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„Harcerstwo to skauting plus nie-
podległość” – te znane słowa Andrzeja 
Małkowskiego zdefiniowały nasz ruch 
na ponad 100 lat! Ten polski element 
skautingu – niepodległość – uznamy 
za oczywisty, gdy przypomnimy sobie, 
kiedy i w jakich okolicznościach his-
torycznych powstawały pierwsze 
drużyny, jaki był ich program i zasad-
niczy cel. Cała historia harcerstwa była 
i jest ściśle spleciona z trudną historią 
Polski prawie całego XX wieku. Trudno 
więc się dziwić, że niepodległość była 
na stałe z harcerstwem związana 
i w latach walki o nią, i w dwudziestol-
eciu międzywojennym, potem w cza-
sie znanej już dużo lepiej II wojny 
światowej oraz w długim, burzliwym 
okresie powojennym.

Dopiero w ostatnim ćwierćwieczu 
możemy naprawdę cieszyć się wolnoś-
cią. Przez 25 lat wyrosło pokolenie Po-
laków, także harcerek i harcerzy, którzy 
żyją w zupełnie innym świecie, pokole-
nie młodych, dla których wolność, 
niepodległość to normalność. Ale 
czy to znaczy, że w naszym współ- 
czesnym świecie zdezaktualizowała 
się wspomniana wcześniej „definicja” 
harcerstwa? Na pewno nie, choć, para-
frazując Małkowskiego, można byłoby 
dziś powiedzieć, że harcerstwo to 
skauting plus patriotyzm. Może więc 
patriotyzm mamy po prostu w naszych 
harcerskich genach? Pewnie tak, 
wydaje się, że  to efekt właśnie tej 
walki o niepodległość, faktu, że har-
cerze zawsze byli tam, gdzie dzia ło 
się coś ważnego. Bo harcerstwo jest 
nieodłączną częścią historii minio- 
nego stulecia naszego kraju. 

Pamięć  
i patriotyzm
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Splatanie się od ponad stu lat historii harcerstwa i historii Polski sprawiło, że zajmowanie  
się przeszłością (w szczególnością harcerską) stało się nieodłączną częścią naszej 
aktywności. „Od zawsze” w naszym programie było więc miejsce na zbiórki, gry, 
rajdy historyczne – jeszcze w czasach, gdy nie były one modne wśród młodzieży, 
a o grupach rekonstrukcyjnych nikt nie słyszał. Zawsze w harcerstwie kultywowa- 
liśmy pamięć o bohaterach walki o niepodległość, choćby prowadząc kampanie 
„Bohater” i czyniąc patronami jednostek harcerskich ważne postaci z naszej historii. 
Spotkania z kombatantami też były czymś naturalnym – i to w czasach, gdy grono 
tych, co pamiętali Szare Szeregi czy Powstanie Warszawskie i mogli o nich pasjonująco  
opowiadać, było dużo, dużo większe niż dziś.

Także częścią harcerstwa było zawsze „stanie pod pomnikami” – traktowane  
czasem z pobłażaniem – może i słusznie, kiedy stanowiło jedynie pozbawiony 
treści, bezrefleksyjny rytuał. Tu dotykamy chyba sedna problemów związanych 
z harcerskim sposobem rozumienia patriotyzmu, tradycji, historii. Jakże często  
w wielu środowiskach te zagadnienia wiążą się wyłącznie z formą, szczególnie  
tą widoczną na zewnątrz – ważną dla oficjeli czy władz lokalnych. Może więc czas, 
aby pomyśleć nad tym, by te działania były wypełnione głębszą treścią i realizowane  
sposobami charakterystycznymi dla naszej harcerskiej metody – po prostu po har-
cersku! Może warto także zadbać, aby nie były działaniami od święta, ale elementem 
codzienności naszej organizacji – wystarczy przecież przystanąć przy mijanej tablicy  
pamiątkowej i choć przez chwilę opowiedzieć o historii, której ona dotyczy. 
Sądzę, że warto szukać nowych, interesujących rozwiązań, dlatego zachęcam, 
aby przyjrzeć się opisanym w tej publikacji pomysłom na działalność pa triotyczną 
i kształtowanie harcerskiej pamięci – może będą one ciekawą inspiracją. I nie 
bójmy się przy tym naszego tradycyjnego podejścia. Może jest ono potrzebne 
współcześnie, gdy patriotyzm i świętowanie rocznic ma coraz bardziej charakter 
popkulturowego jarmarku, będącego okazją do rozwoju gadżetowego biznesu – 
tym razem patriotycznego, ale treści, wiedzy historycznej w tym brak? Bądźmy 
strażnikami tradycji, gdy młode pokolenie nie ma pełnej wiedzy historycznej, 
a Powstanie Warszawskie i rozbicie dzielnicowe są dla przeciętnego ucznia szkoły 
podstawowej tak samo odległą, niepotrzebną i trudną do nauczenia wiedzą.

Harcerskie działania patriotyczne i historyczne wynikają w dużej mierze ze wspom-
nianego już splatania się historii Polski z historią harcerstwa i przeświadczenia „jeśli 
nie my, to kto?”. I jest w tym sporo racji, bo kto ma pamiętać o historii harcerstwa, kto 
ma przypominać, jak ważną rolę odegrało ono w historii Polski, jeśli nie sami harcerze 
i instruktorzy? No kto, jeśli nie my? Ale pamiętać musimy nie tylko o naszych har-
cerskich „przodkach”. Dlatego w niniejszej broszurze pokazano też inne autentyczne 
działania harcerskie. Pokazano, że nasza harcerska pamięć o historii jest bardzo 
wszechstronna, dotyczy średniowiecza i czasów rozbiorów, dotyczy lat odzyskiwania 
niepodległości po I wojnie światowej i lat II wojny. Materiały tu zamieszczone są, co 
oczywiste, wyrywkowe, ale są dobrymi przykładami, że to, co robimy, jest wartoś-
ciowe, mądre, potrzebne. A pamięć o historii jest żywa. I żywa będzie. 

hm. Grzegorz Całek
redaktor naczelny „Czuwaj”
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Zlot Grunwaldzki to największe doroczne harcerskie wydarzenie. Każdego lata  
na Pola Grunwaldu przybywa około 1500 harcerzy z całej Polski. Dla każdego  
z nich obecność w tym miejscu to nie tylko wakacyjny obóz. To przede 
wszystkim powód do dumy i lekcja patriotyzmu. 

Zlot jest świętem Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, a dla kilkuset  
drużyn grunwaldzkich z całej Polski i z zagranicy stanowi podsumowanie całorocznej  
pracy. Organizatorami Zlotu są Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP oraz Wspólnota  
Drużyn Grunwaldzkich, która od 1991 r. przyczynia się do wychowywania dzieci  
i młodzieży zgodnie z ideą patriotyzmu oraz daje możliwość przekazania im wiedzy 
na temat swojego kraju. Zlot to również okazja do wędrówek po Warmii i Mazurach. 

W dotychczasowych zlotach brało udział od 1000 do 2500 harcerzy i skautów  
z Polski, a także z Litwy, Irlandii, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Łotwy, Estonii i Stanów 
Zjednoczonych. Jest to przedsięwzięcie otwarte także dla jednostek spoza Wspól-
noty Drużyn Grunwaldzkich oraz Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej – również dla 
drużyn z innych organizacji harcerskich.

Zlot jest tworzony przez wszystkich, którzy biorą w nim udział – każda z drużyn  
wybierających się pod Grunwald przygotowuje coś dla pozostałych uczestników:  
prowadzi zajęcia programowe, tworzy elementy urządzenia i wystroju miasteczka zlo-
towego. W ten sposób Zlot staje się wspólnym dziełem osób w nim uczestniczących.

Wydarzenie odbywa się na Polach Grunwaldzkich – jednym z najważniejszych 
miejsc, gdzie miała miejsce wyjątkowo ważna bitwa w historii średniowiecznej 
Europy. Pamięć o zwycięskiej bitwie, a także pola, na których się toczyła, stanowią  
jeden z najważniejszych elementów polskiego dziedzictwa narodowego. „Grunwald”  
jest także jednym z najważniejszych symboli polskiego patriotyzmu.

Harcerstwo zaczerpnęło z tradycji rycerskich wiele elementów, jak symbolika, 
pozdrowienie, nazwy organizacyjne, Prawo i Przyrzeczenie. Imię znamienitego 
rycerza Zawiszy Czarnego z Garbowa – uczestnika bitwy pod Grunwaldem – przy-
wołujemy w Prawie Harcerskim. Obchody 500. rocznicy bitwy w 1910 r. – Zlot 
„Sokoła” i odsłonięcie  
w Krakowie Pom-
nika Grunwaldzkiego 
– stanowiły także 
ważną inspirację dla 
tworzącego się har-
cerstwa. To między 
innymi dlatego Zlot 
Grunwaldzki jest 
niezwykłą wartością 
edukacyjną dla jego 
uczestników.

Zlot Grunwaldzki
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W 1997 r. harcerze z Hufca Zgierz zainicjowali renowację cmentarzy legionistów 
Józefa Piłsudskiego na Ukrainie. Prowadzone każdego roku prace doprowadziły 
m.in. do pełnej rekonstrukcji cmentarzy w Kostiuchnówce, Wołczecku, Maniewi- 
czach, Koszyszczach, Jeziornej oraz kwatery żołnierzy na cmentarzu rzym-
sko-katolickim w Kowlu. 

Harcerze odszukali, ustawili i odrestaurowali w miejscach, gdzie z legionistami 
spotykał się J. Piłsudski, tzw. Słupy Pamięci, które przetrwały na Pobojowisku Le-
gionowym pod Kostiuchnówką do dziś. Objęli opieką cmentarz Samoobrony Pol-
skiej z 1943 r. w Przebrażu. To tylko niektóre z licznych działań podejmowanych 
przez lata na Ukrainie, które doprowadziły do powstania w 2011 r. w odrestauro-
wanej dawnej polskiej szkole w Kostiuchnówce Centrum Dialogu – ośrodka współ-
pracy polsko-ukraińskiej, podejmującego liczne działania skierowane do środowisk 
Polonii, jak również młodzieży ukraińskiej.  

Co roku w Kostiuchnówce organizowane są obozy Harcerskiej Służby na Wołyniu, 
podczas których młodzież polska i ukraińska wspólnymi siłami restauruje polskie 
cmentarze legionowe. 17. edycja tej akcji – pod patronatem Rady Ochrony Pamięci  
Walk i Męczeństwa w Warszawie, Wojewody Łódzkiego, Kuratora Oświaty oraz 
polskiego Konsula w Kowlu – odbyła się w dniach 1-23 sierpnia 2015 r. Harcerze 
Chorągwi Łódzkiej ZHP wraz z przyjaciółmi z całej Polski oraz z Ukrainy rozbili swój 
obóz w Polskim Lasku k. Kostiuchnówki.

