” będąca wspólnym dziełem autora tej opowieści, 
który napisał wiersz a Danusia stworzyła do niego melodię. Stało się to  
w Suchych Rzekach, o czym Ona sama w komentarzu {a taki jest zamieszczony 
przy każdej piosence) wspomniała: Po napisaniu tekstu „Modlitwy” Marian 
przyszedł do pokoju i powiedział „To mój wiersz – chcę byś go przeczytała 
pierwsza”. Zauroczona tekstem krzyknęłam: - Nareszcie! To trzeba śpiewać! 
Zaczęłam improwizować melodię. Byłam pierwsza, która zaśpiewała „Modlitwę 
Bieszczadzką”. Potem była cisza. Po kilku minutach – Józio (mój małżonek) 
pośpiesznie zaczął zapisywać melodię. Jest w niej majestat i pokora, jest 
dziełem serca i uczuć nas wszystkich. „Wysłuchana z wiatrów na Połoninie” – 
powiedziała Ewunia Styczeń – to była pierwsza recenzja. […] Zapadła głęboko 
w serca. Śpiewaliśmy ją często, ale też często zamiast „Matko Bieszczadzka” 
intonowaliśmy „Matko Harcerska” – myślę, że przez to uczyniliśmy ją bliższą 
wszystkim harcerzom. 

Inne piosenki znajdujące się w Śpiewniku, związane z bieszczadzką przyrodą, 
ale także wędrówką po Bieszczadach, z doznaniami, przeżyciami i ideami 
ważnymi nie tylko w ruchu harcerskim, oddają klimat i nastrój tej części Polski. 
Na połoninie nie tylko nasyca wyobraźnię zielenią traw połonin spowitych 
welonem mgieł; barwnych kwiatów; lasów i górujących nad nimi słońcem  
i gwiazdami, ale porównując wędrowców do ptaków zachęca do powrotu do 
stanic – do gniazd.

Pokłon Bieszczadom wzywa do podjęcia trudu bieszczadzkiego szlaku 
– rozumianego jako wysiłek prowadzący do celu, gdyż Słowo harcerza  
w życiu coś znaczy i jego dotrzymanie wymaga porównywalnego mozołu.
Bieszczadzkie kwiaty – to słowem malowany krajobraz bieszczadzki, który 
synestezyjnie łączy nazwania, kolory, dźwięki i zapachy. Piosenka śpiewana 
nawet w mieście i w pochmurną pogodę wnosi radość i odprężenie. 
Bieszczadzki wiatr jest liryczną opowieścią, niesioną przez tenże wiatr  
z połonin i jest w pewnym sensie nawiązaniem do zabiegu literackiego  
w “Gloria Victis” Elizy Orzeszkowej, gdyż inspiruje do pochylenia się nad 
historią ludności Bieszczad a także do zacieśnienia bratniego harcerskiego 
kręgu, by móc wyjść naprzeciw marzeń.
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Na koniec, chociaż nie w Bieszczadach, to z ich klimatu, stworzyła dh. 
Danusia piosenkę poruszająca każde harcerskie serce – wzywającą do 
daru miłości jak kromki chleba, każdemu dziecku na nieprzetartym 
szlaku wędrówki do lepszego jutra. Śpiewajmy zatem Jej piosenki, nie 
tylko dlatego, że wpisała się nimi w pejzaż bieszczadzkich połonin, ale 
także dlatego, że, jak sama napisała w słowie “Od autora” śpiewnika: Stare 
przysłowie mówi: „Szukaj przyjaciół, gdzie śpiewają, gdyż źli ludzie pieśni 
nie znają”. Dodała także: Śpiewajmy dużo, bo śpiew jest nam – harcerskiej 
braci – potrzebny jak tlen do życia. Śpiewamy, bo piosenka i pieśń harcerska 
jest, jak wieść gminna, o której głosił Wajdelota w Konradzie Wallenrodzie, 
że jest arką przymierza// Między dawnymi i młodszymi laty// [w niej] lud 
składa broń swego rycerza// Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty.

Odprawa Komendantów Stanic i spotkanie Bieszczadzkiej Wspólnoty 
Starszoharcerskiej w Polanie w 1992 r. była przedostatnim ważnym 
wydarzeniem Bieszczadzkiej Akcji Letniej. W 1993 r. przez zjazdem ZHP 
właściwie akcja była zakończona. Po zjeździe jeszcze był organizowany 
wypoczynek dla harcerzy w stanicach bieszczadzkich, ale bez koordynacji 
wspólnych działań. Tym samym, jeżeli jeszcze hm. Danuta Rosner bywała 
w Bieszczadach, to Jej pobyt miał już inny charakter. 

Marian Dziwisz
 

Nota o autorze: Marian Dziwisz – dr nauk humanistycznych, przyjaciel 
harcerzy, związany z Kręgiem Białej Podkładki im. Aleksandra 
Kamińskiego podczas akcji letnich w Bieszczadach, prowadził 
w Suchych Rzekach warsztaty dziennikarskie i literackie dla harcerzy. 
Był redaktorem odpowiedzialnym Pod Hnatowym Berdem i 
niektórych numerów Stanicy, w których były zamieszczane teksty 
napisane przez harcerzy w ramach prac warsztatowych .

1 Danuta Rosner, Śpiewnik. Krąg Białej Podkładki im. A. Kamińskiego, 1991 , Egz. Nr 048, s. 34 
[archiwum domowe autora] 
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Bieszczady_40
3 Małgorzata Jarosińska, Harcerze w Bieszczadach, Rzeszów 2014, s. 103-106.
4 Harcerska Służba Bieszczadom, Drużyna. Na tropie 5/21 maj 1984, s. 13.
5 B.F. Trentowski, Czy można się uczyć filozofii narodowej od ludu….,[w:] 700 lat myśli polskiej. 
Filozofia i myśl społeczna. PWN, Warszawa 1977, s. 276
6 Zob.: Marian Dziwisz, Nowa hipoteza i nowe dowody w sprawie powstania i autorstwa 
Bogarodzicy. http://www.forummysliwolnej.pl/pdf/fmw323307.pdf, s. 52 -59

Modlitwa Bieszczadzka
Słowa: Maria Dziwisz
Muzyka: Danuta Rosner

Matko Bieszczadzka wiatrów Pani
W leśnej świątyni nad wąwozem,
Korne do Ciebie ślem błaganie,
Pokaż nam ścieżki, proste drogi.

Błogosław nasze z dniem zmaganie,
Daj nam nadzieję w dniu zwątpienia,
Że dom, co z serca jest tworzony,
Nie będzie miejscem zgubionych cieni...

Niechże on będzie bogaty przestrzenią
Pełen miłości i spokojnej ciszy...
Niech w nim wędrowiec drogą utrudzony
Kurz z siebie zmiecie, łaknienie nasyci.

Matko Harcerska Wiatrów Pani
Korne do Ciebie ślem błaganie,
Pokaż nam ścieżki, proste drogi.
Błogosław każde dnia nastanie...

Matko Najświętsza Wiatrów Pani
Korne do Ciebie ślem błaganie,
Pokaż nam ścieżki, proste drogi.
Błogosław wszystkim w leśnej ciszy. 

Pieśń powstała na obozie w Bieszczadach w sierpniu 1989 
roku w stanicy Chorągwi Krakowskiej, w Suchych Rzekach. 
Śpiewana przed cudownym Obrazem Jasnogórskiej Pani  
w czasie składania harcerskiego votum rękopisu “Kamieni na 
szaniec” w dniu 30 września 1999 roku.
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Druhna Danusia i „Rota”

Dwudziestego ósmego lipca pożegnaliśmy hm. Danutę Rosner. Kim 
druhna była, co robiła i jak mocne piętno odcisnęła na naszej organizacji, 
możecie znaleźć w bardzo wielu źródłach internetowych i nie tylko. Ja 
chciałbym nieco przybliżyć wam postać druhny z mojej perspektywy. 
Pokazać, jak mocne piętno odcisnęła na mnie i jak dużo jej zawdzięczam.

Do Warszawy przeprowadziłem się z całą rodziną w lipcu 2006 r. Założenie 
od razu było takie, że ja pójdę do pierwszej liceum a mój brat do pierwszej 
gimnazjum właśnie w Warszawie. Bardzo trudno było mi się pogodzić 
z przeprowadzką, ponieważ w Pionkach, skąd pochodzę, zostawiłem 
wtedy całe swoje życie. Najtrudniej jednak było mi się pogodzić z tym, 
że musiałem opuścić mój szczep harcerski, w którym spędziłem wiele 
lat najpierw jako zuch a później jako harcerz. Jak pewnie się domyślacie 
- chłopak z moim charakterem, który przyjechał z „prowincji”, nie miał 
łatwo. Nie będę zagłębiał się w szczegóły, bo nie ja mam być głównym 
bohaterem. Kiedy nastał rok szkolny i rozpocząłem naukę w XXVI LO 
im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby”, któregoś dnia we wrześniu 
spotkałem na korytarzu starszą panią w harcerskim mundurze. Jakież 
było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że wszyscy ją znają, a ona  
z ogromną energią, uśmiechem i życzliwością rozmawiała z każdym, 
kogo wtedy spotkała. Z taką samą dobrocią i szacunkiem traktowała 
zarówno panie woźne i dozorców, jak i nauczycieli czy dyrektora. Wszyscy 
byli dla niej równi i tak samo ważni. I to był pierwszy raz, kiedy spotkałem 
druhnę Danusię. Od razu w głowie zakiełkowała mi myśl, że muszę z nią 
przy najbliższej okazji porozmawiać.

