Baden-Powell siĊ mylił
W maju minie 7 lat od Ğmierci dh. Dzidki Wygody. Dwa pokolenia młodych harcerzy
juĪ jej nie znają, ale wiele osób w Szczepie dobrze ją pamiĊta. Na obchodach 40-lecia pojawił
siĊ syn, Paweł, drugi – Sławek, przyjĞü nie mógł, przekazał pozdrowienia. Obaj prowadzili
kiedyĞ „Warszawskie Zuchy”, a ich mama była przez pewien czas druĪynową „Słonecznej
Gromady”. I była osobą nietuzinkową, taką, z którą chce siĊ byü, i po której pustkĊ
nie sposób zapełniü. Przypomnijmy wiĊc ją.
Mowa pogrzebowa Anki
MieczyĔskiej
Dzidka!
Tak niewiele umiem dziĞ o Tobie
powiedzieü, choü tyle lat siĊ
znałyĞmy i tak wiele znaczyłaĞ
dla mnie, dla nas wszystkich.
Nie lubiłaĞ opowiadaü o sobie,
nie chciałaĞ zawracaü głowy
swoimi kłopotami i troskami,
nie chwaliłaĞ siĊ sukcesami.
Ale zawsze byłaĞ otwarta na
problemy innych, potrafiłaĞ
słuchaü i udzieliü trafnej rady,
pomóc – sama pozostając
w cieniu.
PoznałyĞmy siĊ w 1990 roku,
kiedy ze swoją gromadą
pojechałaĞ z nami na koloniĊ.
Twoi synowie wkraczali właĞnie
w wiek zuchowy, postanowiłaĞ
wiĊc po latach przerwy wróciü
do czynnej słuĪby instruktorskiej
i pokazaü im najpiĊkniejszą
przygodĊ dzieciĔstwa, jaką moĪe
byü mądrze prowadzone
zuchowanie.
W harcerstwie, w hufcu
Konstancin-Piaseczno spĊdziłaĞ
lata swojej wczesnej i dojrzałej
młodoĞci, coraz bardziej
Ğwiadomie decydując siĊ dawaü,
a nie braü. PełniłaĞ najtrudniejszą
słuĪbĊ, w „Nieprzetartym
Szlaku” – zajmowałaĞ siĊ dzieümi
niepełnosprawnymi, poprzez harcerstwo starałaĞ siĊ przydaü ich
Īyciu wiĊcej radoĞci. ZdobyłaĞ
najwyĪszy stopieĔ instruktorski –
harcmistrzyni.
Wtedy, na naszej pierwszej
wspólnej kolonii, byłaĞ
najwspanialszym wodzem
indiaĔskim, umiałaĞ zrobiü
najlepszy łuk, nauczyü pląsu,
umocowaü pióro w pióropuszu.
ByłaĞ sprawiedliwa w ocenianiu
innych, wymagająca –
ale teĪ umiałaĞ zachĊciü do pokonywania własnych słaboĞci.

Chłopcy poszliby za Tobą w ogieĔ.
W swojej gromadzie organizowałaĞ
wspaniałe zabawy. Obecni
dziewiĊtnastolatkowie do dziĞ
wspominają swój pierwszy lot
w kosmos – z Tobą.
Kiedy okazało siĊ, Īe Twoje
Ğrodowisko przeĪywa kryzys i stałaĞ
siĊ wolnym strzelcem – zaproponowaliĞmy Ci współpracĊ. ZwiązałaĞ
siĊ na stałe ze Szczepem „Rodło”.
Nadal pracowałaĞ z zuchami,
ale jeĞli była taka potrzeba –
pomagałaĞ druĪynom harcerskim.
W latach 1993–1997 wyjeĪdĪałaĞ
z nami na wszystkie kolonie
i zimowiska, zawsze Ğwietnie
przygotowana. UmiałaĞ zrobiü –
chyba wszystko. NajpiĊkniej
i najszybciej haftowałaĞ chusty
i wyszywałaĞ sprawnoĞci. Zawsze
potrafiłaĞ znaleĨü suche igły
sosnowe lub korĊ brzozową
do rozpalenia opornego ogniska.
Swoją wiedzĊ potrafiłaĞ przełoĪyü
na jĊzyk zuchów. MiałaĞ
niezaprzeczalny talent
pedagogiczny, wielką łatwoĞü
w nawiązywaniu kontaktów.
Przychodzili do Ciebie wszyscy –
od zucha do komendantki – po radĊ,
pomoc, na zwierzenia, po pomysł
na majsterkĊ i opatrunek
na skaleczenie. Dla wszystkich
znajdowałaĞ czas, z kaĪdym
rozmawiałaĞ jak z najlepszym
przyjacielem. ZyskiwałaĞ nowych
przyjaciół, zawierałaĞ długotrwałe
znajomoĞci. Przy tym miałaĞ
poczucie humoru, zdobywałaĞ siĊ
na dystans do samej siebie.
W 1995 roku, po ZjeĨdzie ZHP
w Poznaniu, podjĊłaĞ razem z nami
niełatwą decyzjĊ o tworzeniu nowej
organizacji harcerskiej. ChciałaĞ
zagwarantowaü wszystkim jej
członkom prawo do wolnoĞci
sumienia, moĪliwoĞü postĊpowania
w kaĪdej sytuacji zgodnie
z własnymi przekonaniami.
JednoczeĞnie nie zwalniałaĞ nikogo