Już 3 sierpnia rozpoczęły się prace archeologiczno-ekshumacyjne na cmentarzu 
wiejskim w Kostiuchnówce. Zespół badawczy składał się z naukowców polskich  
i ukraińskich. Grono to uzupełniali uczestnicy obozu – harcerze, wśród których 
kilku zawodowo zajmuje się historią i muzealnictwem, oraz pracownicy Muzeum 
Józefa Piłsudskiego. W ciągu kilku dni dokonano dziesiątków od wiertów, 
sprawdzając, co znajduje się pod ziemią. Ogółem ujawnionych i odkrytych zostało 
6 zbiorowych mogił, w których pochowanych zostało blisko 100 lat temu 239 
żołnierzy. Znaleziska przy nich dokonane potwierdzają, że byli to uczestnicy lip-
cowej bitwy pod Kostiuchnówką. Po blisko wieku nie można było spodziewać się 
zbyt wielu znalezisk, ale i te, które odkryto, dały satysfakcję i powód do dalszych 
historycznych dociekań. Do najciekawszych zaliczyć należy kilka krzyżyków 
i podróżnych ikon. Ponadto monety, tak obowiązujące w Krakowie halerze, jak 
i rosyjskie kopiejki, ostrogi, sprzączki, łyżki. Ciekawość wszystkich wzbudziły za-
korkowane buteleczki wypełnione tajemniczym płynem. Zanim zostaną poddane 
dokładniejszym badaniom, prowokować będą do historycznych poszukiwań 
i snucia hipotez. 

Trzy tygodnie obozu to oczywiście nie tylko praca i służba. To również zajęcia har-
cerskie,  piesze i rowerowe wędrówki po okolicy, wycieczki do Kowla, Łucka i Lwowa, 
spotkania  z harcerzami polskimi z Wołynia, jak również z młodzieżą ukraińską. 
To również wieczorne spotkania, którym nierozłącznie towarzyszą śpiewy,  
rozmowy i gawędy przy harcerskim ognisku.

Harcerska służba na Wołyniu
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W pierwszy weekend września 2015 r. jak co roku Hufiec ZHP Katowice zor-
ganizował Ogólnopolski Rajd Szlakiem Wieży Spadochronowej. 

Już po raz dwudziesty drużyny harcerskie i gromady zuchowe z całej Polski 
zjechały do Katowic, aby udać się śladem bohaterskich obrońców miasta. Rajd 
rozpoczął się w piątek apelem pod Wieżą Spadochronową. Przez kolejne dwa dni 
patrole zmagały się z przeróżnymi zadaniami na trasach: zuchowej, harcerskiej, 
starszoharcerskiej i wędrowniczej. Dla starszych patroli rajd zakończył się Galą 
Dębowych Liści oraz nocną niespodzianką – odwiedzinami w Śląskim Wesołym 
Miasteczku. Patrole zuchowe swą wędrówkę rozpoczęły w niedzielę i zakończyły 
rozdaniem nagród w amfiteatrze na terenie hufca.

Choć w niedzielę pogoda nie za bardzo dopisała, to najmłodsi członkowie organi-
zacji uczestniczący w trasie zuchowej zupełnie nie zwracali na to uwagi. Punkty, 
na których za zadanie mieli m.in. ułożenie dużych puzzli ze zdjęciem Wieży 
Spadochronowej, uszycie biało-czerwonych opasek, porównanie linii papilar-
nych, udział w wyścigu żywych czołgów, bieg w masce i hełmie czy odnalezienie 
klucza i tajnej skrytki, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Organizacja tegorocznej trasy była bardzo inspirująca – wspomina pwd. Kinga 
Kisielińska, kordynatorka trasy zuchowej. – Główny nacisk położyliśmy na przenie
sienie zuchów do okresu walk powstańczych, szukanie szpiega i wzorem „Zawisza
ków” dostarczenie tajnej przesyłki. Zuchy musiały się wykazać znajomością szyfrów  
i orientacją w terenie, a także spostrzegawczością i zręcznością. Mam nadzieję,  
że tegoroczny rajd skłoni pozostałe środowiska do uczestnictwa w nim w przyszłym 
roku – dodaje druhna Kinga.

Weekendowe zmagania uczestnicy rajdu zakończyli udziałem w „Festynie pod 
Wieżą”, podczas którego odbył się pokaz sprzętu wojskowego, impreza na 
orien tację, zabawy linowe, gry rodzinne i animacje dla dzieci, a także koncerty 
zespołów harcerskich i pokazy robotyki dla najmłodszych. Jak co roku miała 
miejsce inscenizacja „Wieża  ‘39”, podczas której przedstawiono prawdopodobne 
wydarzenia, jakie rozgrywały się w Katowicach w 1939 r. 

Dla harcerzy z Katowic pierwszy tydzień września jest jednym z ważniejszych  
w ciągu roku harcerskiego. Towarzyszące rajdowi wydarzenia wpisały się na stałe  
w kalendarz zarówno harcerzy, jak i mieszkańców. Obchody tegorocznego 
święta hufca rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji obrońców Katowic 
oraz katowickich harcerzy, która odprawiona została 4 września w koś-
ciółku św. Michała w Parku Kościuszki oraz apel, w którym uczestniczyły 
patrole przybyłe na tegoroczny rajd. Harcerskim obchodom święta towar-
zyszą również przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców miasta, takie jak 
wspomniany wcześniej festyn oraz żywa lekcja historii, jaką jest Szkolny Rajd 
Szlakiem Wieży Spadochronowej. W dniach 9-10 września grupy młodzieży  
szkolnej z klas piątych i szóstych szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum miały 
szansę lepiej poznać wydarzenia i fakty dotyczące obrony miasta Katowice w 1939 r.  

Szlakiem Wieży Spadochronowej
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W sierpniu 1939 r. harcerze powrócili z obozów, kolonii i wędrówek do miejsc 
zamieszkania. Katowiccy harcerze zorganizowali placówki pomocy uchodźcom 
z terenów przygranicznych. Prowadzono punkt sanitarny, informacyjny, placówki 
żywieniowe i opieki nad dziećmi. Powstały teź punkty łączności telefonicznej. 
Harcerze pełnili służbę w jednostkach patrolowych i na posterunkach obser-
wacyjno-meldunkowych, które były usytuowane m.in. na Wieży Spadochronowej, 
na Domu Powstańca przy placu Wolności i na tzw. drapaczu chmur przy ul. Żwirki  
i Wigury. 2 września 1939 r. władze wojskowe zarządziły ewakuację miasta.  
Katowicka Komenda Powstańców Śląskich, która odmówiła opuszczenia miasta  
bez walki, zorganizowała oddziały samoobrony, do których zgłosili się również 
harcerze. Ponownie obsadzono 50-metrową wieżę (dziś o 15 metrów niższą). 
Oddziały niemieckie po zajęciu południowych dzielnic Katowic: Piotrowic i Ligoty  
zostały powstrzymane przez kompanię 3. batalionu kpt. Pawła Staszkiewicza  
z 201 pułku piechoty i wspomagającą ją kompanię kolarzy oraz ok. 100-osobowy 
oddział ochotników. Jednostki zajęły pozycje obronne na skraju Parku Kościuszki.  
4 września Niemcy przełamali linię obrony i napotkali na swej drodze do centrum  
miasta wieżę spadochronową. Obrońcy byli ostrzeliwani z karabinów maszyno-
wych, broni pokładowej samolotów oraz ogniem armatnim. Wszyscy polegli.  
Ciała pomordowanych i rozstrzelanych harcerzy spoczęły w zbiorowej mogile  
na Cmentarzu Panewnickim, natomiast u stóp wieży wzniesiono skromny obelisk. 

Dzisiejsza wieża stała się pomnikiem poświęconym obrońcom Katowic, poległym 
i zamordowanym przez Niemców w 1939 r. Jest również jedyną zachowaną wieżą 
spadochronową w Polsce. 

phm. Agata Lach
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Harcerze od lat odwiedzają polskie cmentarze wojenne we Włoszech, by uczcić 
pamięć o żołnierzach, którzy przelali swą krew w drodze do Ojczyzny. W maju 
2014 r. okazja była szczególna – 70. rocznica jednej z najważniejszych bitew 
II wojny świa towej, okupionej krwią i śmiercią wielu Polaków bitwy o Monte Cas-
sino. 1400 harcerek i harcerzy wzięło udział w wyprawie do Włoch „Uniamo le 
generazioni – Łączymy pokolenia”. 

Połączyliśmy pokolenia!
Kultywowanie pamięci o bohaterach wydarzeń sprzed lat jest naszym ważnym 
obowiązkiem. Na uroczystości 70. rocznicy bitwy przybyli nieliczni już jej 
świadkowie. To były ostatnie momenty, aby spotkać żołnierzy armii generała An-
dersa oraz wysłuchać ich opowieści. Wyprawa była okazją do tego, żeby symbo-
licznie połączyć pokolenia – kombatantów i młodzieży, Włochów i Polaków. 

Wyprawę zorganizowała Główna Kwatera ZHP we współpracy z włoskimi organ-
izacjami skautowymi – AGESCI i CNGEI. Ważnym partnerem był również Urząd 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Rajd Honker
Honker – to kryptonim operacji szturmu 2 Korpusu na klasztor na Monte Cassino  
od słowa  „honk” (ang.) krzyk. Jak napisał Melchior Wańkowicz w książce „Monte 
Cassino” „krzyk dzikich gęsi, kiedy wracają do kraju”. 17 punktów, 72 osoby obsługi, 
1200 uczestników, 120 patroli – Rajd Honker był jednym z ważniejszych wyda-
rzeń przygotowanych dla uczestników wyprawy. Zorganizowały go środowiska 
Chorągwi Zachodniopomorskiej. Rajd – gra przebiegała po najważniejszych miejs-
cach masywu Monte Cassino związanych z bitwą. Punkty rozmieszczone były 
w najbardziej charakterystycznych dyslokacjach jednostek 2 Korpusu Polskiego. 

Na trasie można było trafić między innymi do domu doktora Adama Majewskiego, 
autora książki „Wojna, ludzie i medycyna”, który przez pierwsze dni walk o klasztor 
operował w nim rannych żołnierzy, do pomnika 3. Dywizji Strzelców Karpackich 
czy pomnika 5. Kresowej Dywizji Piechoty.