Taka okazja w końcu nadeszła pod koniec września, kiedy druhna przyszła 
na naszą lekcję wychowawczą, żeby opowiedzieć nam o rajdzie pamięci 
zbrodni wawerskiej, który od wielu lat organizowała. Na początku, 
jak pewnie się domyślacie, większa część mojej klasy - szczególnie ta 
męska - lekceważyła druhnę, wykazując brak zainteresowania jej osobą. 
Ale ona miała w sobie naturalny dar zjednywania sympatii i wyjątkową 
umiejętność rozmawiania z młodzieżą. W końcu zaciekawiła nas i z uwagą 
cała klasa słuchała jej opowieści. Na koniec lekcji zarządziła, że będziemy 
śpiewać „Rotę”. Zapytała, kto z nas umie tę pieśń. Z trzydziestu trzech 
osób, które miałem w klasie, była tylko jedna taka osoba – to byłem ja. 
Nieśmiało wtedy podniosłem palec do góry spodziewając się, że reakcja 
moich niezbyt rozgarniętych kolegów będzie kpiąca. Nie pomyliłem się  
i druhna wyraźnie rozczarowana faktem, że tylko jedna osoba się zgłosiła, 
poprosiła mnie o wyjście na środek klasy i pomoc w śpiewaniu. Jak wiecie, 
śpiewać nie umiem i nigdy nie umiałem w przeciwieństwie do dh. Danusi, 
więc robiłem to na tyle dyskretnie, żeby jej nie przekrzykiwać.

Po skończeniu naszego występu na twarzach moich kolegów i koleżanek 
rysowało się wyraźne zdziwienie w połączeniu z podziwem, że starsza 
pani umie tak pięknie śpiewać. Myślę, że większość czuła lekki wstyd, iż 
nikt nie mógł się z druhną w tej kwestii równać. Później druhna poprosiła, 
żebyśmy na koniec krzyknęli okrzyk „Hebel – Ziu”. Polegał on na tym, że 
jedna osoba naśladuje gest heblowania i wykrzykuje – hebel! A reszta 
odpowiada – ziu! I tak trzy razy. Dla mnie nie było to nic nowego, bo 
przecież różnego rodzaju okrzyki znałem z harcerstwa. Ale dla reszty 
mojej klasy wydawało się to dziecinne i idiotyczne, bo nikt, kto nie jest lub 
nie był harcerzem, nigdy nie zrozumie idei okrzyków. Druhna zostawiła 
mnie na środku klasy i powiedziała, że to ja będę krzyczał – hebel! Później 
przy okazji różnych wizyt druhny w szkole jeszcze kilka razy krzyczałem 
ten okrzyk i stąd w szkole zaczęli mówić – idzie ten od hebla – idzie Hebel. 
Tak właśnie narodziła się moja ksywka, pod którą wszyscy mnie znacie.

 

Po zakończeniu lekcji z „Rotą” zapytałem druhnę, czy możemy 
porozmawiać, a ponieważ ona nigdy nie odmawiała nikomu 
rozmowy, od razu się zgodziła. Najpierw podziękowała mi za pomoc 
a później, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, zapytała, czy 
jestem harcerzem. Później okaże się, że zawsze miała „nosa” do ludzi  
i potrafiła ich świetnie wyczuć. Opowiedziałem więc jej w skrócie 
swoją historię, że niedawno przeprowadziłem się do Warszawy, że 
byłem 9 lat harcerzem w ZHR i że poszukuję drużyny harcerskiej  
w Warszawie. Druhnie wtedy zaświeciły się oczy, szeroko się uśmie- 
chnęła i zapytała, czy nie chciałbym pomóc przy organizacji rajdu 
pamięci dla uczniów szkoły. Oczywiście zgodziłem się od razu. Później 
przy okazji organizacji tego rajdu często spotykałem się z druhną Danutą. 
Wtedy poznałem jej historię, piosenki, wiele anegdot, opowieści i 
gawęd. Słuchałem jej z przyjemnością i czułem, że staje mi się coraz 
bliższa. W końcu padł pomysł reaktywacji „Błękitnych”, którzy od wielu 
lat oficjalnie nie działali już w liceum. I tym sposobem wraz z Marcinem 
Świderskim reaktywowałem 147 WDH „Błękitni” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego. Druhna wprowadziła mnie do hufca, angażowała 
w coraz to nowe harcerskie inicjatywy i służby. To dzięki niej wstą- 
piłem do PTTK i zdobyłem nawet kilka odznak. 

W pewnym momencie mojego życia traktowałem druhnę jak swoją 
babcię, stała się dla mnie bliską i ważną osobą. Znajomość z druhną 
Danusią przyszła w moim życiu, kiedy akurat byłem w trudnym 
momencie nieco zagubiony w nowej rzeczywistości z mnóstwem 
wątpliwości i obaw. To druhna pozwoliła mi uwierzyć w siebie, to ona 
wydobyła ze mnie potencjał, który do tej pory był gdzieś ukryty, ale 
najważniejsze, że to ona od początku do końca we mnie wierzyła 
pozwalając mi realizować się w harcerstwie. Dzięki niej poznałem 
zespół „Mazowsze” i kilka razy byłem w ich siedzibie w Otrębusach. 
To druhna Danusia przyczyniła się też w znacznym stopniu do zdania 
przeze mnie matury z języka polskiego. 

Kiedy skończyłem liceum, nasze drogi nieco się rozeszły. Spotykaliśmy 
się jeszcze kilka razy w Ocyplu, przy okazji rajdów pamięci czy na 
kolejnych jej urodzinowych wieczornicach. Chociaż wiele lat nie 
robiliśmy nic razem, to druhna Danusia zawsze zajmowała i będzie 
zajmować w moim sercu szczególne miejsce. Jestem pewien, że 
gdybym tamtego wrześniowego dnia nie zaśpiewał z nią „Roty”, moje 
życie potoczyłoby się zupełnie inaczej i najprawdopodobniej nie 
czytalibyście teraz tych wspomnień. Odejście Druhny to ogromna 
strata dla harcerstwa. Obowiązkiem była dla mnie obecność na Jej 
pogrzebie. A świadomość, że zostawiła po sobie ogromną spuściznę, 
którą obecni „Błękitni” będą pielęgnowali, sprawia, że Druhna ze 
spokojem będzie mogła czuwać nad nami przy tym najpiękniejszym 
niebiańskim ognisku.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Jaka była druhna 
Danusia?

Danuta Rosner, rocznik 1926, urodzona w Czechowicach, „całą 
gębą” najpierw Ślązaczka, później na studiach filologii polskiej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim krakowianka i przez następne 
dziesięciolecia aż do końca życia zdeklarowana warszawianka. Talent 
muzyczny, zapalona turystka i miłośniczka Bieszczad. Harcmistrzyni 
Polski Ludowej.

Człowiek legenda i „orkiestra”, przebojowa, przez całe życie „szła jak 
burza”. W naszym hufcu pojawiła się w 1962 roku i od razu dała się 
wszystkim poznać ze swej instruktorskiej aktywności. Twórczyni 
i wieloletnia komendantka Szczepu 147 WDH „Błękitni”. Znała 
wszystkich, a właściwie to ją wszyscy znali z tej niebywałej aktywności. 
Umiała bowiem „sprzedać” swoją bardzo pożyteczną działalność 
twórczą, artystyczną i turystyczną, tak by została ona właściwie 
oceniona i doceniona. Wychodziła z założenia, że „reklama jest 
dźwignią handlu”.

Była mistrzynią piaru - Danusię więc znała cała Polska. Ta instruktorska 
i ta pozaharcerska. Szczyciła się znajomością ze wszystkimi 
kolejnymi naczelnikami ZHP i ich zastępcami, komendantami 
chorągwi, kolejnymi ministrami oświaty i wychowania i kolejnymi 
prezydentami Warszawy. Przyjaźniła się z legendarną orędowniczką  
i popularyzatorką wiedzy o patriotycznych bojowych zrywach 
Polaków podczas powstania listopadowego czy powstania 
warszawskiego,  pisarką  „losu polskiego”  Barbarą Wachowicz.

Znała sławną międzywojenną aktorkę filmową Mirę Zimińską-
Sygietyńską, której męża, założyciela Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, uczyniła bohaterem swojego 
szczepu „Błękitnych”. Konsekwentnie czciła i pielęgnowała pamięć  
o nim. Przez dziesięciolecia prowadziła szczep będący artystycznym 
zapleczem naszego hufca. Uczestniczyła więc ze swoimi harcerkami 
i harcerzami we wszystkich wydarzeniach: przeglądach, festiwalach, 
koncertach reprezentując nasze barwy. 

