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Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. 

 

Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca ZHP  
w Gorzowie Wlkp. oraz zbiory osób prywatnych. 

 



1927 – 1996 



Jadwiga Zasada, druhna, komendantka, nauczycielka urodziła się 13 kwietnia 

1927 roku w Warszawie.  Jej młodość przypadła na trudne, wojenne lata. 

Działała w „Szarych Szeregach”, przyrzecznie harcerskie składała  

w podziemiu, podczas nalotów i strzelaniny. Po latach wspominała:  

„Każdy z nas otrzymał biało-czerwoną wstążeczkę: symbol wolności. Ten właśnie 

moment związał mnie na stałe z harcerstwem”. 

Do Gorzowa przyjechała w 1945 roku. Była jednym z pierwszych nauczycieli 

Szkoły Podstawowej nr 1. Tam też założyła żeńską drużynę harcerską, którą 

prowadziła do 1947 roku. Przez 14 lat pełniła funkcję zastępcy komendanta 

hufca. W 1976 roku wybrano ją na komendantkę hufca. Była nią przez cztery 

lata, do czasów powołania w Gorzowie Chorągwi ZHP. Pracowała tam na 

stanowisku kierownika wydziału organizacyjnego. Po likwidacji Chorągwi 

wróciła do pracy w Hufcu. Później przeszła na emeryturę i pracowała 

społecznie w hufcu. Przez wiele lat zasiadała we władzach Komendy Chorągwi 

Zielonogórskiej i Gorzowskiej.  

Pracowała też w Klubie Pioniera miasta Gorzowa. 

Jadwiga Zasada zmarła 1 października 1996 roku.  

Pochowano ją w harcerskim mundurze. 

 

 



Trudne początki szkolnictwa w Gorzowie Wlkp. 
Wypisy z kroniki Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia im. M. Konopnickiej. 



W tym miejscu 27 maja 1945 r. w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła działalność pierwsza polska szkoła 

powszechna.  Szkoła otrzymała imię Marii Konopnickiej i mieściła się przy ul. Strzeleckiej.  

Na obelisku (przed kradzieżą) umieszczona była tablica pamiątkowa z napisem:  

„W tym miejscu stał budynek, w którym 27 maja 1945 r. otwarto pierwszą polską publiczną 

szkołę powszechną im. Marii Konopnickiej”. 



 

W czerwcu 1945 r.  Jadwiga Zasada (Śpiewakówna) została zatrudniona  
w Oddziale Przedszkolnym Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia  

im. M. Konopnickiej. Zajmowała się tam dziećmi w wieku przedszkolnym.  



 

Ze względu na szybko rosnącą liczbę dzieci w szkole, powierzono jej obowiązki 
nauczyciela klasy I i II. 



3 września 1945 r. szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Mieszka I-go 57 
(kompleks przedwojennych budynków fabryki sieci Mantel) gdzie dalej uczyła. 



8 stycznia 1946 r. szkołę ponownie przeniesiono, tym razem do budynku 

przy ul. Marszałka Żukowa 13  

(obecnie ul. Dąbrowskiego 23).   

Szkoła istnieje do dzisiaj.  



Jadwiga Zasada krótko pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wlkp.  
przy ul. Przemysłowej 22 (obecnie znajduje się tam II Liceum Ogólnokształcące  
im. Marii Skłodowskiej-Curie) 



Wspomnienia druhny Jadwigi Zasady związane z harcerstwem  



Czasopisma z początków harcerstwa powojennego w Polsce 



We wrześniu 1945 r. Jadwiga Zasada założyła żeńską drużynę harcerek, 
którą prowadziła do 1947 r. 



Legitymacja składkowa ZHP 



Na obozie…, lato 1946,  



Siedziba Komendy Hufca ZHP  
w Gorzowie Wlkp. (w latach 1975-1992 
Chorągwi Gorzowskiej) – drugi dom 
Jadwigi Zasadowej 



II hufcowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza ZHP – 
Kostrzyn 1967 r., na której Jadwiga Zasada zostaje wybrana 
zastępcą Komendanta Hufca 

m 

Jadwiga Zasada pełniła funkcje Komendanta  
i zastępcy Komendanta Hufca 



 

Zorganizowała „Krąg 10 świec”, który przekształcił  
się w „Krąg Harcmistrzów Polski Ludowej” 



Nowe władze Kręgu 



 

Członkowie Kręgu 



 

Zasady działania Kręgu Harcmistrzów Polski Ludowej 



Działalność Kręgu 



Całe życie jako  
harcerka… Z harcerskim 
pozdrowieniem Czuwaj  



Zajęcia plenarne podczas  
seminarium instruktorskiego, 1970 r. 

Na zebraniu Rady Przyjaciół Harcerstwa, 1970 r. 



1970 r. 

Wręczanie odznaczeń organizacyjnych dla działaczy 
ZHP przy okazji XI Zlotu, czerwiec 1972 r. 



Jezioro Osieki, zbiórka Kręgu instruktorów ZHP 



Zebrania Kręgu kończyły się piosenką: 

„Gdy zapadnie zmrok szary 

dokoła, gdy w kominku rozżarzą 

się skry, siądźmy razem  

do kręgu wesoło, wskrześmy 

piosnkę harcerską i sny”. 



Druhna Jadzia - wspaniały  
kumpel i przyjaciel  

Imieniny Jadwigi Zasady 



 

1995 r. 



Spotkanie w Klubie Nauczyciela „Króle kontra króliki”, lata 90.  



Odznaczenia 

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

 Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP  

 Medal 40 -lecia PRL 

 Honorowe Odznaki za Zasługi dla Województw: gorzowskiego  
i zielonogórskiego 

 Finalistka w plebiscycie „Jeden ze stu tysięcy” – ogólnopolskim 
konkursie zorganizowanym przez Główną Kwaterę ZHP 



 

Ulubione polne kwiaty druhny Jadwigi  



Uwielbiała grać… 