Pod Monte Cassino
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Na terenie folwarku Albanetta patrol musiał, niosąc całe oprzyrządowanie, przejść 
trasę na czas, a po drodze: trafić lontem lub granatem do celu, wysadzić miną Ban-
galore zasieki, a miną tyczkową – bunkier oraz zniszczyć wrogie umocnienia dziesię-
cioma strzałami z repliki moździerza, zasilanej pirotechnicznie. Prawdziwy szturm. 

Ważny był realizm, z jakim gra została przygotowana – wzorowane na autentycz-
nych stroje, umiejscowienie punktów, repliki broni z czasów II wojny światowej – 
to podstawowe atuty wierności historycznej rajdu, który sprawił, że harcerki i har-
cerze łatwiej mogli wyobrazić sobie, jak trudne zadanie było udziałem naszych 
żołnierzy przed siedemdziesięciu laty.
Żywa historia
Spotkanie z historią na włoskiej ziemi byłoby niekompletne, gdyby nie rozmowa ze 
świadkami wojennych wydarzeń, jaka odbyła się na dziedzińcu opactwa w sobotę 
17 maja.  60 kombatantów wzięło udział w spotkaniu, podczas którego dzielili się 
przeżyciami sprzed 70 lat. 
Nie ma większego honoru i zaszczytu, niż spotkanie z osobami, które ze wszystkich 
sił i z pełnym poświęceniem walczyły o wolność naszego kraju. Poruszenie, wyraźnie 
widoczne na twarzach uczestników spotkania, mimo ulewnego deszczu, szczere 
zainteresowanie, jest tym, na co weterani liczyli. A harcerze, mając tego świadomość, 
nie zaprzepaścili tych momentów i przeniosą pamięć dalej, aby historia i dokonania 
bohaterów z tamtych lat pozostawały wiecznie żywe. 
Tradycja i etos 2 Korpusu Polskiego oraz przekazana nam odpowiedzialność za 
opiekę nad cmentarzami wojennymi na włoskiej ziemi są dla nas wyróżnieniem – 
to ogromny akt zaufania wspaniałego pokolenia polskich patriotów.
70. rocznica na Polskim Cmentarzu Wojskowym
W niedzielne popołudnie wszyscy uczestnicy wyprawy spotkali się w miejscu naj-
ważniejszym – na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. To był kluczowy 
moment wyprawy. Po odśpiewaniu hymnów i uroczystej mszy świętej rozpoczęły 
się przemówienia – prezesa Rady Ministrów, burmistrza Cassino i przedstawiciela 
kombatantów. W wielu wzruszających, wzniosłych słowach akcentowano wartość 
i rolę harcerzy w zachowywaniu narodowej pamięci: „Mogę Wam zameldować, że 
to nowe pokolenie będzie uparcie broniło niepodległości i wolności Ojczyzny, gdy 
będzie to konieczne” – powiedział Premier. Podkreśleniem tego faktu jest przekazanie 
ZHP, ZHR i ZHP PgK tradycji i etosu 2 Korpusu Polskiego.
W przekazaniu harcerzom przez kombatantów biało-czerwonych flag było coś 
mistycznego, symbolicznego – oto na polskim cmentarzu wojennym, zroszonym 
polską krwią, połączyły się pokolenia.
Odbył się również apel poległych, wystrzelono honorową salwę, rozległy się dźwięki 
Hejnału Mariackiego. Oficjalne delegacje złożyły wieńce, a Anna Maria Anders zapaliła  
znicze na grobach swoich rodziców.
Swoisty testament pozostawiony nam przez weteranów bitwy musi zostać wyryty 
w naszych sercach: „Prosimy Was, Druhny i Druhowie, (...) byście pamiętali, czuwali, 
marzyli i trudzili się z myślą o Najjaśniejszej Rzeczypospolitej; byście przybywali tu 
i dbali o wszystkie inne groby żołnierzy polskich. Niech dzisiejsza uroczystość będzie 
jeszcze jednym znakiem jedności pokoleń Polaków. Tak dopełnia się zwycięstwo, 
którego w pełni nie mogliśmy zaznać przez dziesięciolecia”.
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Co roku w marcu od 45 lat harcerze Hufca Warszawa-Mokotów organizują 
Rajd Arsenał upamiętniający Akcję pod Arsenałem, przeprowadzoną 26 marca 
1943 r. przez Grupy Szturmowe Szarych Szeregów. W ostatnich latach udział 
w nim bierze około 1000 zuchów, harcerek i harcerzy z całej Polski. Rajd Arsenał 
to jedna z najstarszych i największych ogólnopolskich imprez harcerskich.

„Pocztówka z Warszawy”

Temat 44 rajdu w roku 2014 w dniach 21-23 marca łączył w sobie wątki historyczne  
ze współczesnymi. Uczestnicy wspominali wydarzenia sprzed 71 lat, a także 
pozna wali miasto, w którym wszystko się zdarzyło. Motywem przewodnim rajdu 
była „Pocztówka z Warszawy”. To właśnie dawne pocztówki, ukazujące miasto, 
którego już nie ma, były przewodnikami dla harcerzy przez trzy dni imprezy.

Znaczącym wydarzeniem tego rajdu była konferencja „Kamienie na szaniec” Anno 
Domini 2014 – debata, realizowana we współpracy z Domem Spotkań z Historią, 
osnuta wokół tematu książki Aleksandra Kamińskiego oraz jej filmowej interpretacji 
w reżyserii Roberta Glińskiego. „Kamienie na szaniec” przez dziesięciolecia utrwalały 
etos Szarych Szeregów i formowały postawy młodych Polaków. Jaki jest aktualny 
odbiór tej książki? Jak reagować na dzisiejsze rewelacje dotyczące bohaterów? 
Rozmawiano także o tym, czy w kinie historycznym obowiązuje licentia poetica. 
Czy reżyser ma obowiązek ściśle trzymać się faktów, czy może przypisywać bo-
haterom dowolne cechy. Jak kino historyczne kształtuje świadomość odbiorców? 

Głównym elementem rajdowego programu była gra miejska skierowana do har-
cerzy starszych i wędrowników, która rozegrała się na ulicach Warszawy w sobotę 
22 marca. Patrole harcerskie odwiedziły wyjątkowe i charakterystyczne miejsca 
przedwojennej  Warszawy i wykonywały zadania, które przybliżyły im realia mi-
nionych czasów, pozwoliły poznać znaczących ludzi i ciekawe historie. Przewod-
nikami po stolicy były stare pocztówki. Harcerze odwiedzili m.in. Bazar Różyckiego, 
pierwsze studio nagraniowe czy kawalerię stacjonującą w Łazienkach Królewskich.

Rajd Arsenał
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Rok wcześniej 
„Prawość i prawo”
Rajd był nowatorski, inspi- 
rowany filozofią WEB 2.0,  
według której w procesie  
tworzenia twórca równy 
jest z użytkownikiem.  
W naszym wypadku  
przekłada się to na relację  
organizator – uczestnik.  
Treścią 43. Rajdu Arse nał 
były „Prawość i prawo”. 
Temat był obszerny jak 
Traktat ateński i rozległy 

jak przekrój dziejów ludzkości. Czym jest prawość? Jakie miejsce ma w naszym 
życiu? Czy jest ważna? Potrzebna? Trudna? Czy dziś jest wyzwaniem?

Czy prawo to zawsze to samo, co sprawiedliwość? Czy w demokracji sprawiedli-
wość wyznacza wola większości? Czy prawa państwowe, międzynarodowe mogą 
stać w sprzeczności z prawami naturalnymi, prawami człowieka, prawami dziecka? 
Do czego mam prawo ja, do czego Ty i kto jest naszych praw gwarantem?

Wszyscy szukali odpowiedzi na pytania, które sami sobie zadali. A treść rajdu w najwięk- 
szym stopniu poddawana była ożywczemu wpływowi idei 2.0. 

Dwa lata wcześniej „Pod prąd”

Ogień, dym i wybuchy na moście zawieszonym nad bramą przeciwpowodziową 
w Porcie Czerniakowskim – w taki sposób harcerze z mokotowskiego hufca ZHP 
prezentowali w sobotę w trakcie 42. Rajdu Arsenał patrolom harcerskim z całej 
Polski oraz warszawiakom uczestniczącym w rodzinnym spacerze śladami Sza-
rych Szeregów sceny z codziennych zajęć tej harcerskiej formacji, działającej  
w okupowanej Warszawie.

Nie chodziło o to, aby pokazać, że wojenne realia harcerzy Szarych Szeregów były 
przygodą, tylko o to, aby młodsi harcerze oraz mieszkańcy Warszawy zobaczyli, jak 
różniło się życie naszych rówieśników podczas wojny od naszego. Inscenizacji takich  
było jednak wiele więcej – w całej Warszawie ponad 15. 

Równocześnie harcerki i harcerze uczestniczyli w grze miejskiej. Zdobywali 
punkty przyznawane za różne typy aktywności i realizację zadań oraz brali udział 
w ocenianych zajęciach tematycznych wplecionych w przebieg gry. W ich trakcie 
harcerze wcielali się w różne inspirujące do refleksji postacie, znajdując się w nie-
typowych sytuacjach. 

Co roku Rajd Arsenał kończy się w niedzielę uroczystą zmianą wart przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza oraz defiladą kolumn harcerskich z placu Piłsudskiego pod 
budynek Arsenału, gdzie odbywa się harcerski apel zamykający to harcerskie 
spotkanie.

11



Dwunastu instruktorów, symbol niepodległości, młodzieńczy patriotyzm. Sztafeta  
rowerowa „Ogień Niepodległości” rusza już po raz piętnasty. Początki tej między-
narodowej cyklicznej imprezy wiążą się z miejscami, gdzie rodziła się polska Nie-
podległość, na obozach na Ukrainie, gdzie młodzież harcerska pracowała przy 
renowacji miejsc pamięci narodowej. Podczas gawęd opowiadanych przy blasku 
ognisk słyszeliśmy o tradycji międzywojennej, gdy młodzież krakowska biegła 
z Oleandrów do Kostiuchnówki na Ukrainie na cmentarz legionowy, gdzie zapalała 
ogień i niosła go z powrotem do Krakowa. Było to nawiązanie do drogi przebytej 
przez Pierwszą Kadrową. Wznawiając tradycję i oddając hołd poległym na Wołyniu, 
zainicjowano sztafetę promującą myśl nowoczesnego patriotyzmu. 

