PIĄTECZKOWY WYWIAD
Z hm. Urszulą Kret HR, która od 12.06.1994 do
6.09.1998 pełniła funkcję naczelniczki
przeprowadziła wywiad na temat Organizacji
Harcerek i jej genezy przeprowadziła sam.
Weronika Stawińska, w dniu 12.11.2011r.



Pierwsze moje pytanie dotyczy Organizacji Harcerek. Jaki moment w historii harcerstwa
uważany jest za początek Organizacji Harcerek?
 Myślę, że potrzebnych jest kilka słów wyjaśnienia – otóż w roku 1989 gdy w Polsce
pojawiła się taka możliwość powstały 2 nowe Organizacje. Były to: Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związek Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918. Obie
te Organizacje w październiku 1992 połączyły się w jedną Organizacje i przyjęły
nazwę Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. ZHP r. zał. 1918 z chwilą powstania
działał w oparciu o Statut ZHP z roku 1936, a ten zakładał oddzielne istnienie
Organizacji Harcerek i Harcerzy. W ZHR na początku nie było takiego rozdziału.
Jeśli chodzi o prapoczątki, to myślę, że za formalne powstanie Organizacji Harcerek
należy przyjąć 1 listopada 1918r. czyli Zjazd w Lublinie…. choć Główna Kwatera
Żeńska powstała dopiero w lipcu 1919r.
A z kolei wcześniej , w poszczególnych
zaborach istniały zawiązki samodzielnych organizacji harcerek.



Kto podjął decyzję o powstaniu Organizacji Harcerek?
 Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. W ZHP r. zał. 1918 od początku
było wiadome, że mają działać 2 organizacje. W ZHR myślę, że była to decyzja
ówczesnych władz. Na II Zjeździe ZHR (30.11-2.12.1990) na którym przyjęto nową
wersje Statutu nastąpiło już rozdzielenie organizacji na męską i żeńską.
Z chwilą podjęcia decyzji o połączeniu obu Organizacji było już wiadome, że we
wspólnym ZHR-ze będą 2 oddzielne organizacje.



Dlaczego podjęto decyzję o powstaniu Organizacji Harcerek?
 Myślę, że dlatego iż ludziom zakładającym ZHR bliski był i jest tradycyjny,
chrześcijański model wychowywania młodego człowieka – młodej dziewczyny i
młodego chłopaka. Model w którym każde z nich przygotowuje się do nieco innych
ról w dorosłym życiu, w tym także do roli matki i ojca w przyszłej rodzinie. Niezwykle
istotne w tym modelu jest przekazywanie treści przez przykład osobisty instruktorki
czy instruktora. Dodam jednak, że obie organizacje – harcerek i harcerzy – mają
tworzyć jeden Związek. Ich współpraca jest niezbędnym elementem wychowania.
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Czy pomysł powstania Organizacji Harcerek miał swoich przeciwników? Czy wszyscy
popierali ten pomysł?
 Nie potrafię na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że dla nieco starszej
kadry instruktorskiej fakt oddzielnych organizacji był dość oczywisty …. wszak wiele
środowisk przez cały czas prowadziło tak właśnie pracę w środowiskach. Często
mimo trudności ze strony władz ówczesnego ZHP. Być może przeciwni byli ci
instruktorzy, którzy nie mieli takich doświadczeń albo Ci którzy nie wierzyli w
„dziewczyńskie” możliwości i umiejętności 



Czy gdyby to Druhna miała podjąć decyzję o powstaniu Organizacji Harcerek to jaka by ona
była?
 Pewnie taka sama. Dla mnie Organizacja Harcerek była świadomym wyborem. Jej
istnienie nie było tak oczywiste jak dla Was. Pamiętajcie, że początki mojego bycia
harcerką i instruktorką przypadł na czas ZHP (nie tego 1918, ale tego w którym nie
było oddzielnych Organizacji, nie składało się Przyrzeczenia w którym był Bóg, itd.).
Musze szczerze przyznać, że miałam wtedy (na szczęście) kontakt z wieloma
wspaniałymi instruktorami i wiele się od nich nauczyłam. Jednak dopiero później
byłam w stanie zrozumieć dlaczego drużyna harcerek ma mieć drużynową i dlaczego
w ogóle harcerki działają samodzielnie w drużynie harcerek, a nie w jednej drużynie z
harcerzami.
Ps. przez wiele lat prowadziłam gromadę zuchów „Srebrne Orły” i choć jakoś sobie z
tym radziłam, to grać w piłkę nożną, tak jak moi chłopcy nie potrafiłam 