z obowiązku ciągłego szukania
i potwierdzania własnej Īyciowej
prawdy. Nikomu nie narzucałaĞ
swojego Ğwiatopoglądu –
choü odwaĪnie go sama głosiłaĞ
w sytuacjach trudnych wyborów.
StałaĞ siĊ jednym z członkówzałoĪycieli Stowarzyszenia
Harcerskiego. Twój głos
w sprawie jego zawiązania był
głosem istotnym.
JuĪ w Stowarzyszeniu, w 1997
roku, zgodziłaĞ siĊ poprowadziü
gromadĊ zuchową – tym razem
dziewczynek. Patrzyłam,
jak starannie i z jakim nakładem
pracy przygotowujesz zbiórki,
jak rozbudowujesz obrzĊdowoĞü,
prowadzisz zapiski o kaĪdym
zuchu. Twoje obawy,
Īe przecieĪ jesteĞ „za stara”,
okazały siĊ zupełnie
bezpodstawne – umiałaĞ byü
rówieĞniczką swoich zuchów,
uzbrojoną w wiĊksze
doĞwiadczenie i wiedzĊ.
Zawsze byłaĞ ciekawa Ğwiata,
gotowa do zdobywania nowej
wiedzy i umiejĊtnoĞci.
JuĪ po czterdziestce zaczĊłaĞ siĊ
uczyü jazdy na nartach – i stałaĞ
siĊ najzdolniejszą uczennicą
Sandry (pani Sandra Dobkowska
jeĨdziła z nami jako instruktorka
narciarska – przyp. A.M.) . Po raz
ostatni wyjechałaĞ z nami
na zimowisko w 2000 roku –
pokonywałaĞ chorobĊ i ból,
by zjeĪdĪaü na deskach.
ByłaĞ juĪ chora. MusiałaĞ
przerwaü pracĊ z gromadą,
zrezygnowaü z wyjazdów,
by poddaü siĊ operacji.
WiadomoĞü o Twojej chorobie
przeraziła nas – ale szybko
okazało siĊ, Īe dzielnie i uparcie
z nią walczysz, Īe znów jedziesz
na zimowisko, Īe podjĊłaĞ
zaoczne studia… MiałaĞ dla kogo
Īyü i bardzo chciałaĞ Īyü. UmiałaĞ
cieszyü siĊ chwilą, drobiazgiem,
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kochałaĞ Īycie, choü ono CiĊ
nie rozpieszczało. I nagle
stało siĊ to najgorsze.
Dzidka, nie umiem CiĊ
poĪegnaü. Chciałabym znów
CiĊ zobaczyü, porozmawiaü
o tym, co słychaü, poradziü
w sprawach kolonii.
Tak bardzo chcielibyĞmy
nie przyjąü do wiadomoĞci tego,
co siĊ stało. I tak niewiele
moĪemy zrobiü. Wspominaü i
pamiĊtaü. W miarĊ moĪliwoĞci
wspieraü Twoich synów.
Pozostawiü w naszym Īyciu puste
miejsce, którego nikt nie zajmie.
Tylko tyle.
Bo kaĪdy człowiek jest jedyny
i niepowtarzalny. Tak jak Ty.

Wspomnienie Marty JurzyĔskiej
–„Jury” – byłej instruktorki SH
(spisane w maju 2001)
O Ğmierci Dzidki dowiedziałam siĊ
wczoraj. Od dawna wiedziałam,
Īe choruje, ale Dzidka wydawała siĊ
osobą, która w kaĪdej sytuacji
da sobie radĊ.
W przeciwieĔstwie do wiĊkszoĞci
z nas nigdy nie marudziła. To prawda, Anka relacjonowałam,
jak Dzidka mówiła jej, Īe niedługo
umrze, ale mnie siĊ wydało,
Īe tak mówiąc odpĊdziła Ğmierü
i juĪ wszystko bĊdzie dobrze…
ChcĊ coĞ napisaü o Dzidce… ChcĊ
powiedzieü tym, którzy ją mało
znali, jaka była niezwykła –
niezwykła, bo zawsze naturalna.

Najlepiej było to widaü, gdy rozmawiała
z chłopakami z gromady zuchowej.
Rozmawiała z nimi nie jak z dzieümi,
ale po prostu jak z ludĨmi. ChociaĪ
duĪo starsza od reszty kadry zuchowej,
nigdy nie było uwarunkowanego róĪnicą
wieku dystansu, bo Dzidka to typ
człowieka, który nigdy nie jest
do harcerstwa za stary. Poza tym,
i to jest chyba najwaĪniejsze, chociaĪ
zabrzmi to tak bardzo pompatycznie,
tak nie po dzidkowemu – Dzidka,
osoba zawsze deklarująca siĊ
jako niewierząca – to człowiekharcerka, która swą postawą Īyciową
udowadniała, iĪ Baden-Powell mylił siĊ
twierdząc, Īe nie moĪna byü skautem
nie wierząc w Boga. MyĞląc o Dzidce
wiem, Īe na pewno moĪna.

Pogrzeb Dzidki
CzekaliĞmy
PrzynieĞli małą urnĊ
Konduktem
Przez cmentarz
Do otwartego grobu
Samoloty latały nisko
Przeszkadzały
Byli tacy, co przemawiali
Tacy, którzy płakali
Byli, co nie rozumieli
ĩądający znaku
I tacy, którzy nie przyszli –
To nie ich pogrzeb
……………………………
Tylko Ciebie nie było
Anka M., wrzesieĔ 2001

„Nietygodnik” – pismo Szczepu „Rodło” Stowarzyszenia Harcerskiego. Ukazuje siĊ nieregularnie.
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