W 2015 r. harcerze rozpoczną sztafetę 
pozostawieniem niezapalonego 
zni cza na płycie Kostiuchnowskiej  
na cmentarzu w Zgierzu, upamięt-
niającej żołnierzy poległych w 1918 r., 
aby kończąc trasę, po uroczystościach 
państwowych w Warszawie 11 listo-
pada zapalić również tam Ogień Nie-
podległości z Ukrainy. 

5 listopada 2015 r. będzie datą 
wyjątkową nie tylko ze względu na ju-
bileuszowe piętnaste pobranie Ognia 
przez sztafetę, ale również na walory 
historyczne tej daty. Obchodzimy 
setną rocznicę bitwy pod Polską Górą 
przy Kostiuchnówce. Ogień zostaje 
pobrany z cmentarza legionowego 

w Polskim Lasku na Ukrainie. Jak co roku w uroczystościach uczestniczyć będą 
władze naczelne Związku Harcerstwa Polskiego,  przedstawiciele Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, Wojewoda Łódzki, Łódzki Kurator Oświaty, Konsul 
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, reprezentanci służb mundurowych, 
strzelcy, harcerze oraz instruktorzy wielu środowisk harcerskich, polskie i ukraińskie 
szkoły partnerskie oraz lokalni mieszkańcy. Po pobraniu Ognia sztafeta rusza 
w trasę, przekraczając tego samego dnia granicę polsko-ukraińską, gdzie po raz 
pierwszy Ogień przekazany zostanie harcerzom z Hufca ZHP Hrubieszów. 

Przemierzając kolejne kilometry na rowerach, przekazujemy Ogień Niepodległości, 
a wraz z nim patriotyczną iskrę pamięci o tych, dzięki którym możemy obecnie 
żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Spotykamy na trasie sztafety wielu ludzi – za-
równo dojrzałych, jak i dzieci i młodzież – cieszy nas i napełnia dumą fakt, iż Polacy 
cenią wartości, jakie wiążą się z odzyskaniem niepodległości. Sztafeta rowerowa 
„Ogień Niepodległości”, zatrzymując się w wielu miastach Polski, bierze udział 
w licznych apelach, uroczystościach, mszach oraz specjalnych zbiórkach har-

XV Sztafeta „Ogień Niepodległości”
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cerskich, przekazując Ogień władzom, mieszkańcom oraz harcerzom. Cieszymy 
się, że Ogień Niepodległości, który płonie 11 listopada na wielu cmentarzach oraz 
w miejscach pamięci, jest przekazywany dalej, dzięki czemu nabiera on jeszcze 
większej wartości. 

Tegoroczna trasa sztafety wiedzie przez Hrubieszów, Zamość, Ostrowiec Święto- 
krzyski, Lublin, Puławy, Warszawę. Pojawił się również na trasie Jastków, gdzie 
złożymy Ogień przy szkole na cmentarzu legionowym, na którym pochowanych 
jest dwóch zgierskich harcerzy. Empatia spotykanych i wspierających nas ludzi 
zachęca do przedłużania trasy. W tym roku przemierzymy na rowerach ponad 
osiemset kilometrów, zanim dotrzemy do Warszawy, gdzie 10 listopada uczestniczyć 
będziemy w Capstrzyku Wojskowym organizowanym przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej, a zapoczątkowanym przez harcerzy Hufca ZHP Zgierz. Przekażemy 
Ogień Niepodległości na ręce Ministra Obrony Narodowej. Dzień później przy 
udziale władz państwa, podczas głównych obchodów Święta Niepodległości, 
Ogień zostanie złożony podczas salw honorowych przez reprezentację Sztafety 
rowerowej „Ogień Niepodległości” na płycie grobu Nieznanego Żołnierza. 

Ostatnim punktem trasy, który jest szczególnie ważny dla sztafety, jest Zgierz, gdzie 
Ogień Niepodległości, który towarzyszy nam przez ponad tydzień, zostanie złożony 
na cmentarzu na płycie Kostiuchnowskiej przy udziale prezydenta miasta, mieszkań- 
ców, naszych rodzin oraz przede wszystkim harcerzy Hufca ZHP Zgierz. Są to nasi  
podopieczni, których staramy się wychowywać w myśl wartości i idei patriotycz- 
nych, tak aby kolejne pokolenia pielęgnowały tę piękną tradycję, kontynuując  
Sztafetę rowerową „Ogień Niepodległości”.
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1 sierpnia to data bliska sercu wszystkich harcerek i harcerzy. Co roku tego dnia jesteśmy 
myślami i sercem z naszymi poprzednikami z Szarych Szeregów, którzy wraz z tysiącami  
swoich rówieśników „poszli do powstania“. Rocznica wybuchu Powstania Warsza-
wskiego obchodzona jest nie tylko w stolicy. Środowiska harcerskie w całej Polsce 
organizują tego dnia specjalne zbiórki, inicjują lub włączają się w uroczystości or-
ganizowane w swoich miejscowościach. Ci, którzy są na obozach, przygotowują 
gry terenowe, inscenizacje, ogniska. Jeszcze inni wybierają się do Warszawy, aby 
razem z jej mieszkańcami wspominać wielki patriotyczny zryw i uczcić jego uczestników, 
odwiedzić miejsca walk powstańczych na Żoliborzu, Starym Mieście, w Śródmieś-
ciu i na Mokotowie, złożyć kwiaty i zapalić znicze w setkach miejsc uświęconych 
krwią Polaków, odwiedzić groby harcerskich bohaterów w kwaterze żołnierzy 
batalionu „Zośka“ na Powązkach, zatrzymać się i uczcić powstańców, gdy o 17.00 
w godzinę „W“ zawyją syreny. Tak jest co roku. Na ulicach Warszawy widać umun-
durowane patrole harcerskie wędrujące po mieście. Władze Związku i Chorągwi 
Stołecznej, drużyna sztandarowa i reprezentacje chorągwi uczestniczą w licznych 
organizo wanych przez władze państwowe i władze miasta uroczystościach – na 
placu Piłsudskiego, w Muzeum Powstania Warszawskiego, przy Pomniku Powstania 
Warszawskiego, na cmentarzu wojskowym na Powązkach czy na Woli.

Tak było też w sierpniu 2014 r. Ale w 70. rocznicę wybuchu powstania działo 
się jeszcze więcej – organizacje harcerskie stolicy włączyły się w ogólnopolskie 
obchody działaniami pod hasłem „Harcerki i harcerze łączą miasto“.       

W rocznicę wybuchu  
Powstania Warszawskiego
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Połączyliśmy miasto

„Harcerki i harcerze łączą miasto“ – pod 
tym hasłem od 31 lipca do 3 sierpnia 2014 r. 
warszawskie organizacje harcerskie włączyły 
się w ogólnopolskie obchody 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Po latach 
od wielkiego zrywu, w którym uczestniczyli 
nasi poprzednicy, pokazaliśmy przywiązanie 
do wartości, które wyznawali i którym byli wierni, 
oraz to, że pamięć o nich i ich bohaterskich 
czynach chcemy przekazywać następnym 
pokoleniom. 

W trzech punktach Warszawy zlokalizowane 
zostały zloty trzech organizacji harcerskich.  
W sumie było nas 2500. Choć każda z orga-
nizacji miała gdzie indziej swoją bazę, część 
programu była pomyślana w taki sposób, by 
pokazać siłę jedności. W nocy z 31 lipca na 
1 sierpnia wszystkie harcerskie patrole wzięły 
udział w grze „Nocna zmiana miasta“. Cel: tak 
zaaranżować przestrzeń miejską przez kilka 
nocnych godzin, by mieszkańcy Warszawy 

1 sierpnia obudzili się w rzeczywistości, w której nie da się dotrzeć do pracy, nie 
mijając jakiegoś elementu związanego z Powstaniem Warszawskim. Z balkonów 
na Nowym Świecie i Świętokrzyskiej spuściliśmy długie bannery przypomina-
jące przechodniom, by 1 sierpnia o godz. 17 zatrzymali się na minutę. Na chod-
nikach narysowaliśmy kredą symbole Polski Walczącej. Przed bramą Uniwersytetu 
Warszawskiego, na pl. Politechniki, przed wejściem do ratusza i urzędu Woli po-
jawiły się klomby ułożone w symbol „PW“. Przed Pałacem Kultury stanął czołg, 
do którego można było wejść i poczuć wojenny klimat. Harcerskie patrole brały 
udział w tworzeniu muralu nawiązującego treścią do lat 40. Specjalną trasą jeździły 
tramwaje sprzed 70 lat z harcerską ekipą rekonstrukcyjną na pokładzie. Na rowe-
rach miejskich i wielu pomnikach pojawiły się biało-czerwone szarfy. To wszystko 
wydarzyło się w ciągu jednej nocy.

Ale najważniejsza była godzina „W“. Wszyscy uczestnicy harcerskich zlotów zebrali 
się  na Starym Mieście przed kolumną Zygmunta. Z minuty na minutę dołączało 
do nich coraz wiecej mieszkańców miasta i zwiedzających stolicę turystów. Już 
nie mieścili się na placu, wypełnili część Krakowskiego Przedmieścia. Gdy punk-
tualnie o 17.00 zawyły syreny, wszyscy stanęli na baczność. Potem ktoś odpalił 
race, z wieży kościoła św. Anny zabrzmiała grana na trąbce melodia. Następnie, już 
w swo bodnej atmosferze, robiąc sobie zdjęcia na tle pięknej warszawskiej Starówki, 
zebrani mogli wysłuchać koncertu powstańczych piosenek. 

Ten moment, jak i cały zlot, w tym spotkania i rozmowy z uczestnikami powstania, 
którzy opowiadali o swoich przeżyciach z tamych dni, na zawsze pozostanie 
w pamięci uczestników jubuleuszowych uroczystości. 
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Rzetelne poznanie, emocje i obywatelska aktywność – to trzy filary, na których 
opiera swoje działanie Programowy Ruch Odkrywców ZHP, którego celem jest 
popularyzacja i ochrona dziedzictwa narodowego. 