Była krasomówczynią, mistrzem wystąpień publicznych i gawęd 
okolicznościowych. Do historii Związku przeszło jej płomienne, 
porywające patriotyczne przemówienie, jakie wygłosiła w Sali 
Kongresowej PKiN w Warszawie w 1981 roku na VII Zjeździe ZHP. 
Przyjęte przez 1500 delegatów owacją na stojąco, łzami wzruszenia 
i odśpiewaniem hymnu Polski. Napisała wspólnie ze swoim mężem 
Józefem, filharmonikiem, muzykę i słowa „Hymnu Hufca ZHP 
Warszawa-Praga-Południe”, muzykę i słowa przepięknej pieśni 
„Nieprzetarty Szlak” poświęconej środowisku dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej oraz do wielu innych pieśni i piosenek, tak chętnie 
śpiewanych do dziś przez harcerską i nie tylko brać.

Wspólnie z hm. PL Ryszardem Jakubisiakiem przygotowywała  
i przeprowadzała w kolejnych latach Festiwale Kultury Hufca. Dbała 
o wychowanie artystyczne młodzieży harcerskiej. Angażowała się 
również w szkolenie przyszłych instruktorów. Wspólnie z Adamem 
Czetwertyńskim, Grażyną Czetwertyńską w czwórkę prowadziliśmy 
jeden z kursów przewodnikowskich zorganizowanych przez 
nas w Chorągwianej Szkole Instruktorskiej w Starej Dąbrowie. 
Skromne możliwości lokalowe przy bardzo licznej grupie kursantów 
spowodowały, że zmuszeni byliśmy zająć jako komenda kursu jeden 
pokój. Miałem więc okazję przebywać w towarzystwie Danusi przez 
całą dobę przez kilkanaście dni z rzędu.

Była znakomitą towarzyszką działań szkoleniowych. A po zakończeniu 
zajęć kursowych długich, wielogodzinnych nocnych rozmów. Mówiła 
piękną polszczyzną, z lekkim akcentem śląsko-krakowskim. Słuchało 
się jej z przyjemnością. Gawędziła o życiu, o służbie instruktorskiej 
w Krakowie, o tragicznych czasach okupacji hitlerowskiej, o ciężkich 
czasach powojennych. O jej zawodowej drodze nauczycielki 
polskiego i wychowania muzycznego. I o jej rodzinnej tragedii, śmierci 
córki Grażynki, która jako dziecko zginęła pod kołami trolejbusu. Była 
to inna Danusia inną niż ta, którą znałem od lat z wcześniejszych 
działań w hufcu. Matka, która straciła swoje dziecko, na której ta 
tragedia odcisnęła bolesne piętno, Danka jednak nie załamała się, 
rzuciła się w wir instruktorskich działań i zajęła wychowaniem drugiej 
córki - Joanny.

Zawsze niezwykle towarzyska, uczynna i pomocna. Otwarta na 
wszystkich ludzi bez wyjątku. Często w „hufcowe wtorki czy piątki” 
wracając ze swojej szkoły wstępowała tak zwyczajnie, bez okazji, do 
anińskiej siedziby komendy hufca, by tam trochę pobyć, przywitać 
się ze wszystkimi, zajrzeć do mojego komendanckiego gabinetu 
na piętrze, podzielić się swoimi wrażeniami i przemyśleniami, 
doradzić, podjąć się kolejnych zadań. Przynosiła wtedy, oprócz 
bagażu radości i entuzjazmu, zdobytą jakimś cudem (a były to czasy 
pustych sklepowych półek), prawdziwą wiejską kiełbasę i zrobiony 
przez siebie własnoręcznie smalec ze skwarkami, cebulką i jabłkiem. 
I z całego serca częstowała nas wszystkich tą kiełbasą, smalcem  
i razowym chlebem.

Niosła swoje wielkie serce na dłoni, lubiła ludzi a ludzie lubili ją. 
Za życzliwość i uczynność, chęć niesienia pomocy, za śląskie  
i czasami rubaszne, choć była polonistką, poczucie humoru. Była 
duszą towarzystwa, nie można było jej nie zauważyć. Otrzymała 
za swoją instruktorską, społeczną działalność szereg odznaczeń. 
Ale jako jedna z trzech osób do tej pory w hufcu otrzymała nadane  
z inicjatywy dzieci i młodzieży odznaczenie - „Order Uśmiechu”. 
Była zresztą przez wiele lat potem wicekanclerzem Kapituły Orderu  
i mistrzem ceremonii wręczenia tego niezwykłego, jedynego takiego 
na świecie odznaczenia. Wiele jest jeszcze w naszym hufcu osób, 
które zasługują na to wysokie odznaczenie. Danusia zasłużyła sobie 
niewątpliwie na ten wielki zaszczyt. Swoją pracą, służbą i całym 
życiem ukierunkowanym na świat dzieci i młodzieży.

W ostatnich latach bardzo podupadła na zdrowiu, słabły jej siły.  
Z wysportowanej, aktywnej fizycznie i przebojowej osoby stawała 
się powoli słabą, bezbronną istotą, którą opiekowała się z ogromną 
miłością i oddaniem córka Joanna. Osobą wymagającą stałej,  
z czasem już całodobowej, specjalistycznej opieki. W lutym tego 
roku udało mi się jeszcze ją odwiedzić. Nie poznała mnie wtedy. 
Ta przebojowa Danka gasła po cichutku w domu opieki, niestety  
w samotności spowodowanej obostrzeniami związanymi  
z pandemią koronawirusa.

Było ogromnym zaszczytem i przyjemnością z nią współpracować. 
Pozostanie na zawsze w mojej pamięci.

hm. Andrzej Sadłowski



Praski Świerszcz       Wydanie Specjalne      Sierpień 2020

13

Praski Świerszcz       Wydanie Specjalne      Sierpień 2020

Bóg nade mną 
czuwał...

Urodziła się w roku 1926 na terenie dzisiejszych Czechowic-Dziedzic na Śląsku. Do Warszawy 
przyjechała w roku 1962 i z nią związała całe dalsze swoje życie. Instruktorka harcerska, która swoim 
życiorysem obdzielić by mogła tuzin innych osób.

W 2006 r. wraz z Ewą Pawłowską zrobiliśmy wywiad z hm. Danutą Rosner do ówczesnego 
miesięcznika Hufca Praga-Południe „Na przekór”. Spotkaliśmy się z Nią, by dowiedzieć się więcej  
o Jej dzieciństwie, młodości, czasie spędzonym na Śląsku i w Krakowie.

Dzisiaj, kiedy żegnamy Cię, Druhno, ta opowieść wypowiedziana Twoimi własnymi słowami, niech 
będzie przyczynkiem dla współczesnej młodzieży instruktorskiej hufców Wawer i Praga-Południe, 
by na nowo odkryć Twoje przesłanie: że warto chcieć, że trzeba umieć i że przede wszystkim należy 
kochać. 

hm. Karol Gzyl
zastępca naczelniczki ZHP

NA PRZEKÓR [Ewa Pawłowska, Karol Gzyl]: Każdy Druhnę zna jako instruktorkę, 
jako wicekanclerza kapituły przyznającej Order Uśmiechu, ale tak naprawdę bardzo 
mało wiemy o tym, jakie Druhna miała życie. Z wielkim szacunkiem dla Druhny, 
ale urodzić się w 1926 roku, praktycznie 80 lat temu, być w tak dobrej formie, nadal 
prowadzić i organizować biwaki i rajdy, to jest niesamowity przykład tego, jak się 
dba o życie, by dożyć takiej pięknej starości. Natomiast mało kto jest w stanie nam 
powiedzieć, jakie Druhna ma wspomnienia z dzieciństwa?

DH. DANUTA ROSNER: Urodziłam się w Dziedzicach, potem to nazwano Czechowice-Dziedzice. 
To były takie dwie wsie, które w czasie okupacji połączono i nadano im prawamiejskie. Urodziłam 
się w rodzinie rzemieślniczej. Mama była krawcową, a tata malarzem pokojowym. Malował także 
konstrukcje metalowe. Jeśli chodzi o moje korzenie, to ze strony rodziny matki płynie we mnie krew 
polska, słowacka i węgierska, a ze strony rodziny ojca - krew polska i czeska.

NP. Ciekawa mozaika...

DR. Tak! To dlatego, że moja babcia pochodziła ze szlachty węgierskiej (tego dowiedzieliśmy się 
w czasie okupacji, kiedy to sprawdzano nas aż do siódmego pokolenia wstecz, by zobaczyć, czy 
nie jest się Żydem). Natomiast ze strony dziadka była to zagrodowa szlachta polska. Ze strony ojca 
rodzina robotnicza była polsko-czeska. Ja miałam to szczęście, że mieszkałam na pograniczu Śląska 
Górnego i Cieszyńskiego i my nie podpisaliśmy folkslisty, i udało nam się przeżyć. Wracając do 
mojego dzieciństwa - różnie bywało: raz lepiej, raz gorzej. Mieszkało się zupełnie inaczej aniżeli teraz 
- miało się jeden pokój z kuchnią, a wygódka była na dworze. W sieni każdy lokator miał miejsce na 
swoją szafkę, czyli spiżarkę, w której trzymano produkty. 

