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W imieniu koleżanek i kolegów z Zarządu TPMOK KOMOROWIANIE 
mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniach towa-

rzyszących III Zlotowi Drużyn Harcerskich im. Marii Krassowskiej. 

Majka Krassowska była barwną, a przede wszystkim odważną komoro-
wianką. Dla nas, mieszkańców, jest postacią nieobcą. Stała się także bliska 
dziewczętom z kilku drużyn harcerskich, które obrały ją za swoją patron-
kę. Od 3 lat Towarzystwo „Komorowianie” zbliża harcerki poprzez pomoc 
w organizacji zlotów drużyn im. Marii Krassowskiej. W tym roku postano-
wiliśmy rozszerzyć program i zaproponować wspólne spotkanie i dyskusję 
nad rolą harcerstwa w kształtowaniu postaw przywódczych.

Ważnym wydarzeniem dla Komorowa będzie odsłonięcie tablicy historycz-
nej na willi Jasna.

11:45 – 15:30

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji poświęconej roli harcerstwa 
w kształtowaniu postaw przywódczych. Jest to sesja dla wszystkich 
mieszkańców Komorowa. Ruch harcerski był ruchem powszechnym, 
sprawdźmy jaki miał na nas wpływ.

16:00 – 16:30

Odsłonięcie tablicy historycznej na willi Jasna
(ul. 3 Maja 33)

Zapraszamy mieszkańców Komorowa, naszych sąsiadów i przyjaciół 
na uroczyste odsłonięcie tablicy historycznej na willi Jasna, z udzia-
łem gości honorowych – uczennic oraz rodziny wybitnego polskiego 
pedagoga Wandy Szachtmajerowej. 

W Komorowie, w willi Jasna, w latach 1945–46 działały warszawskie 
gimnazjum i liceum Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajero-
wej. Tu też od 1944 r. mieszkała Wanda Szachtmajerowa (1886–1956); 
wybitna nauczycielka i pedagog, założycielka pierwszej w Warszawie 
(1905) szkoły dla dziewcząt z językiem polskim, a także wspomniane-
go gimnazjum, a następnie liceum. W szkole Szachtmajerowej w cza-
sie II wojny światowej uczyła się Marysia Krassowska oraz wiele 
innych dziewcząt, również z Komorowa. Pod płaszczykiem kursów 
krawieckich szkoła przygotowywała dziewczęta do matury. Działała 
tam także 16. Warszawska Żeńska Drużyna Leśna hufca Ochota. Po 
wojnie szkoła została przeniesiona do Komorowa, a jej dyrektorem 
został mieszkający w Komorowie inny znany pedagog – Eugeniusz 
Sopoćko.
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