W 2015 r. zakończył się w ZHP siedmioletni eksperyment programowy, jakim był Rajd Grun-
waldzki. Ze środowiska jego organizatorów wyrósł Programowy Ruch Odkrywców i jego 
przedsięwzięcia – nowy ogólnopolski rajd harcerski oraz cykl propozycji programowych, 
rozpoczęty przez propozycję „Czas odkrywców” (2015/2016). Czym się wyróżniają te inicja- 
tywy? Wszystkie wyrosły z dążenia, by harcerskiego wychowania patriotycznego nie zamykać 
w zaklętym kręgu wart honorowych, zniczy, capstrzyków i gawęd. Wszystkie są też oparte 
na tych samych założeniach: 

1. Do kluczowych zadań ZHP należy wychowanie młodych ludzi na patriotów.
2. Patriotyzm to miłość do ojczyzny.
3. Bardzo trudno jest kochać coś, czego się nie zna. 
4. Miłość nie może istnieć tylko w umyśle, bo opiera się też na emocjach – musi być przeżywana. 
5. Prawdziwa miłość spełnia się w aktywnej trosce. 
6. Pamięć o ojczystej historii, znajomość dziedzictwa narodowego nie jest celem wycho-
wania, ale jednym z jego środków. Dostarcza emocji, inspiracji i daje siłę do działania. 

Zaczęło się od Rajdu Grunwaldzkiego, który wyrósł z niepokoju, że dla młodych ludzi 
świat bardzo szybko się kurczy, wydaje się nie mieć przed nami tajemnic, bo cały już 
został odkryty, zbadany, opisany i na mapach nie ma już białych plam. 

Postanowiliśmy obalić ten mit. Bo w rzeczywistości niezwykłe miejsca zaczynają się tuż 
za progiem, a dosłownie w każdym powiecie działy się historie, które nadawałyby się na 
scenariusze przygodowych filmów. Na Rajdzie Grunwaldzkim tylko w jednym mikrore-
gionie wytropiliśmy takie „perełki”, jak najdroższa książka świata przechowywana przez 
wieki w prowincjonalnym miasteczku, siedem kilogramów złota i srebra ukrytych na 
wzgórzu nad jeziorem i wykopanych po 300 latach, szlachcianka w męskim przebraniu 
rabująca kupców i kierująca zbiorowym zgwałceniem w klasztorze benedyktynek, piloci 
rosyjskiej i niemieckiej armii, którzy zestrzelili się wzajemnie i spoczęli w jednej mogile, 
a także decydująca bitwa, której lokalizację udało się ustalić dzięki staremu obrazowi 
wiszącemu w szwedzkim kościele – i wiele, wiele innych. Podobnych historii, które za-
sługują na wydobycie na światło dzienne i pokazanie innym, można znaleźć mnóstwo. 

Taka była idea tego przedsięwzięcia: przypomnieć zapomniane postacie, ożywić dawne 
legendy, a jako rekwizyty i scenografię wykorzystać lokalne zabytki. W końcu każdy stary 
budynek czy nagrobek mógł być świadkiem tych niezwykłych zdarzeń, może też nosić 
ich ślady. Każdy obraz czy nawet dzwon w kościele może być nośnikiem zaszyfrowanych 
wiadomości. Wszystko to razem układa się w gotowe konspekty... przygód, które sprawią, 
że nasze dziedzictwo przestaje być synonimem nudy, blokującym wszelką ciekawość  
i entuzjazm, bo kojarzącym się z muzealnymi kapciami i zakurzonymi gablotami – 
a stanie się autentycznym przeżyciem, którego się nie zapomina. 

Dzięki temu stare dwory, świątynie, cmentarze, ruiny zamków zaczynały tętnić życiem.  
Pomogło w tym wykorzystanie innowacyjnych form animatorskiej pracy, takich jak questing,  
czyli system bezobsługowych gier terenowych, wykorzystujących wskazówki i zagadki  
do prowadzenia turysty szlakiem najciekawszych obiektów w okolicy; geocaching, 
czyli poszukiwanie ukrytych skrzynek, zazwyczaj z wykorzystaniem systemów GPS;  
audio- i wideoprzewodniki po interesujących miejscach. Uczestnicy fotografowali odwiedzane  
obiekty, umieszczając zdjęcia w serwisie Panoramio.com, skąd część została pobrana  

Pamięć PRO
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do serwisu Google Earth, a także włączyli się w akcję obywatelskiego monitoringu zabytków, 
wspólnie przygotowując nowe wpisy do portalu internetowego otwartezabytki.pl. 

Organizatorzy rajdu dbali, by przedsięwzięcia organizowane w ramach rajdu służyły nie 
tylko harcerzom, ale i miejscowym społecznościom, które przekonywały się, że ich małe 
ojczyzny ze swoim bogatym, ale mało znanym dziedzictwem muszą być interesujące 
i wartościowe, skoro co roku setki młodych ludzi przybywają z całego kraju, żeby je 
zwiedzać i spędzać tu niezapomniane chwile. Aktywizowaliśmy przy tym lokalnych 
partnerów: instytucje kultury, w tym muzea, przedstawicieli ginących zawodów, koła 
gospodyń wiejskich, strażaków, organizacje pozarządowe, a także indywidualnych pa-
sjonatów historii. Wdrożyliśmy wiele oryginalnych form pracy, np. grę sądową, opartą na 
historycznej relacji z procesu szlachcianki-rozbójnicy Marianny Romockiej przed Try-
bunałem Koronnym w 1711 r.; grę detektywistyczną, której uczestnicy odtwarzali prze-
bieg rodzinnego spotkania u właścicieli zabytkowego pałacu, a także odnaleźć utracony 
w czasie tegoż spotkania dokument. W zabytkowym gmachu wiejskiej szkoły, odznacza-
jącym się wyjątkowo skomplikowanym układem pomieszczeń, przeprowadziliśmy grę 
typu „Escape”, w ramach której zadaniem uwięzionej w budynku grupy uczestników było 
jak najszybsze wydostanie się na zewnątrz. Pozostali kibicowali im i udzielali wskazówek 
dzięki transmisji wideo na usytuowanym na zewnątrz ekranie. 

Szczególny nacisk kładziemy na to, żeby tak poznanego i przeżywanego dziedzictwa 
nie zatrzymywać dla siebie, ale dzielić się nim z innymi. Organizacja wydarzeń dla 
lokalnych społeczności, upowszechnianie naszych fotografii, przewodników, questów, 
skrzynek geocachingowych, materiałów związanych z badanymi przez nas legendami 
miejskimi, współpraca z partnerami z różnych sektorów, wykorzystanie potencjału no-
wych mediów – to nasza mała szkoła obywatelskiej aktywności.  

Podobnym przedsięwzięciem, ale przezna- 
czonym już „na wynos” – do realizacji 
w środowisku działania drużyny – jest pro-
pozycja programowa „Czas odkrywców”, 
adreso wana  do wszystkich, którzy chcą się 
poczuć jak współczesny Pan Samochodzik 
czy polski Indiana Jones, znaleźć nowy 
pomysł na drużynę czy na pole służby na 
rzecz lokalnej społeczności. Wśród zadań 
do wyboru zna lazło się między innymi 
wykorzystanie map tworzonych w techno-
logii LiDAR (lotnicze skanowanie laserowe), 
umożliwiających lokalizowanie obiektów 
ukrytych pod warstwą gęstej roślinności, 
np. grodzisk czy ruin; współtworzenie 
Europejskich Dni Dziedzictwa – najwięk-
szego na naszym kontynencie społecznego 
projektu edukacyjnego, a także patrolo-
wanie stanowisk archeologicznych oraz 
wzbogacanie zasobów fotograficznych rzą-
dowego portalu e-Zabytek.

hm. Maciej Młynarczyk
W tekście wykorzystano fragmenty artykułów autora,  
opublikowanych uprzednio na łamach „Czuwaj”, „Na Tropie”  

i „Spotkań z zabytkami”. 
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WYNIKI KONKURSU 
HARCERSKA PAMIĘĆ

NAGRODY 
GŁÓWNE

•	 44 Drużyna Starszoharcerska „SFORA”  
z Blichowa

•	 5 Łukowska Grunwaldzka  
Drużyna Wędrownicza  
im. Fryderyka Koziarza

•	 6 DH „Wszędobylska”  
im. Felka Pendelskiego z Myśliborza

•	 Hufiec Ziemi Sanockiej 
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

•	 19 Tarnowska Drużyna Starszoharcerska 
im. Bohaterów z Jamnej

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
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WYRÓŻNIENIA

•	 18 Częstochowska Drużyna Nieprzetartego Szlaku 
„Tropiciele Przygód” 

•	 Hufiec ZHP „Orłów” w Garwolinie

•	 I Kutnowski Szczep „Innominata”  
im. Harcerskiej Kompanii Szturmowej 
37. Pułku Piechoty

•	 Szczep ZHP im. Powstańców Wielkopolskich  
w Nowych Skalmierzycach

•	 Harcerski Klub Turystyczny – 88 GDSH 
„Róża Wiatrów” im. Powstańców Wielkopolskich 
z Obornik

•	 Hufiec ZHP Orneta

•	 32 Grunwaldzka Drużyna Harcerska  
im. gen. Józefa Hallera z Pucka

•	 10 Puławska Drużyna Wędrownicza „Glaucus”

•	 VII Szczep „Antidotum” z Siemianowic Śląskich

•	 Hufiec ZHP Tuchola  
im. Bohaterów Walk o Wolność Ziemi Tucholskiej

•	 5 Wrocławski Szczep Harcerski „Szaniec“  
im. Powstańców Warszawy

•	 16 Drużyna Harcerska „Wataha” z Żor
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Jesteśmy 44 Drużyną Starszoharcerską „Sfora” z Blichowa, 
z Hufca ZHP „Mazowsze” Płock. Od 2009 roku, kiedy postanowiliśmy utwo-
rzyć drużynę, ważnym elementem naszej tożsamości i obrzędowości 
stały się wydarzenia związane z historią Polski. Otrzymaliśmy możli-
wość wyboru numeru drużyny i jednogłośnie stwierdziliśmy, iż będzie 
to numer 44. To magiczna liczba z „Widzenia księdza Piotra” z III części 
„Dziadów” czy 44 nawiązujące do gehenny polskiego harcerstwa, jaka 
dotknęła nasz ruch podczas Powstania Warszawskiego. Nazwa drużyny 
„Sfora” odwołuje się do wilków żyjących w stadach. Do ich wspólnoty, 
braterstwa, rodziny. Nawiązaliśmy właśnie do tych cech. Należy dodać, 
że wilki są synonimem i symbolem żołnierzy wyklętych, żołnierzy pol-
skiego państwa podziemnego, którzy po zakończeniu II wojny światowej 
nie złożyli broni, walcząc o suwerenność i niepodległość Ojczyzny. 
Oficjalnie „Sfora” zaczęła istnieć 11 listopada, kiedy jeszcze jako drużyna 
próbna przygotowywaliśmy gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. Od tego dnia jedenastego listopada przypada święto 
drużyny. Uważamy, że obowiązkiem osób noszących harcerskie mun-
dury jest bycie strażnikami polskiej historii. 