Moje pierwsze zetknięcie ze sceną było w wieku czterech lat, kiedy to występowałam w jasełkach 
i byłam aniołkiem - śpiewałam solo. Chodziłam do ochronki (dzisiejsze przedszkole – red.) sióstr 
Felicjanek. Trafiłam w szkole podstawowej na bardzo dobrą nauczycielkę, która pochodziła  
z Krakowskiego. Była kapitalną wychowawczynią. Zofia Słomkówna. Ona również była związana 
z harcerstwem. Jeśli chodzi o harcerstwo, to na Śląsku miało bardzo piękną tradycję. Jak wiecie,  
w latach 1920-1923 przewodniczącym ZHP był gen. Józef Haller - był on bardzo oddany 
mieszkańcom Śląska, dlatego że podczas powstań śląskich społeczeństwo opowiedziało się 
za przynależnością do Polski. A potem wojewodą śląskim został dr Michał Grażyński - harcerz, 
on został przewodniczącym ZHP, niesamowity człowiek. Mam również takie piękne zdjęcie, na 
którym jestem podczas witania go, gdy otwierał progi naszej nowej szkoły. Uczyłam się dobrze, 
warunki w domu były takie, jakie były. Mieliśmy w kuchni stół do odrabiania lekcji, przy którym 
również się jadło, i pokój do spania, i wszyscy umieliśmy się dobrze nauczyć. A dzisiaj, jak nie ma 
osobnego pokoju, komputera itp., to nikt nie jest się w stanie poświęcić nauce. Skończyłam szkołę 
podstawową przez wszystkie lata na ocenach bardzo dobrych - nigdy nie dostałam oceny dobrej. 
Miałam dobrą pamięć. 

Muszę powiedzieć, że pani Zofia Słomkówna była bardzo oddana harcerstwu, 
sprawowała opiekę nad naszym harcerstwem w szkole. I to jej powierzono zadanie 
zajęcia się zuchami. To moje pierwsze zetknięcie się z harcerstwem nastąpiło w drugiej 
klasie, gdy ona przejęła zuchy. Mundur był szary, a do niego granatowa kokarda. Potem 
powstała drużyna im. Królowej Jadwigi, komendantką naszego hufca była phm. Janina 
Maślisz - najpierw drużynowa, a potem hufcowa. Tuż przed wojną moją drużynową 
została pwd. Janina Krótka, która prowadziła nas już do końca wojny. Zdobyłam dość 
dużą wiedzę, ponieważ prowadziła bardzo ciekawe zajęcia w terenie, nie mieliśmy 
w szkole harcówki, ale za to cały budynek był do dyspozycji harcerzy. Spotykaliśmy 
się na pięknym holu, a w klasie mieliśmy swój kącik. Zapamiętałam bardzo piękne 
zbiórki. Pamiętam również taki wyjątkowy bieg harcerski, na którym nagrody wisiały na 
drzewie - taki worek z cukierkami. Mieliśmy wiele biwaków z nocowaniem - odbywały 
się w okresie czerwca. Spaliśmy na sianie przykrytym kocami i człowiek był zadowolony. 
Raz spaliśmy nawet na stadionie w Dziedzicach. Tylko męskie drużyny wyjeżdżały na 
obozy, ale za to żeńskie wyjeżdżały na kolonie i trzeba przyznać, że młodzież harcerska 
wiodła prym na takich wyjazdach - była bardziej zdyscyplinowana, grzeczna, uczynna. 
Taki właśnie mój ostatni obóz był na Zaolziu, w Bystrzycy Śląskiej po czeskiej stronie. 
Był to bardzo piękny obóz. Już wtedy wojna wisiała na włosku. Spadła na nas jak grom  
z jasnego nieba, nikt się jej nie spodziewał.

NP. Zatem w momencie wybuchu wojny była Druhna już harcerką, dużą, 
13-letnią panną...

DR. Tak, oczywiście, bo w czwartej klasie byłam już harcerką.

NP. Znając Druhnę, spodziewamy się, że była Druhna od razu zastępową...

DR. Nie tak od razu, ponieważ zastępowymi były starsze dziewczęta, w siódmej, ósmej 
klasie. Przed wybuchem wojny, jeszcze w czerwcu, zdążyłam zdać do szkoły średniej 
(po szóstej klasie), zdążyłam jeszcze w czerwcu zdać egzamin. System był zupełnie inny 
– po podstawówce następowało czteroletnie gimnazjum, a po nim dwuletnie liceum. 
Jeśli ktoś chciał skończyć cztery lata gimnazjum, a nie chciał iść do liceum, to miał 
uprawnienia i mógł sprzedawać w sklepie, być urzędnikiem. Zdawało się wówczas tzw. 
małą maturę. Przez cztery lata gimnazjum człowiek odbywał kuźnię wiedzy ogólnej,  
a dwa lata liceum to był podział na specjalizacje. Wojna... Zastała nas niespodziewanie. 
Jak wszystkich. To była godzina 4.00 rano, kiedy obudził nas ryk samolotów, był 
potworny... W końcu otwieramy okno i mówię: „To chyba nie polskie samoloty”. Mama 
krzyknęła: „Rany Boskie! Na nich są krzyże niemieckie!”. Ojciec nie mógł uwierzyć  
i w tym momencie rąbnęły szyby. Bombardowali most, który był niedaleko naszego 
domu i właśnie to nas obudziło. Nie udało im się go zbombardować. Niesamowita 
sprawa. 

NP.  Człowiek się zastanawia w takich chwilach, co robić? 

DR. Co robić? Niektórzy uważali, że trzeba uciekać. Mój ojciec był powstańcem śląskim, 
podjęliśmy decyzję o ucieczce i to była zła decyzja, bo powinien uciekać sam ojciec,  
a nie cała rodzina. Istna gehenna... Widzieliście czasami na filmach takie ciągnące 
tabuny ludzi? My właśnie tak szliśmy. Zabrało się z domu najpotrzebniejsze rzeczy  
i wiozło się na wózku do stacji, z której odchodziły pociągi w kierunku Krakowa. Wszyscy 
uciekali uważając, że tam będzie bezpiecznie. Zabraliśmy prawie cały dobytek. Okazało 
się później, że naszego domu nie opuściła tylko jedna rodzina niemiecka, która tam 
mieszkała i druga, ale polska. To było straszne! Na trasie z Dziedzic do Krakowa pomagał 
nam Czerwony Krzyż. Byliśmy świadkami egzekucji człowieka, który błagał o to, aby go 
nie zastrzelili. Tłumaczył, że nie jest żadnym szpiegiem. On po prostu uciekł z więzienia, 
ale niestety nie miał żadnych dowodów na to i został uznany za szpiega. W ten sposób 
był traktowany każdy, kto nie był w stanie udowodnić, skąd jest. Gdy pociągi stały na wale 
między Chrzanowem a Trzebinią, nadeszła wieść o mobilizacji wszystkich mężczyzn od 
18 roku życia wzwyż. W Trzebini podstawiono specjalny pociąg mobilizacyjny. 
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Poszedł też mój ojciec z moim bratem. Brat po godzinie przyszedł  
i powiedział, żebyśmy się pakowali, że wszyscy pójdziemy do Trzebini - do 
tego pociągu. Spakowaliśmy się w jedną walizkę i zaczęliśmy iść wzdłuż 
torów, ale niestety nie doszliśmy do Trzebini... Napotkaliśmy ofensywę 
niemiecko-polską. No i teraz co robić? Postanowiliśmy wracać. Byliśmy 
cały czas pod ostrzałem. Ojciec z nami nie wrócił, pojechał dalej. Okazało 
się, że do składu pociągu, którym jechaliśmy, ktoś przyczepił cysterny  
z benzyną i cały czas próbowano w nie trafić. Udało im się – ludzie, 
którzy byli bliżej, zginęli, ale niektórym udało się uciec. Potem wracaliśmy 
pieszo do rodzinnego domu. Po naszym powrocie do domu wpadł taki 
harcerz z mojej klasy - Zbysio Kępny i powiedział: „Danusiu! Trzeba spalić 
mundur harcerski, bo harcerki zostały zrzucone z wieży spadochronowej  
w Katowicach, i chyba jeszcze żyły...”. Powiedział, że jeśli się znajdzie gdzieś 
mundur harcerki, a miała być kontrola, to bezpardonowo po prostu będą 
strzelać.

Zapytałam, skąd to wie, ale odpowiedział, że nie może mi powiedzieć. 
Nas jako dzieci nie wciągano, ale (jak się później dowiedziałam) działała 
komórka podziemia harcerskiego, która organizowała np. zajęcia sportowe 
i kulturalne dla młodzieży. Później pierwszymi ofiarami w Oświęcimiu byli 
właśnie harcerze oraz instruktorzy, którzy działali na tym terenie.

NP. Spaliła Druhna swój mundur?

