
To jest opowieœæ o harcerstwie ¿eñskim  
fenomenie polskiego ¿ycia spo³ecznego 
w pierwszej po³owie XX wieku. 
Opowieœæ o dziewczêtach pe³ni¹cych 
s³u¿bê niezale¿nie od warunków
i wiernych Przyrzeczeniu.

To jest opowieœæ o harcerstwie ¿eñskim  
fenomenie polskiego ¿ycia spo³ecznego 
w pierwszej po³owie XX wieku. 
Opowieœæ o dziewczêtach pe³ni¹cych 
s³u¿bê niezale¿nie od warunków
i wiernych Przyrzeczeniu.

 dzia³a od roku 2004 jako
Organizacja Po¿ytku Publicznego.

Misj¹ Fundacji jest dokumentowanie 
historii i tradycji ruchu ¿eñskiego, 

upowszechnianie harcerskiego 
systemu wartoœci i podtrzymywanie 

wiêzi miêdzypokoleniowej harcerek. 
Fundacja systematycznie umieszcza 

biogramy harcerek w Harcerskim 
S³owniku Biograficznym i innych 
publikacjach naukowych oraz na 
portalu „Kobiety-Polki-Harcerki”. 

Zapraszamy do wzbogacania  naszych zbiorów o w³asne pami¹tki!

Wiêcej o  Muzeum Harcerstwa  
i realizowanych projektach na stronie

 www.muzeumharcerstwa.pl

Projekty realizowane przez fundacjê 
s¹ prezentowane na stronie 

www.harcerki.org.pl

Zapraszamy

 dzia³a w Warszawie od 2001 roku 
podejmuj¹c dzia³ania o kluczowym 

znaczeniu dla to¿samoœci przysz³ych 
pokoleñ. Celem tych dzia³añ jest 

trwa³a ochrona dóbr kultur y 
zwi¹zanych z histori¹ harcerstwa

i skautingu. Muzeum gromadzi zbiory 
historyczne; organizuje

wystawy sta³e, czasowe
i objazdowe; prowadzi
dzia³alnoœæ naukow¹,

edukacyjn¹ i wydawnicz¹
(wydaje m. in. Harcerski  S³ownik 

Biograficzny).  Muzeum Harcerstwa 
wspó³pracuje  z Oœrodkiem KARTA na 

rzecz archiwistyki spo³ecznej. 
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Wystawê plenerow¹ o polskich 
harcerkach mo¿na ogl¹daæ  

na placu Zamkowym w Warszawie
do 12 paŸdziernika  2017 roku.

Na 16 planszach zaprezentowano 
dzieje harcerskiego ruchu ¿eñskiego 

od jego narodzin do zakoñczenia 
dzia³alnoœci Organizacji Harcerek

w Polsce. Bohaterkami wystawy s¹ 
harcerki, które niezale¿nie od 

okolicznoœci pe³ni³y s³u¿bê innym,
co stanowi³o sens i specyfikê 

harcerstwa ¿eñskiego. Unikalne 
zdjêcia pokazuj¹ ró¿norodn¹ 
aktywnoœæ harcerek i nadaj¹ 

wystawie charakter autentycznoœci.

This story is about amazing Polish 
girls who were guides in the past, 

in the first half of the twentieth 
century. They used a specific method 
of activity for self-development, to be 
helpful to anyone in need. At all time 

and in any circumstances they were 
always faithful to the Guides’ Vow:

The exhibition has been  prepared 
and is sponsored  by Girl Guides’ 

Foundation  (founded in 2004).  The 
Foundation maintains  the 

multigeneration bonds  between girl 
guides and  promotes tradition of 

Polish guiding.

I promise on my life I will do my best 
to do my duty to God and Poland, to 

help other people and to obey the 
Guide Law.

Wspó³czesne harcerki wspominaj¹ te, 
które odesz³y na Wieczn¹ Wartê, 
spotykaj¹c siê co roku w pierwsz¹ 
niedzielê paŸdziernika na Mszy œw. 
w ich intencji w koœciele œw. Marcina. 
Dzieñ ten zaznaczono w kalendarzu 
Wikipedii jako Œwiatowy Dzieñ Polskiej 
Harcerki.

„Harcerski ruch ¿eñski budowa³y kobiety wybitne. Funkcje 
harcerskie pe³ni³y bezinteresownie bêd¹c czynne zawodowo 
i dbaj¹c o swoje rodziny nale¿ycie”.

     Harcmistrzyni Anna Zawadzka – dziejopisarka harcerstwa

The partner of the exhibition is 
Muzeum Harcerstwa (Museum of Polish Scouting).

Wystawê przygotowa³a i sponsoruje

przy wsparciu
Fundacja Harcerek

Muzeum Harcerstwa.

Fundacja Harcerek

Muzeum Harcerstwa.
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