Często pełnimy służbę ze 
sztandarem podczas świąt pań-
stwowych, gdy władze gminne lub 
powiatowe proszą nas o pomoc. 
„Wzbogacamy” święta swoim 
udziałem. Podchodzimy do tego 
aktywnie, przygotowujemy się do 
każdej uroczystości, uzgadniamy 
z władzami scenariusze imprez. 
Przeżywanie święta narodowego 
nabiera wtedy nowego, głęb-
szego sensu. 

Współpracujemy z kombatantami 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej obwód Płock, Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej 
„Mazowsze” Płock. Ze względu na wiek kombatantów i pogarszający 
się ich stan zdrowia harcerze pełnią służbę w poczcie sztandarowym 
Związku. Wspierają żołnierzy AK podczas przygotowywanych przez 
Związek świąt. Pełnią warty honorowe w czasie pogrzebów członków 
związków kombatanckich. 

Pierwszym zadaniem, jakiego się podjęliśmy, było przygotowanie  
i współorganizacja projektu „Kryptonim plebania – gawęda z czasów 
pożogi”. Drużyna przygotowała w 2010 r. podsumowanie obchodów 
Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie.  
W ramach obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku  
tzw. Starej Plebanii w Blichowie, w której mieścił się areszt podczas  
okupacji hitlerowskiej. Tablicę wykonał nasz drużynowy druh Przemy- 
sław Szelągowski przy współudziale druhów z zastępu „Bez przypału”.

4
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Bardzo istotnym elementem naszej działalności jest kultywowanie pamięci  
o żołnierzach niezłomnych, dlatego od dwóch lat organizujemy „Złaz Pamięci  
o Żołnierzach Wyklętych”, w którym uczestniczą drużyny z Hufca „Mazowsze” 
Płock. Rywalizacja drużyn toczy się o tytułową „Szablę Rotmistrza” – nagrodę 
symboliczną, która przypomina o wartościach reprezentowanych przez oficerów 
i żołnierzy Wojska Polskiego września 1939 r., okresu okupacji i tych, którzy w maju 
1945 r. nie zakończyli heroicznej walki. Musieli nadal z bronią w ręku stawiać czoła 
komunistycznej rzeczywistości. Osobą, która wpisuje się w kanon oficera, bohatera 
narodowego, jest rotmistrz Witold Pilecki. Drużyna nawiązała współpracę z Insty-
tutem Pamięci Narodowej w Warszawie. Od trzech lat „Sfora” bierze udział w „Raj-
dzie Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Harcerze wcielają się wówczas w legendarne 
oddziały WiNu i NSZtu. Przeżywamy wtedy niezapomniane przygody połączone 
z lekcją patriotyzmu.

Każdego roku członkowie drużyny biorą też 
udział w Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Podczas marszu harcerze kwestują na 
rzecz Fundacji Niezłomni, zbieramy wów-
czas pieniądze na ekshumację i identyfikację 
ciał żołnierzy odnalezionych w Kwaterze „Ł” 
warszawskich Powązek. Przez kolejne trzy 
lata zebraliśmy ponad 3000 zł, które zostały 
przekazane Fundacji. 

W ostatnim czasie drużyna organizuje Harcer-
ski Festiwal Filmów o Tematyce Historycznej  
Płock – Blichowo 2015. Działania skiero-

wane są do harcerzy oraz osób niezrzeszonych w harcerstwie z terenu Chorągwi  
Mazowieckiej ZHP i ZHR, które mogą nakręcić konkursowe filmy. Tematyka filmów 
ma być związana z dziejami harcerstwa, wpisanymi w historię Ojczyzny. His-
toria, którą mają opowiadać młodzi filmowcy, powinna dotyczyć wydarzeń z lat 
1939–1963, od kampanii wrześniowej, poprzez utworzenie Szarych Szeregów, na 
udziale harcerzy w walce o suwerenność kraju po wojnie kończąc. Filmy powinny 
przekazywać ideały i nawiązywać do tradycji harcerskiej. 

To nie wszystkie zadania, jest 
ich znacznie, znacznie więcej. 
Każdy z nas, będąc harcerzem,  
pełni wspaniałą służbę Ojczyźnie 
i Bogu. Angażując się w kolejne 
akcje i wydarzenia związane 
z historią ZHP oraz naszego kraju, 
uczymy się, jak być prawdziwymi 
patriotami.
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5 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza im. Fryderyka 
Koziarza uczestniczyła w latach 2010-2015 w wielu przedsięwzięciach 
o charakterze patriotycznym, sama inicjując liczne działania. Naszymi 
drużynowymi byli kolejno phm. Michał Mojski, pwd. Paulina Jezierska, 
Katarzyna Gałabuda, Agnieszka Romańczyk. Oto niektóre nasze inicjatywy:

„Średniowieczne zamczysko legend”
W lutym 2010 r. zorganizowaliśmy warsztaty pod powyższym tytułem. 
Chcieliśmy zapoznać uczestników z historią i kulturą średniowiecza, a także 
uczyć współpracy, kształtować postawy szacunku do tradycji. Odwoły-
waliśmy się także do 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Inspiracją do 
działań stały się legendy z epoki. Wszystko rozpoczęło się od sprawnoś-
ciowego „Turnieju o tarczę Zawiszy Czarnego z Garbowa”. Harcerze 
sprawdzili się w rozmaitych konkurencjach sportowych. Poznali także syl-
wetkę legendarnego polskiego rycerza, uczestnika bitwy pod Grunwaldem. 
Znalazł się również czas na grę terenową, której fabułą były podania o królu 
Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. W zimowej scenerii młodzież szukała 
świętego Graala, przypominając sobie także burzliwe dzieje Merlina, Gine-
wry, Lancelota. Odbyły się także zajęcia dotyczące heraldyki, pisma i broni 
w średniowieczu. Przy blasku świec podczas kominka „Opowieści sza-
lonego benedyktyna” harcerze dyskutowali o roli religii w wiekach śred-
nich. Nie zabrakło także „Festiwalu Sztuk Wszelakich”, podczas którego 
młodzież tworzyła i wystawiała moralitety oraz przygotowywała pieśni dla 
trubadurów. Ostatni punkt warsztatów to „Wieczór Tristana i Izoldy”, który 
miał miejsce w dniu św. Walentego. 

Śladami templariuszy
W XIII wieku do Łukowa zostali sprowadzeni templariusze – jeden z naj-
bardziej tajemniczych zakonów rycerskich. Ich celem miała być zapewne 
obrona pogranicznego wówczas grodu. Z tamtych czasów zachowało 
się niewiele przekazów źródłowych, stąd może nikła wiedza łukowian  
o epizodzie z dziejów miasta. Postanowiliśmy wskrzesić pamięć o średnio- 
wiecznych zakonnikach. Zorganizowaliśmy grę „Śladami templariuszy”, 
przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Uczestnicy przenieśli się w wieki średnie i stali się poszukiwaczami ukry-
tego skarbu rycerzy z czerwonymi krzyżami na płaszczach. Wyruszyli 
na wyprawę, podczas której spotykali tajemniczych wędrowców. Musieli 
wykonać wiele zadań, aby otrzymać cenne wskazówki, prowadzące do 
upragnionego celu. Cała gra zakończyła się ogniskiem integracyjnym. 

Zlot „Zagadka Stulecia”
W czerwcu 2010 r. w Woli Okrzejskiej odbył się zlot Hufca ZHP Łuków  
im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej. Hasło zlotu wiąże się z ważnym jubi-
le uszem. Sto lat wcześniej bowiem w Gimnazjum św. Anny w Krakowie 
powstał pierwszy zastęp „Kruków”. Parę miesięcy później w maju 1911 r. 
Andrzej Małkowski wydał rozkaz, w którym powołał we Lwowie pierwsze 
drużyny skautowe. W ciągu czterech dni harcerze mieli okazję uczest-5
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niczyć w a trakcyjnym programie, w którym poznawali przeszłość. Nie był to nudny 
wykład. Podstawą fabuły zlotu stały się opowieści o słynnych detektywach. Harcerze 
brali udział w specjalnym szkoleniu, które pokazywało, co w pracy śledczego jest na-
jważniejsze. Swoje umiejętności sprawdzili w turnieju, uzyskując licencję detektywa. 

Uczestniczyli także w grze fabularnej (LARP), przenosząc się w różne etapy z dziejów 
harcerstwa i wykonując zadania związane z takimi postaciami, jak Andrzej Małkowski, 
Aleksander Kamiński czy Jan Bytnar „Rudy”. Okazją do realizacji pasji artystycznych 
stały się działania plastyczne „ZHP 2110” i późniejszy wernisaż prac, podczas którego 
harcerze w ćwiczeniach kształtowali swoją kreatywność. Nie zabrakło także obrzę-
dowego ogniska. 

Harcerska wystawa w Muzeum Regionalnym
W 1912 r. za sprawą Adama Laszuka stworzona została w Łukowie pierwsza drużyna 
skautowa w Szkole Handlowej (poprzedniczce późniejszego Gimnazjum i Liceum im. 
Tadeusza Kościuszki). Nikt wtedy jeszcze nie przypuszczał, że skauting/harcerstwo 
przetrwa dziesiątki lat aż do dzisiaj. Na pamiątkę tych wydarzeń Komenda Hufca 
w Łukowie i Muzeum Regionalne w Łukowie we współpracy z 5 ŁGDW zorganizowała 
wystawę „Łukowska przygoda pod znakiem lilijki. W stulecie harcerstwa polskiego”.

Na wystawie prezentowane były zbiory z różnych okresów pracy organizacji – Związku 
Harcerstwa Polskiego, ale również Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Można było 
obejrzeć umundurowanie, sprzęt obozowy, proporce, sztandary, dokumenty, kroniki, 
plakietki, zdobnictwo i wiele zdjęć. Do najcenniejszych eksponatów należy sztandar 
Hufca ZHP Łuków z 1923 r., cudem ocalony podczas okupacji niemieckiej. Pokazano 
także prowadzoną od 1920 r. kronikę II Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana 
Czarnieckiego ze Szkoły Powszechnej nr 3. Ciekawą pamiątką jest też przedwojenna 
książeczka harcerska z własnoręcznym podpisem wybitnego instruktora, komend-
anta Hufca ZHP Łuków phm. Fryderyka Koziarza.