DR. Musiałam go spalić. Mundur powstańczy ojca też spaliliśmy. Z tym 
mundurem to była dopiero chryja, bo uciekając zabraliśmy ze sobą i ze 
wszystkimi jego odznaczeniami. A jak wracaliśmy, wiedzieliśmy, że będzie 
niemiecka kontrola, to trzeba było bardzo uważać. Gdyby zobaczyli go 
Niemcy, to by nas rozwalili... Mamusia mówiła doskonale po niemiecku 
(nauczyła się w okresie zaborów) i jakoś tak zagadała z Niemcem, że nas 
puścił bez kontroli. Przy najbliższej okazji musieliśmy się pozbyć tego 
munduru - przecież od tego zależało nasze życie. Zaczęła się okupacja... 
Różnie bywało, ale cały czas Bóg nad nami czuwał. Chodziłam przez jakiś 
czas do niemieckiej szkoły. Dzieci polskie uczyły się tylko do 14 roku życia, 
potem musiały pracować. Mama moja załatwiła z dyrektorem austriackim, 
żeby mnie przyjęli. Tam były same niemieckie dzieci! Chroniło mnie to, 
że się pilnie uczyłam. Trochę mi to pomogło. Ale ciężko było, zwłaszcza 
że spotykało się wielu wrogo nastawionych do Polaków. Pamiętam, był 
taki strasznie nieprzyjemny historyk, który zawsze traktował mnie podle, 
zawsze siedziałam w ostatniej ławie i nie mogłam się przesiąść. Pewnego 
razu ktoś mi odsunął krzesło i runęłam na ziemię - nic mi się nie stało, ale 
wszyscy się śmiali i bili brawo. Były dziewczęta aryjskie z Rzeszy, które tych 
braw nie biły. Oprócz mnie były jeszcze w klasie trzy Polki. Ale pomimo 
tego nauczyciela wyniosłam miłe wspomnienia z tej szkoły. Trzy lata 
potem zmarła moja mama...[…]

NP.  Wspomniała Druhna o śmierci mamy. Ile miała wtedy 
Druhna lat?

DR. Szesnaście. W czasie wojny bardzo chorowała na raka. Brat był 
wywożony na prace, a siostra chorowała często w dzieciństwie i dlatego 
wychodziła ze wszystkiego w miarę spokojnie. Ciocia po śmierci 
mamy zabrała mnie na trzy miesiące do Czech. Brat pracował wtedy  
w przyfrontowym obozie i stamtąd wysyłał nam pieniądze. Ciocia niestety 
nie mogła mnie zatrzymać - musiałam wrócić. Dostałam nakaz pracy  
z Arbeitsamtu - to był taki niemiecki urząd pracy. Ponieważ byłam Polką, 
to w ogóle nie było mowy o pracy w biurze. Powiedziano mi, że jest już 
przygotowany transport do wywózki na przymusowe roboty do Rzeszy  
i że jadę natychmiast! Zaczęłam płakać... […] W pewnym momencie wstał 
taki starszy pan, który podszedł do tej krzyczącej na mnie kobiety, która 
nie chciała mi nawet pozwolić wrócić do domu po rzeczy, i powiedział 
jej, żeby mnie wpisała na listę pracowników firmy, którą zakładał. Kobieta 
zaczęła się sprzeciwiać i on powiedział: „Jak pani śmie negować rozkaz 
niemieckiego Wermachtu! To jest wojna!”. Potem powiedział do mnie: 
„Panienko! Będziesz zatrudniona w naszej fabryce!”. Zapytałam, o której 
mam się zgłosić jutro, a on na to: „Zgłosisz się za dwa tygodnie, bo teraz 
tam wszystko czyścimy i to nie jest praca dla ciebie...”.

NP. Jak się Druhnie tam pracowało?

DR. Muszę wam powiedzieć, że nawet dobrze. Rdzenni Niemcy okazywali 
nam wiele zrozumienia i pewnego szacunku. Natomiast tzw. miejscowi 
Niemcy przysparzali nam licznych kłopotów. Musieliśmy się ich strzec. 
Przeżyło się po prostu ten okres. Często zmienialiśmy fabryki - raz trafiłam 
do majstra, gdzie pracowaliśmy po 12 godzin i czasami, gdy byliśmy 
zmęczeni, mówił: „Idź tam, gdzie jest taka szafka, to z pół godzinki się 
zdrzemniesz..”. I człowiek tam się trochę „dziabnął”. Niekiedy z tektur robiło 
się jamę i tam też było można odpocząć. Mieliśmy 15 minut przerwy na 
śniadanie i 20 na obiad. Raz przyszedł majster, taki, który potwornie się 
na mnie darł, choć był z innej fabryki. Był strasznie niemiły, więc ja mu 
powiedziałam: „Byłam Polką, jestem Polką i będę Polką. Ja tu uczciwie 
pracuję. A ty byłeś przed wojną Polakiem, teraz jesteś Niemcem, a jak 
Sowieci wkroczą, to będziesz Ruskiem!”. Chciał mnie uderzyć, ale drugi go 
powstrzymał. Wtedy powiedziałam po niemiecku: „Proszę bardzo! Chcesz 
mnie bić? Idź na front, Sowietów bić i nie podnoś na mnie ręki tylko dlatego, 
że zaczęłam przerwę dwie minuty wcześniej”. Zażyczył sobie, że mają mnie 
przywołać do porządku, więc inżynier (ten z urzędu pracy) powiedział mi: 
„Danuta! Ja będę mówił głośno i udawaj, że cię strofuje, pochyl głowę...  
A prywatnie to ci powiem, że dobrze mu powiedziałaś!”. Najgorsi byli tacy, 
którzy dopiero stawali się Niemcami. Wtedy już wiedziałam, że nie można 
wszystkich tych ludzi traktować jedną miarą.
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NP. Udało się Druhnie przetrwać... A jak wyglądał koniec wojny?

DR. Wyzwolenie było okrutne. Rosjanie przeszli przez granice. Pamiętam, 
jak wszyscy siedzieliśmy w fabryce, Niemcy również, płonęły domy... 
Fabryka była nieczynna, a my siedzieliśmy w podziemiach i czekaliśmy. 
Czternaście dni spędziliśmy w tych piwnicach i nie wiedzieliśmy, co się 
dzieje na zewnątrz. Potem pamiętam, jak Rosjanie przyszli i wszyscy  
z radości zaczęliśmy się rzucać im na szyję. Ale były i tragiczne przypadki. 
Były gwałty, morderstwa... Mnie udało się wybronić. Pan Bóg nade mną 
czuwał. Z jednej strony - wspaniali ludzie, a z drugiej – oprawcy. Ale tak 
było wszędzie. 

Wojna się skończyła. U nas zamieszkało dziesięciu żołnierzy sowieckich, 
a my byłyśmy same z siostrą... Brata nie było, okazało się, że podczas 
bombardowania udało mu się uciec do armii włoskiej, podobnie udało 
się mojemu mężowi, którego poznałam później. W lutym 1945 r. nasze 
miasteczko zostało wyzwolone. Gdy zobaczyłyśmy tych żołnierzy, to się 
strasznie ich bałyśmy... 

Przyniosłyśmy im wielkie koryto, żeby się pomyli, zdjęli te swoje manele  
i wygotowałyśmy im ciuchy, nagotowałyśmy czarnej kawy... Dopiero gdy 
zaczęli się rozbierać, zobaczyłyśmy te odleżyny, krwawiące rany. Straszny 
widok... Miałyśmy z siostrą mąkę ziemniaczaną i zrobiłyśmy z niej okłady.  
I wiecie co? Oni się popłakali – od tamtej pory włos nam z głowy nie spadł, 
a przecież było tyle gwałtów w okolicy. Mieli swoje jedzenie, słoninę i chleb,  
i dzięki nim i my miałyśmy co jeść. Któregoś dnia wypatrzyli beczkę 
kapusty... Rzucili się na nią, a w efekcie nic nie zostało. Czasami było 
naprawdę bardzo wesoło! Wszyscy lubili śpiewać, a ja w tym czasie 
nauczyłam się wielu rosyjskich pieśni. 

Wszyscy się dziwili, że my niepogwałcone, niepobite. Pewnego dnia 
żołnierze szukali jakiejś kobiety na święto Armii Czerwonej, które 
zamierzali odpowiednio uczcić... Więc sąsiadka, która ich gościła, wysłała 
po mnie. Chciała, żebym do nich przyszła. To była pułapka. Powiedziała, 
że panowie chcą ze mną pośpiewać i potańczyć. Nie mogłam już uciec, 
ale Pan Bóg nade mną czuwał... Piłam, ale tak sprytnie, że cały czas byłam 
trzeźwa - byłam cwaną dziewczyną, wiedziałam, jak sprawiać pozory... Był 
tam taki major, który zapytał pułkownika, czy może ze mną zatańczyć. 
Zgodził się. Powiedział do mnie: „Dziewoczka! Ja cię obserwowałem - ty 
jesteś dobra dziewczyna, pułkownik za ciebie zapłacił, zapłacił za ciebie...”, 
a potem dodał jeszcze: „Ty uważaj na siebie! Jedno ci powiem - wszystkie 
klucze z drzwi wyjąłem...”. Udało mi się i uciekłam, poradziłam sobie. Mama 
zawsze powtarzała, że różnie jest w życiu i nauczyła mnie, jak mam się 
zachować, gdy ktoś będzie chciał mi zrobić krzywdę... Nauka nie poszła 
w las. 

