
O uroczystej zbiórce harcerskiej dzieci ze szkoły nr 177 w Warszawie i o odwiedzinach 

obywatela Olszewskiego – kandydata na członka Rady Narodowej Warszawa-Ochota 

 

Jak niejednokrotnie wspominaliśmy bardzo ważną rolę w latach pięćdziesiątych XX 

wieku w szkole nr 177 w Warszawie odgrywało harcerstwo. Momentem szczególnym zaś dla 

nowoprzyjętych członków grona harcerskiego było złożenie przyrzeczenia. Tak również się 

stało w naszej szkole 3 grudnia 1954 roku. Na kartach najstarszej szkolnej kroniki znajdujemy 

wpis datowany na 4 grudnia 1954 roku autorstwa Sabiny Mossaczowej – ówczesnej 

kierowniczki szkoły. Tego dnia jak się okazuje przyrzeczenie od harcerzy odbierał nie jeden  

z druhów jak to jest to dnia dzisiejszego przyjęte, a obywatel Olszewski - kandydat na członka 

Rady Narodowej Warszawa-Ochota. Z pewnością więc powyższa uroczystość miała po części 

wymiar propagandowy sprowadzający się do prezentacji w jak najlepszym świetle osoby 

kandydata zwłaszcza wobec rodziców przyszłych harcerzy. Po odebraniu harcerskich 

przyrzeczeń kierowniczka szkoły, a zarazem autorka wpisu wygłosiła przemówienie.  

W wygłoszonej mowie obywatelka Mossoczy zwróciła uwagę, iż młodzież wspólnie 

spędzająca czas i pracująca w ramach różnego rodzaju organizacji takich jak harcerstwo odnosi 

duże osiągnięcia. Ponadto mówczyni kierując słowa do rodziców dzieci składających 

przyrzeczenie podkreśliła wagę tego uroczystego i doniosłego aktu.  

W kolejnej części spotkania głos zabrał obywatel Olszewski, który nawiązał do 

czerwonej chusty przekazanej zapewne dzieciom podczas uroczystości twierdząc, iż noszenie 

jej jest dla młodego człowieka wielkim zaszczytem. Oczywiście interesująca nas w tym miejscu 

czerwona chusta symbolizowała wartości i ideologię komunistyczną. Przypomnieć w tym 

miejscu należy, iż jako pierwsi czerwoną chustę nosili członkowie Wszechzwiązkowej 

Organizacji Pionierskiej imienia Włodzimierza Ilicza Lenina. Organizacja ta została powołana 

do życia 19 maja 1922 roku przez władze radzieckie. Głównym jej celem było odpowiednie 

przygotowanie ideologiczne przyszłych kadr dla Komsomołu i Komunistycznej Partii Związku 

Radzieckiego (KPZR). Oprócz wspomnianej chusty nieodłącznymi elementami stroju 

członków organizacji były odznaka i czerwony beret. Na zakończenie swej wypowiedzi 

obywatel Olszewski przybliżył najmłodszym i ich rodzicom program organizacji z której się 

wywodził - Frontu Narodowego dzielnicy Ochota w dziedzinie oświaty. Po oficjalnej części 

odbyła się zabawa muzyczna, do której oprawę zapewniała orkiestra Komitetu Opiekuńczego 

oraz loteria fantowa z bufetem zorganizowana przez Komitet Rodzicielski.  

 Podsumowując należy stwierdzić, iż pozytywnym aspektem opisywanej uroczystości 

była integracja społeczności szkolnej do której należeli nie tylko uczniowie i kadra 



pedagogiczna, lecz również rodzice dzieci. Do negatywnych aspektów należy zaś zaliczyć 

upolitycznienie całego wydarzenia w związku z kampanią do Rady Narodowej Warszawa 

Ochota. 

 

Zbiórka harcerska, ok. 1957 roku (harcerki z charakterystycznymi czerwonymi chustami  

o których mowa w artykule). Zdjęcie ze zbiorów Agnieszki Lewańskiej. Źródło: 

wyborcza.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