Rondo Fryderyka Koziarza 
23 kwietnia każdego roku przypada Dzień Świętego Jerzego, patrona wszystkich 
skautów na świecie. Łukowscy harcerze uczcili święto w 2012 r. w sposób wyjątkowy 
– uczestniczyli w oficjalnym otwarciu ronda noszącego imię podharcmistrza Fry-
deryka Koziarza. Otrzymało je decyzją Rady Miasta z inicjatywy 5 ŁGDW. W latach 
1927–39 oraz 1944–45 dh Koziarz pełnił funkcję komendanta Hufca ZHP Łuków. Uczył 
też wychowania fizycznego, śpiewu i geografii w Szkole Powszechnej nr 3 im. Józefa 
Piłsudskiego oraz w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Matki  
Kościoła w intencji harcerzy i śp. Fryderyka Koziarza. W trakcie uroczystości na rondzie 
między innymi odczytano także list córki patrona, Grażyny Koziarz-Masłyk. Pisała 
ona m.in.: „Jako nauczyciel i człowiek skromny wzorce swoich zasad przekazywał 
otoczeniu, a głównie ukochanej młodzieży. Nie dzielił Polaków, nie wartościował, ale 
starał się jednoczyć w służbie odzyskanej Ojczyzny. Nam, trójce rodzeństwa, wpajał 
patriotyzm, obowiązkowość, uczciwość, koleżeńskość i odpowiedzialność. W pracy 
zawodowej i społecznej te zasady były dla Niego priorytetem. (...) Sercem i myślami 
zawsze był w Łukowie. Przyjeżdżał tu wielokrotnie. Spełniony był po uświęceniu 
miejsc pamięci poległych w wojnie harcerzy”. 
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6 DH „Wszędobylska” im. Felka Pendelskiego od 27 lat działa  
w Hufcu im. Bohaterów Akcji pod Arsenałem w Myśliborzu (Chorą-
giew Zachodniopomorska). Od początku działalności drużyna prowadzi 
aktywną służbę pamięci.

Bohater zobowiązuje
Najważniejszym elementem wychowania patriotycznego prowa-
dzonego w drużynie jest wciąż żywa kampania bohater. Mimo że 
prawo do posługiwania się imieniem Felka Pendelskiego otrzymaliśmy  
od Jego podkomendnych i przyjaciół z drużyny CR-200 Grup Szturmo- 
wych Szarych Szeregów i Plutonu „Felek” harcerskiego batalionu 
„Zośka” ponad 25 lat temu, wciąż poszukujemy nowych informacji,  
staramy się docierać do ciekawostek i zdjęć związanych z naszym  
patronem. Tym bardziej, że „Felka” uznajemy za bohatera zbiorowego. 
Wynika to z faktu, że po bohaterskiej śmierci phm. Feliksa Pendelskiego  
w batalionie AK „Zośka” powstała kompania „Felek”, a po reorganizacji 
pluton „Felek”, wchodzący w skład kompanii „Rudy”. 

Expecto Patronum
W latach dziewięćdziesiątych myśli- 
borscy harcerze tłumnie jeździli  
na rajdy „Arsenał”. W kolejnych 
latach przestało nam to jednak 
wystarczać. Wtedy „Wszędobylska”  
zainicjowała utworzenie Ruchu  
Programowo-Metodycznego 
„Wspólnota Felkowa”, której jednym  
z działań była organizacja Raj-
dów Felkowych. Obecnie organ-
izujemy rajdy „Expecto Patronum”, przeznaczone głównie dla harcerzy 
myśliborskiego hufca, ale otwarte także na inne osoby, zainteresowane 
przebiegiem i losami uczestników Akcji pod Arsenałem. 

Rajdy odbywają się co roku w Myśliborzu, ale w 2013 r. z okazji  
70. rocznicy akcji zorganizowaliśmy go w Warszawie. Sobotnia gra, 
przeprowadzona w miejscach związanych z historią aresztowania, 
przesłuchań i odbicia Jana Bytnara „Rudego”, była ogromnym przeży-
ciem dla ponad 80 uczestników rajdu. Swe zadania patrole rajdowe 
rozwiązywały pod domem „Rudego”, by przenieść się później na aleję  
Szucha, do pomieszczeń muzealnych w dawnej siedzibie gestapo, 
gdzie katowano Janka. 

W latach 2014 i 2015 rajdy „Expecto Patronum” znów odbywały się 
w Myśliborzu, by pamięć o patronie hufca, ludziach i miejscach związa-
nych z Akcją pod Arsenałem była wciąż żywa wśród harcerek i harcerzy 
z Myśliborza i okolic. Stałymi punktami programu rajdów jest konkurs 
wiedzy o akcji, konkurencje typu „rzut butelką” (liczy się celność), 
„rzut granatem” (tu liczy się odległość), są też zadania strategiczne,  
a także m.in. rozpoznawanie zdjęć uczestników Akcji pod Arsenałem.
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Kartka do powstańca
Rok 2014 obfitował w ważne dla 
nas rocznice. Jedną z nich była 
70. rocznica Powstania Warsza-
wskiego. Na przełomie lipca i sierpnia 
wzięliśmy udział w uroczystościach 
w Warszawie, przygotowaliśmy się 
do nich jednak już w domu, gdzie 
– dzięki współpracy z Myśliborskim 
Ośrodkiem Kultury – nagraliśmy dwie 
piosenki powstańcze, tworząc do nich 
również „teledyski”. Nasze dzieło, 

„Pałacyk Michla” i „Warszawskie dzieci” zdobyły 1. miejsce w konkursie towa-
rzyszącym zlotowi organizowanemu przez Chorągiew Stołeczną ZHP. 

Myślibórz leży ok. 500 km od Warszawy, więc niewielu mieszkańców naszego 
miasta i gminy miało możliwość osobistego udziału w uroczystościach 
rocznicowych w stolicy, a także w spotkaniach z uczestnikami powstania. Być 
może dlatego z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się nasza akcja „Kartka 
do powstańca”. Namówiliśmy władze miasta i gminy na sfinansowanie wydania 
kilkuset specjalnych kartek pocztowych, a następnie, tydzień przed wyjazdem 
do Warszawy, harcerze zorganizowali punkty „poczty polowej”, w których 
mieszkańcy mogli wypisać życzenia dla uczestników powstania. Wypisane przez 
myśliborzan kartki zawieźliśmy na uroczystości do Warszawy, gdzie wręczaliśmy 
je napotkanym weteranom walk powstańczych. Było mnóstwo wzruszeń – po 
obu stronach, gdyż niektórzy powstańcy znaleźli sposoby, by odpisać mieszkań-
com naszego miasta, którzy im złożyli życzenia. 

Turniej „Szare Szeregi”
Szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
organizuje wiele ciekawych zajęć, konkursów  
i turniejów wiedzy. Od kilku lat przeprowadzany 
jest Turniej „Szare Szeregi”, który, zgodnie z nazwą,  
dotyczy konspiracyjnego harcerstwa w okresie dru-
giej wojny światowej, ale także zawiera elementy 
wiedzy dotyczącej innych wydarzeń historycznych, 
związanych z walką Polaków w latach 1939-45. 
Turniej organizowany jest dla uczniów szkół podsta-
wowych, którzy zbierają się w 3-osobowe drużyny. 
Każda szkoła z woj. zachodniopomorskiego i części 
lubuskiego może zgłosić dwie takie drużyny.

Dużą satysfakcją jest przechodzenie naszych har-
cerzy do kolejnych rund konkursu. Największym suk-
cesem było jak dotychczas zdobycie przez drużynę 
„Felek” 2. miejsca w turnieju w 2014 roku, przy czym 
drugi zespół naszych harcerzy trafił do finału i znalazł 
się tuż za „podium”.
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Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego  
od lat prowadzi działania mające na celu podniesienie poziomu 
wiedzy dzieci i młodzieży o ważnych wydarzeniach historycznych oraz  
kształtowania postaw patriotycznych. Systematycznie współpracujemy  
ze środowiskami kombatanckimi, zwłaszcza Światowym Związkiem  
Żołnierzy Armii Krajowej, organizujemy uroczystości patriotyczne, 
sesje popularnonaukowe, spotkania i rajdy piesze po historycznych 
trasach. Poszczególne drużyny opiekują się grobami żołnierskimi  
i miejscami pamięci narodowej. 

Poniżej przedstawiamy niektóre nasze działania w zakresie edukacji  
historycznej, połączone z pełnieniem służby na rzecz społeczności 
lokalnej.

Popularyzacja wiedzy o Polskiej Golgocie Wschodu
Tematyka zbrodni katyńskiej zyskała szczególne miejsce w naszym 
programie pracy po objęciu Hufca ZHP Ziemi Sanockiej honorowym 
patronatem przez ks. hm. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego.  
W latach 2008-2012 na części Cmentarza Centralnego staraniem hufca  
powstało miejsce pamięci narodowej, na które składają się: duży 
brzozowy krzyż poświęcony Ofiarom Polskiej Golgoty Wschodu,  
tablice upamiętniające deportacje ludności cywilnej w 1940 r. oraz 
osobę Zbigniewa Czekańskiego (dowódcy Harcerskiej Kompanii 
Obrony Lwowa w 1939 r.), 26 Dębów Pamięci (posadzonych w latach  
2009-2012), w ramach akcji „Katyń... pamiętajmy”) oraz tablica infor-
macyjna ze skrótami biogramów oficerów WP, dla uhonorowania 
których posadzono dęby. „Aleja Katyńska” oraz otoczenie krzyża 
wymagają systematycznej opieki (zbieranie skoszonej trawy, plewienie, 
mycie kamieni i tabliczek, podcinanie gałęzi itp.) – prace te wykonują 
instruktorzy i harcerze. 

Rajdy piesze „Szlakiem  
kurierów beskidzkich 
ZWZ – AK” 
Rajdy „Szlakiem kurierów be-
skidzkich ZWZ – AK” organi- 
zujemy od 2009 roku. Rajdy  
to nie tylko wędrówki; na trasie  
spotykamy się z ludźmi, którzy  
jeszcze pamiętają czasy wojny  
lub z lokalnymi historykami. 
W tym roku spotkaliśmy się  
z 94-letnim Michałem Kuzio 
z Czaszyna, który bardzo ciekawie opowiedział, jak jesienią 1939 r. prze-
prowadził na Węgry urzędników z Ministerstwa Finansów. Na każdy rajd 
przygotowywany jest folder zawierający podstawowe informacje his-
toryczne, plakietki, pamiątkowe dyplomy i czasem metalowe odznaki. 
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Rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego
Każdego roku Hufiec Ziemi Sanockiej organizuje  
uroczystości upamiętniające Powstanie Warsza-
wskie. Utrzymujemy także kontakt z Danutą Przystasz, 
pochodzącą z Sanoka uczestniczką Powstania, damą 
Virtuti Militari. 1 sierpnia oraz we Wszystkich Świętych na 
mogiłach powstańców, spoczywających na sanockim 
cmentarzu, składamy kwiaty i zapalamy znicze. W tym 
roku na dwa dni przed rocznicą w kilku miejscach Sa-
noka oraz w Bukowsku i Prusieku wywiesiliśmy plakaty 
wzywające do uczczenia godziny „W”. 1 sierpnia 2015 r. 
przed południem harcerze przeszli przez centrum 
miasta, rozdając ulotki (naklejki ze znakiem Polski Wal-
czącej otrzymaliśmy z rzeszowskiego oddziału IPN) 
wzywające do zatrzymania się o godzinie 17.00 i oddania 
hołdu powstańcom oraz do udziału w uroczystościach, 
które odbyły się na Cmentarzu Centralnym. 