Wróciłam do domu. Rozpętało się piekło... Jeden z naszych „domowych” 
żołnierzy chciał zastrzelić tamtą kobietę, ale tłumaczyłam mu, żeby tego nie 
robił, bo ona miała dziecko. Cały dom był oburzony! Poprosiłam ich, żeby 
nie wyciągano z tego konsekwencji. Później odbywały się manewry. I ten 
sam pułkownik jechał w kolasie, była duża łąka... Krzyknęłam, a on odwrócił 
się za moim głosem i poznał mnie... Po tych manewrach major powiedział 
mi tak: „Pakujesz się natychmiast! Opuszczasz dom! Pułkownik powiedział, 
że i tak cię musi mieć!”. Po tych słowach od razu uciekłam do wujostwa,  
a potem pociągiem dotarłam do Krakowa - do ojca, który po śmierci matki 
drugi raz się ożenił. […] I tak nad ranem przyjechaliśmy do Krakowa. Ojciec 
mnie nie poznał. W Krakowie zostałam przygotowana przez znajomych 
ojca do powtórnego egzaminu. W maju wróciłam do Czechowic-Dziedzic 
- było wtedy wielkie święto 3 maja i tam, w takim bardzo okaleczonym 
domu katolickim powiedziałam swój wiersz „Serca Ślązaków do narodu 
polskiego”. Ten wiersz zrobił ogromne wrażenie. W czasie wojny pisałam 
dużo wierszy, pierwszy w wieku 13 lat. Po wojnie harcerstwo w Dziedzicach 
się odrodziło. Przystąpiłam do drużyny, zostałam przyboczną, a w grudniu 
1945 drużynową; i tak się zaczęło.[…]

Skróty – redakcja „Praskiego Świerszcza”

Danusia

Odeszła od nas Danka. Dożyła godnego wieku 94 lat. Choć jeszcze 10 lat 
temu spodziewaliśmy się, że będzie żyła w dobrym zdrowiu co najmniej 
100 lat. Bo nie da się ukryć, że była osobą niespożytą. Jak ją widziałem? 
Może trochę inaczej niż większość instruktorów Ją wspominającą. 

Bo moim zdaniem Danka urodziła się i zmarła jako gwiazda. Świeciła nam 
wiele, wiele lat. I była w swoim gwiazdorstwie autentyczna. Wyobrażam 
sobie, że gdy była dzieckiem, to z upodobaniem recytowała wierszyki 
i śpiewała w rodzinnym gronie piosenki stojąc na krześle. A dorośli 
byli szczęśliwi i klaskali ciesząc się z jej występów. Musiała być dobrą 
uczennicą i studentką. Musiała być pierwsza, najlepsza. Zawsze i wszędzie. 
Akceptowaliśmy to i może niektórzy z tego powodu ją szanowali,  
a niektórzy zazdrościli. Bo wszystko, co Danka robiła, było prawdziwe, 
ludzkie, płynące prosto z serca. 

Znałem ją wiele lat, od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, 
gdy przyszła do naszego hufca. I u nas stała się gwiazdą w dobrym 
znaczeniu tego słowa. To, co u innych mogło drażnić, prowokować 
do kpin, u niej było jakieś autentyczne, normalne. Przykład? W latach 
słusznie minionych z zapałem zawieszała chusty harcerskie na szyjach 
partyjnych dostojników. Taki był obyczaj, a Danka potrafiła nie tylko się 
uśmiechać, ale i sensownie powiedzieć kilka komplementów. W nowych 
czasach spokojnie mogła taką samą chustę założyć któremuś z biskupów. 
I powtórzę, było to zawsze szczere i nikogo nie dziwiło.

W naszym szczepie (3 Warszawskich Drużyn Harcerskich) żartowaliśmy 
sobie, że jej “Błękitni” jacyś są mało harcerscy. Że ich obozy są kolonijne  
a w harcerskim chórze śpiewają cywile ubrani w mundury. W każdej takiej 
opinii jest odrobina prawdy. Bo ta niepełna harcerskość środowiska Danki 
wynikała po prostu z jej dobrego serca. Z nią, obok niej każdemu dziecku 
(także temu podrośniętemu) miało być dobrze. A to nasze, uważaliśmy, że 
prawdziwe, harcerstwo było bardziej ortodoksyjne. Takie (nieświadomie) 
baden-powellowskie. 

W niektórych sprawach Danka była jednak zasadnicza. Potrafiła 
postawić na swoim. Zakochana w Bieszczadach zdecydowała, ze jej 
„Błękitni” będą uczestniczyć w Operacji „Bieszczady-40”. I na nic były 
fukania i wykazywanie z tego powodu niezadowolenia przez naszego 
komendanta druha Romanowskiego, którego oczkiem w głowie był 
Ocypel i Bory Tucholskie. Danusia została gwiazdą bieszczadzką, o czym 
przeczytać możecie w innym artykule tego numeru „Świerszcza”.

Danka potrafiła mówić. Przemawiać, porywać za sobą nie tylko młodzież.  
Tak było w trakcie VII Zjazdu ZHP w marcu 1981 r., gdy po jej wystąpieniu 
delegaci i wszyscy pozostali instruktorzy mieli łzy w oczach, spontanicznie 
wstali i zaśpiewali hymn. To scena, która wszystkim uczestnikom 
zjazdu pozostała w pamięci. Jej płomienna wypowiedź o harcerstwie,  
o harcerskim patriotyzmie, o naszych tradycjach jest czasem cytowana  
i dobrze się zapisała w historii ZHP. 

Danka gwiazda? Poetka, kompozytorka, wokalistka… Gwiazda? 
Bieszczadniczka, turystka.  Gwiazda w kapitule Orderu Uśmiechu…

Dziś Danka jest już jakąś nową gwiazdą w kosmosie. Patrzy na nas i nuci  
swoje piosenki.

hm. Adam Czetwertyński
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Dzięki Danusi nie 
odeszłam z harcerstwa

Z Danusią bliższą współprace nawiązałam, gdy zakończyłam okres bardzo 
intensywnej pracy instruktorskiej - komendantki Szczepu 288 WDHiZ (1973-
1989) i zastępczyni komendanta hufca (1984-1988). Danusia nie pozwoliła mi 
odejść od pracy z młodzieżą, choć tłumaczyłam, że w sytuacji, jaka zapanowała 
w hufcu na przełomie lat 1988-1989, nie chcę dalej działać, chcę odpocząć 
od tego wszystkiego. Postanowiła, znając moje zainteresowania turystyką, 
wciągnąć mnie do pracy w Oddziale PTTK Praga-Południe, a później również 
w Harcerskim Klubie Turystycznym „Wyga”, działającym przy komendzie 
chorągwi. Uważała, że tam najlepiej będę mogła się realizować. 

Pamiętam przygotowania do wyprawy harcerskiej do Włoch na obchody 
dwusetlecia powstania Mazurka Dąbrowskiego (1997 r.), na której to wyprawie 
Szczep 147 WDH „Błękitni” reprezentował Chorągiew Stołeczną. Poprosiła 
mnie, abym wzięła udział w wyprawie, argumentując to tym, że pracując  
w banku dam sobie świetnie radę w rozliczeniach walutowych – szczególnie 
w lirach, w których opłaty sięgały kwot tysięcy a nawet milionów. Tłumaczyłam 
jej, że moja praca w banku polega na czym innym i że mam do czynienia tylko  
z walutą w rozrachunkach na papierze, ale powiedziała tylko: „To nic, ty i tak 
sobie dasz radę – wierzę w to…”.

Ta wyprawa pozostawiła po sobie niezapomniane wrażenia, tym bardziej, 
że Danusia  wraz z reprezentacją „Błękitnych” postanowiła potraktować 
cały wyjazd jako autokarowy obóz wędrowny i po zakończeniu oficjalnych 
uroczystości pozostać we Włoszech jeszcze osiem dni, aby trochę zwiedzić ten 
niezwykle ciekawy kraj. Pamiętam, jakie wrażenie na wszystkich uczestnikach 
wywarły same uroczystości w Reggio Emilia i Chivasso, ale również wycieczka w 
góry Piemontu, Turyn, Piza, Rzym, Watykan, Monte Cassino, Pompeje, Wenecja  
a w drodze powrotnej również Wiedeń. Szczególnie apel na Monte Cassino  
i sama droga na wzgórze długo pozostaną w mej pamięci. 

Gdy wracaliśmy do kraju, doszły do nas niepokojące wieści o wielkich 
powodziach w Polsce, a po przyjeździe do Warszawy czekała na nas informacja, 
że został zalany budynek hufca. Danusia podjęła decyzję, że mimo zmęczenia 
dwudniową jazdą na następny dzień meldujemy się w hufcu do pomocy  
w ratowaniu majątku. Okazało się, że znaczna część uczestników wyprawy 
tego dnia pełniła służbę na Wale Miedzeszyńskim. 

Pamiętam również udział reprezentacji hufca pod wodzą dh. Romanowskiego 
w Światowym Zlocie Harcerstwa „Gniezno 2000”. Poprzedzony był on krótkim 
zgrupowaniem w Ocyplu, gdzie drużyny i zastęp instruktorski przygotowywały 
pionierkę i elementy dekoracyjne wystroju obozu, między innymi totemy 
i bramę, która miała w swoim kształcie przypominać fasadę Rogatki 
Grochowskiej – będącej pierwszą siedzibę hufca. Za wystrój odpowiedzialna 
była dh. Róża Karwecka, a Danusia miała za zadanie nas rozśpiewać i zgrać, 
co nie było łatwym zadaniem, bo na chórzystów to myśmy się zupełnie nie 
nadawali. Jednak Danusia z uporem maniaka robiła, co mogła, aby na zlocie 
nasza reprezentacja wypadła jak najlepiej. 

Ze zlotu, oprócz zajęć, które prowadził zastęp instruktorski dla uczestników 
z innych chorągwi – gniazd, utkwiła mi w pamięci wielka burza połączona  
z ogromnym huraganem, który przeszedł przez cały teren tuż po zakończeniu 
budowy obozowisk. Pamiętam, jak dzielnie wraz z Danusią, Różą i Anią 
Zakrzewską broniłyśmy naszego namiotu-dziesiątki, aby nie porwał go wiatr. 
Okazało się, że był on jednym z nielicznych, który ostał się na miejscu. Dzielnie 
przetrwała również nasza ażurowa brama. Inne gniazda nie miały takiego 
szczęścia i fragmenty swojego wyposażenia, w tym dekoracji obozów, zbierały 
w różnych odległościach od swoich lokalizacji. 

Kolejnym istotnym etapem bliskiej współpracy z Danusią było organizowanie 
przez HKT „Wyga” kursów Organizatorów Turystyki, w ramach których 
uczestnicy otrzymywali również uprawnienie wychowawcy kolonijnego. 
Przewinęło się przez nie wielu naszych instruktorów z obecnym komendantem 
hufca na czele. Danusia potrafiła wokół siebie zebrać wielu ciekawych mniej 
lub bardziej aktywnych instruktorów, którzy byli specjalistami w dziedzinach 
omawianych na kursach. Wszyscy chętnie odpowiadali na prośby Danusi, 
a nam miło było spotkać się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi i zachęcić 
ich do współpracy. Podobnie było z przedstawicielami kuratorium, którzy 
prowadzili części zajęć, umożliwiających przyznanie uprawnień wychowawcy 
kolonijnego. Nikt Danusi nie potrafił odmówić. 

Ostatnim etapem mojej współpracy z Danusią było nasze członkostwo  
w kapitule stopnia Harcerza Rzeczypospolitej przy komendzie hufca. 
Pamiętam, że wiele posiedzeń komisji odbywało się w mieszkaniu Danusi na 
Złotej ze względu na lokalizację i łatwiejszy dojazd dla wielu osób. Poza tym 
u Danusi była cudowna atmosfera, niejednokrotnie cieplejsza niż w siedzibie 
hufca, np. zimą. Spotkania nie obywały się bez poczęstunków. Większość z nas 
– członków kapituły, dojeżdżała prosto z pracy lub szkoły, a Danusia wychodziła 
z założenia, że „głodny umysł źle funkcjonuje” i częstowała nas ciastami  
i konfiturami własnej roboty. Niejednokrotnie także na zupę lub drugie danie 
się „załapałam”. I choć mówiłam, że jadłam w pracy, to tłumaczyła, że jak dłużej 
posiedzimy i tak zgłodnieję. To były naprawdę cudowne wieczory. Myślę, 
że i osobom realizującym wówczas próby pozostały tak jak i mnie głęboko  
w pamięci.

Danusia była tą osobą, która nie pozwoliła, abym odeszła z harcerstwa. Robiła 
to w delikatny a jednocześnie skuteczny sposób. Wydaje mi się, że darzyła mnie 
jakąś szczególną sympatią – może dlatego, ze trochę przypomniałam jej zmarłą 
tragicznie córkę Grażynkę, która była moją  rówieśniczką, a może powód był 
inny – tego już nigdy się nie dowiem. Danusia przy bliższym poznaniu była 
osobą bardzo ciepłą i niezwykle życzliwą, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. 
Dużą wagę przywiązywała do wychowania patriotycznego. Taka pozostanie 
na zawsze w mojej pamięci.

hm. Grażyna Kozińska
Członkini KSI i Sądu Harcerskiego Hufca
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Danusia, Jej gawędy i ja

Do harcerstwa wstąpiłem dosyć późno, w połowie siódmej klasy szkoły 
podstawowej. Jest w tym fakcie jednak pewien plus, ponieważ pamiętam 
nieco więcej z przeszłości harcerskiej niż z lat wcześniejszych. Pamiętam, 
że założyłem mundur kilka tygodni po XIV Rajdzie Olszynka Grochowska  
w roku 1974. Rok później, będąc już pełnoprawnym harcerzem, brałem 
udział w kolejnym XV rajdzie. Wtedy to poznałem druhnę harcmistrzynię 
Danutę Rosner. Poruszyła mnie wówczas jej przepiękna gawęda o bitwie pod 
Olszynką. Gawęda pełna faktów historycznych, przesycona patriotyzmem  
i miłością do Ojczyzny. Ani wcześniej, ani później nie słyszałem nikogo, kto by 
tak pięknie opowiadał. Tak mądrze i z takim przekonaniem, o czym się mówi.

Słuchając tej gawędy po prostu „zakochałem” się w miejscu, w którym 
przyszedłem na świat, w którym żyję i mieszkam, gdzie uczyłem się i bawiłem. 
Dzięki Niej zacząłem interesować się historią bitwy, powstania listopadowego 
i naszych olszynkowych rajdów. Danusia sprawiła również, że moja sympatia 
do turystyki mogła rozwijać się bardziej profesjonalnie. Z koła PTTK nr15 
przy XXII LO im. M. Skłodowskiej-Curie przeniosłem się do HKT „Świerszcze”, 
który działał w ówczesnej siedzibie hufca w Aninie. Tam często spotykałem 
druhnę Danusię. Wkrótce trafiłem na Kurs Organizatorów Turystyki Pieszej, 
który prowadziła wspólnie z druhną Wandą Napiórkowską. Kurs zaliczyłem  
z wynikiem pozytywnym i już jako organizator turystyki nr 1633 brałem 
udział w wielu rajdach organizowanych przez Danusię. Właśnie te Jej rajdy 
lubiłem szczególnie, a zwłaszcza wygłaszane przez nią gawędy.

Danusia była osobą koleżeńską, która zacierała różnice wieku, stopni, 
funkcji. Pamiętam moment przejścia z Danusią na „ty”. Jako młody instruktor 
darzyłem Danusię, i nie tylko ją, wielkim szacunkiem i nie w głowie mi było 
zwracać się do niej po imieniu. Kiedy więc mówiłem do Niej „Druhno Danusiu”, 
Ona odpowiadała mi „Proszę Pana”. I to nawet nie „Proszę Druha”, tylko właśnie 
„Proszę Pana”. Chciała w ten sposób zmusić mnie, abym mówił do Niej po 
imieniu. Było mi trudno, ponieważ Danusia była tylko trzy lata młodsza od 
mojego taty a trzy starsza od mojej mamy. Wreszcie uległem.

Danusia była również bardzo matczyna. Pamiętam, gdy na którymś zjeździe 
hufca siedziałem obok Niej, Ona „dbała” o mnie a to częstując czekoladą, 
a to cukierkami i innymi łakociami. W fachowy sposób informowała  
i objaśniała zasady pracy zjazdu. A w przerwach obrad zobowiązywała do  
wspólnego śpiewu.

Później Danusia wyjeżdżała w Bieszczady i spędzała tam bardzo wiele czasu. 
Ja jakoś nigdy w Bieszczady nie pojechałem aż do dzisiaj. No cóż, tak to  
w życiu bywa. Po roku 1983 przeniosłem się pod Radom i moja praca 
harcerska została zawieszona.

Po czternastu latach jednak wróciłem. W międzyczasie odwiedzałem na 
obozach moje dzieci. Na jednym z nich, w Rekownicy, w roku 1998 spotkałem 
ponownie Danusię. Było to w obozowej kuchni. Poszedłem podgrzać jedzenie 
dla rocznego Marcina. Tak się rozgadaliśmy, że musiałem podgrzewać kilka 
razy, ponieważ w międzyczasie stygło.  Później widywałem Ją na rajdach 
olszynkowych, z okazji promocji książek druha Stefana Romanowskiego,  
w Ocyplu na spotkaniach wyjazdowych IKP „Romanosy”, na spotkaniu 50- 
lecia Hufca, gdzie wygłosiła piękną gawędę, na benefisie z okazji jej 90. urodzin  
i innych imprezach. Kilka razy zawoziłem Ją po spotkaniach do domu.

W tym roku na wiosnę instruktorzy Kręgu „Romanosów” odwiedzili Ją  
w Centrum Opieki „Senior Med” w Wiązownie. Wybierałem się tam i ja, jednak 
niestety nie udało mi się tam dotrzeć. Tak straciłem ostatnią szansę na kontakt 
z Danusią. Odeszła na wieczną wartę kilka miesięcy później. 

Na zawsze Ona i jej gawędy zostaną w mojej pamięci.

hm. Jacek Czajka
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Hymn Hufca Warszawa 
Praga-Południe

Słowa i muzyka: Danuta Rosner

Hymn Nieprzetartego 
Szlak

Słowa i muzyka: Danuta Rosner

Najpiękniejsze pieśni druhny Danusi

Musimy siać

Słowa: Wincenty Pol (zwrotki I-III),
Danuta Rosner (zwrotka IV)
Muzyka: autor nieznany

Musimy siać choć grunta nasze marne,
Choć nam do orki pługów brak i bron...
Musimy siać choć wiatr porywa ziarno,
Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron!
 
Musimy siać nie wiedząc, w którą stronę,
Poniesie wiatr i w ziemię rzuci siew.
Nie wiedząc kto i gdzie pozbiera plony,
W dożynki czyj radosny huknie śpiew.

A nas tak mało tych co mogą ponoć,
Ze swych spichlerzy szczyptę braciom dać,
I niech nie przy nas wzejdzie ruń zielona,
My róbmy swoje my musimy siać!!!

Będziemy siać i zbierać nasze plony,
Na szańcach ojców naszych zawsze trwać.
Zbierzemy plon miłością zaszczepiony,
Musimy siać, my wciąż będziemy siać!

Daj Druhno dzieciom miłość swą,
Bo taka jest potrzeba,
Podaj na dłoni serce swe,
Jak dajesz kromkę chleba.

Daj Druhu dzieciom uśmiech swój,
Bo śmiać się wszystkim trzeba,
Podaj na dłoni radość swą,
Jak dajesz kromkę chleba.

Bo nieprzetarty jest nas szlak,
W harcerskim twardym znoju,
Potrzeba nam gorących serc,
Potrzeba nam pokoju,
Na nieprzetarty wejdziem szlak,
Pójdziemy nim do końca,
By wszystkim dzieciom radość dać,
Prowadzić je do Słońca.

Harcerski mocno zwiążmy krąg -
Taka jest dziś potrzeba.
Braterskich uczuć nigdy dość
Jak powszedniego chleba.

Wysoko podnieśmy sztandary
Idei naszej treść,
Niech złotem i gamą kolorów
Radosną głoszą wieść,
Że młodzi kościuszkowcy
Gotowi zawsze trzymać straż,
By pokój narody jednoczył,
A uśmiech zdobił twarz.

Ref.
Więc marsz, więc marsz
Więc naprzód Hufiec marsz
I nigdy ani kroku w tył,
Wszak myśl i czyn
Rodzi się w każdym z nas,
By harcerz dla Ojczyzny żył

Niech płoną harcerskie ogniska
Wzniecając ciągły czar,
By w sercach na zawsze pozostał
Przyjaźni naszej żar,
My młodzi Kościuszkowcy
Żołnierskie imię będziem strzec,
Gotowi do każdej ofiary
Za Pospolitą Rzecz.



Tobie, Warszawo, 
dzisiaj śpiewamy

Słowa i muzyka: Danuta Rosner
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Bieszczadzki Wiatr

Słowa i muzyka: Danuta Rosner

Cisza

Słowa: Danuta Rosner
Muzyka: Nino Rotta

Bieszczadzki wiatr przyniósł pieśń,
z połonin, pól i chat,
od gór i lasów przyniósł nam też
wspomnienia młodych lat.

Ref.
Zagraj, gitaro, zagraj nam.
Niech wiatr poniesie piosnkę w dal.
Bieszczadzkie echa wspólnych lat
niech wiatr zaniesie w cały kraj,
grajże nam, wichrze, grajże, graj!

Ogniska blask złączył znów
harcerski bratni krąg,
w wieczornej ciszy księżyca nów
zacieśnił sploty rąk.

Już czas, pora iść poznawać świat...
I ziarno dobra zasiać tak, gdzie go brak
I czuwać wciąż – omijając zło

I trzeba do słońca i do gwiazd się piąć
I wszystko, co piękne z tego świata wziąć
I w ciszy posłuchać, co przynosi wiatr
Jak tętni, jak żyje, piękny Boży Świat!

Więc idź szukaj dróg...
I ludziom zawsze podaj swą pomocna dłoń
Bo trzeba umieć kochać wciąż – omijać zło

I trzeba do słońca i do gwiazd się piąć
I wszystko, co piękne z tego świata wziąć
I w ciszy posłuchać, co przynosi wiatr
Jak tętni, jak żyje, piękny Boży Świat!

Czuwaj!
 Czuwaj!
  Czuwaj!

Pieśni śpiewamy naszej Warszawie,
Harcerskie pieśni młodych lat
O walce, pracy i o jej sławie,
Co zadziwiła cały świat.

Ref.
Kochamy ciebie, nasza Warszawo,
boś sercem polskich miast,
kochamy ciebie jasna i szarą,
boś miastem wszystkich nas!
Tobie w ofierze serca składamy,
dla ciebie praca i nasze sny,
tobie, Warszawo, dzisiaj śpiewamy,
dla ciebie uśmiech naszych dni.

Twoja historię, dumna stolico,
zna dzisiaj każdy prawie druh,
o tobie śpiewa krocząc ulicą,
instruktor, harcerz, mały zuch.

Z nami i ptaki, drzewa i domy,
wierna Syrena miastu też,
dziś z harcerzami wszyscy znajomi
pieśnią oddają tobie cześć!
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Żałobne posty z Facebooka  
o Druhnie Danusi

Żyła służąc Ojczyźnie i ludziom, całym swoim życiem...
phm. Renata Barańska-Czyż, Szczep 31 WDHiGZ

Żegnaj dh. Danusiu, Ty nasza ślązaczko, ty nasza śpiewająca 
historio mojego hufca. Byłaś i będziesz z nami w naszej 
pamięci. Zostaniesz tak jak inni instruktorzy w moim sercu 
i pamięci. Teraz dołączyłaś do grona anielskiego zespołu 
razem ze Stefanem. Kiedyś będziemy razem nucili pieśni 
pod Twoją batutą. Czuwaj!
hm. Krzysztof Bąbel, komendant hufca w latach 
1993-2001

Cudowna kobieta, wspaniała instruktorka i wielka patriotka. 
Czuwaj Danusiu!
hm. Jacek Czajka, redaktor naczelny 
„Praskiego Świerszcza”

Kiedyś miałem taką możliwość poznać Druhnę. Choć 
to było bardzo krótko ale zapadła pozytywnie w mojej 
pamięci. Jest mi przykro, że odeszła. Niedługo i ja trafię 
na Wieczną Wartę. Zapewne już patrzysz na nas z góry. 
Czuwaj Druhno Danuto.
pwd. Marek Andrzej Czajka „Wrzawianin”, Hufiec 
Stalowa Wola, Chorągiew Podkarpacka

Nasza kochana Danusia, harcmistrzyni Danuta Rosner już pełni 
wieczną wartę. Danusiu! Dziękujemy za umiłowanie ludzi, polski  
i świata i za trud całym życiem dla ich dobra.
dr Aldona Kraus, poetka, 
przyjaciółka druhny Danuty

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.
ks. hm. Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP

Bardzo wielka strata! Wspaniała instruktorka i kobieta.
hm. Mirosław Kozikowski, przewodniczący 
Sądu Harcerskiego Chorągwi Stołecznej ZHP

Człowiek przez duże C, zawsze pozostanie w naszej pamięci.
phm. Beata Orlińska, Szczep 245 WDHiZ 

Druhna Danusia przez wiele lat związana była z naszym hufcem. 
Wieloletnia komendantka Szczepu 147 WDHiGZ „Błękitni”, 
organizatorka licznych akcji letnich i zimowych, kawaler Orderu 
Uśmiechu, autorka licznych piosenek (w tym hymnu naszego 
hufca i hymnu Nieprzetartego Szlaku). Dla wielu instruktorów  
i harcerzy była inspiracją wzorem. Druhno Danusiu, do zobaczenia 
przy innym ogniu!
hm. Piotr Piskorski, komendant Hufca 
ZHP Warszawa Praga-Południe

Danusia wspaniała kobieta, żywa. Bardzo, bardzo dużo jej 
zawdzięczam. Była wielkim człowiekiem. Zawsze mi mówiła: 
Mariusz więcej dyplomacji... Danusiu, zawsze będziesz w mojej 
pamięci kimś bardzo ważnym. Dzięki Tobie pokochałem góry, 
zawsze będę pamiętał schronisko na Ornaku. Czuwaj druhno, 
do zobaczenia przy innym ogniu w inną noc...
phm. Mariusz Smoliński, Szczep „Wawer”

Żegnaj Danusiu, będę pamiętać o Tobie i Błękitnym Szczepie...
phm. Wiesia Wągrowska, 
instruktorka IKP „Romanosy”

Taką druhnę Danutę – uśmiechniętą i w mundurze 
instruktorskim – zapamiętam na zawsze...
pwd. Dariusz Wenda, 304 WDH

Kiedy odchodzą zostawiają ślady
Trudno je wytrzeć z miejsc
Bo i po co
Stoją na baczność słów całe plejady
Kiedy odchodzą .... (*)

Danuta Zasada, poetka SAP oddz. 