Współpraca z organizacjami kombatanckimi
Od powstania w 1990 r. w Sanoku Koła ŚZŻAK wspólnie organizujemy uroczystości 
i spotkania. Pamiętamy też o kolejnych rocznicach utworzenia AK i dniu Polskiego 
Państwa Podziemnego. Od kilku lat podczas uroczystości wspieramy kombatantów, 
wystawiając asystę lub cały poczet do prezentacji sztandaru koła. W 2010 r. przy 
hufcu powstało Koło Historyczne im. Armii Krajowej, którego prezesem jest ko-
mendantka hufca. W bieżącym roku Klub Historyczny im. Armii Krajowej, dzia-
łający przy Hufcu ZHP Ziemi Sanockiej, zorganizował we współpracy z Parafią 
Chrystusa Króla w Sanoku dwa otwarte spotkania popularyzujące dzieje Armii Kra-
jowej. Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Sano-
ku i Koło ŚZŻAK tak jak każdego roku byli organizatorami obchodów 75. rocznicy 
egzekucji na górze Gruszka. Główne uroczystości dla uczczenia pamięci 112 pol-
skich pa triotów, rozstrzelanych na górze Gruszka w nocy 5/6 lipca 1940 r. odbyły 
się w niedzielę 5 lipca 2015 r. Rozstrzelani to tzw. turyści Sikorskiego (na naszym 
terenie zwani „węgiernikami”), czyli ochotnicy idący do tworzącej się we Francji 
polskiej armii oraz ich przewodnicy z Sanoka i okolic. 
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Jak tu opisać na kilku stronach działalność historyczno-patriotyczną  
19 Tarnowskiej Drużyny Starszoharcerskiej im. Bohaterów z Jamnej?  
Sama symbolika i historia plakietki drużyny to dłuższy materiał. Trudno też  
nie wspomnieć o historii drużyny, bo jej obrzędowość ściśle związana jest  
z miejscami wydarzeń walk partyzanckich podczas II wojny światowej. Są 
to dwa główne nurty działalności patriotyczno-wychowawczej. Pierwszy 
oczywiście nawiązuje do ludzi i miejsc walki I Batalionu „Barbara” 16 pp 
AK. Drugi zaś poświęcony został wyłącznie harcerzom Szarych Szeregów 
z Mościc, a szczególnie Jerzemu Wojnarskiemu ps. „Szary”. Od ponad 
dwudziestu lat oba nurty związane są z corocznymi wyjazdami na biwaki  
harcerskie. Miejsca biwaków są stałe i o stałych porach roku. Biwak na 
Jamnej zawsze w ostatni weekend września, bo rocznica bitwy wypada 
25 września, a biwak w Grabinach zawsze w najbliższą niedzielę rocznicy 
śmierci Jerzego Wojnarskiego, czyli 18 czerwca. Jest jeszcze jedno 
miejsce, gdzie drużyna odcisnęła wyraźnie swój ślad – Mauzoleum Mar-
tyrologii Wsi Polskiej w Michniowie. Miejsce owiane legendą ludzi, którzy 
już odeszli, a jeszcze wczoraj zasiadali z nami przy wspólnym ognisku 
i tych, którzy mimo swego wieku przychodzą do naszego harcerskiego 
ognia, by powspominać, z nadzieją, że za rok znów się z nami spotkają. 

Dodać należy, że drużyna wzięła trzykrotnie udział w Harcerskich 
Wyprawach do Lwowa (2011, 2012, 2013). Podczas tych wypraw odwie-
dziła i uporządkowała wraz z innymi uczestnikami mogiłę druha 
Zdzisława Hucińskiego, żołnierza AK ps. „Zryw” w Butynach, który zginął 
z rąk siepaczy ukraińskich 31 stycznia 1944 r. i został pozostawiony nago 
w pustym stepie. Odszukała również z innymi uczestnikami wypraw grób 
pierwszego naczelnika Komendy Skautowej we Lwowie – Kazimierza 
Wyrzykowskiego na cmentarzu w Żółkwi, który uporządkowała, usuwa-
jąc krzewy i mech z płyty nagrobnej. Oczywiście odwiedzała Cmentarz 
Orląt Lwowskich, nie zapominając również o lwowskich śladach har-
cerskich i AK-owskich. Szkoda, że ze względu na sytuację na Ukrainie 
zrezygnowano z kontynuacji wypraw. 

Prócz tego drużyna bierze czynny udział w uroczystościach pat-
riotycznych miasta Tarnowa. Zastęp wędrowniczy uczestniczy zawsze  
w uroczystościach w Białej koło Tarnowa, gdzie zginęło trzech harcerzy 
z Szarych Szeregów Hufca  
Mościce, placówki AK 
„Monika”: Stefan Kasprzyk 
ps. „Dzik”, Władysław 
Sokół ps. „Partenau” oraz 
Mieczysław Tenerowicz 
ps. „Orzeł”. Stanowili oni 
zabezpieczenie Akcji III 
Most – przekazania części 
rakiety V-2 do Anglii.
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O plakietce drużyny 
Od momentu reaktywowania drużyna jest związana z Górą Jamna i miejscowoś-
cią Jamna leżącą prawie na jej szczycie. Kiedyś było to praktycznie dzikie, wspa-
niałe miejsce na harcerskie biwaki. Wieś chyba celowo zapomniana przez władze 
PRL-u w akcie zemsty na żołnierzach AK, którzy tu 25 września 1944 r. stoczyli naj-
większą partyzancką bitwę na ziemiach polskich. Bitwę na „Wzgórzu 530” w Jam-
nej należy uznać za wygraną, bo przy znikomych startach własnych partyzanci 
wyszli z okrążenia, pozostawiając za sobą setki zabitych Niemców i Ukraińców. 
Niemcy w szale odwetu spalili całą wieś, mordując 27 osób z Jamnej i okolic. Gdy 
nasza drużyna trafiła na Jamną, żyli jeszcze świadkowie tych wydarzeń. „Wzgórze 
530” stało się obrzędowym miejscem drużyny, która 27 września 2009 r. otrzymała 
prawo do noszenia imienia „Bohaterów z Jamnej”. Schodząc ze wspólnego ogniska  
na „Wzgórzu 530” z druhem hm. Jerzym Pertkiewiczem pseudonim „Drzazga”,  
kawalerem Krzyża Virtuti Militari, bohaterem bitwy na Jamnej, dyskutowała  
na temat znaku drużyny wyróżniającego ją wśród innych drużyn. Tak powstał  
projekt plakietki drużyny. Podczas bitwy wzgórze było porośnięte rzadkimi zaroślami  
– stąd nagi szczyt na plakietce, pojedyncze drzewa symbolizują „młody las” – ten 
realny, porastający obecnie wzgórze i las – nowych harcerzy drużyny wstępują-
cych na „Wzgórze 530”. Większość partyzantów pochodziła z ziemi tarnowskiej, tak 
jak obecnie członkowie drużyny, stąd herb Tarnowa, a znak Polski Walczącej jest 
nierozerwalnym znakiem ruchu oporu. 

Jamna to nie tylko „Wzgórze 530”, jest tam również na południowo-wschodnim 
stoku „Dolina Męczeństwa” z odrestaurowaną piwniczką, symbolem męczeństwa  
wsi Jamna. Na progu tej piwniczki zginęła matka z trójką swych dzieci, najmłod-
szy z nich Władek miał zaledwie rok. Pani Maria wyszła z piwniczki, trzymając na 
jednym ręku Władka, a w drugim obraz Matki Boskiej. Seria z automatu położyła 
ich na progu. To samo stało się z druga kobietą z dzieckiem. Mimo podpalenia za-
budowań gospodarczych, ogromnego żaru i dymu, pozostali ukrywający się w tej 
piwniczce nie wyszli na zewnątrz, a Niemcy zrezygnowali ze sprawdzenia, czy ktoś 
w niej nie został. Dzięki temu, poparzeni i na wpół uduszeni, uratowali się.

Obecnie nad piwniczką znajduje się Izba Pamięci, a przy wejściu do piwniczki – 
marmurowa tablica z pierwszego pomnika na Jamnej. Koło Izby Pamięci stoją 
drewniane figury symbolizujące mieszkańców Jamnej i czterech partyzantów 
„Barbary”. Dolinę Męczeństwa okala 27 krzyży symbolizujących wszystkich zamor-
dowanych podczas pacyfikacji mieszkańców wsi i okolicy. 

W Grabinach
Od ponad dwudziestu lat 19 Tarnowska Drużyna Starszoharcerska w rocznicę 
śmierci druha Jerzego Wojnarskiego ps. „Szary” organizuje polową mszę świętą. 
Mieszkańcy Grabin corocznie oczekują na przyjazd tarnowskich harcerzy i chęt-
nie włączają się w organizowanie uroczystości. Młodzież szkoły w Grabinach 
przygotowuje program artystyczny poświęcony pamięci podchorążego. Czasem 
przyjeżdżają również harcerze ze Straszęcina i Dębicy. Tradycją stał się olbrzymi 
ofiarny bochen chleba, który każdego roku harcerze przywożą z Tarnowa, a po 
mszy łamią i rozdają jej uczestnikom. 
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Jesteśmy 32 Grunwaldzką Drużyną Harcerską im. gen. Józefa  
Hallera z Pucka. Od lat w kręgu naszych zainteresowań ważne 
miejsce zajmuje historia polskiego oręża. Należymy do Wspólnoty 
Drużyn Grunwaldzkich i od czterech lat podczas zbiórek zastępów  
i pracy drużyny gromadzimy informacje na temat bitwy grunwaldzkiej 
oraz postaw polskiego rycerstwa. Spotykamy się z ciekawymi ludźmi, 
pasjonatami średniowiecza – poznajemy ówczesne zwyczaje, 
uzbrojenie, sposoby walki. Co roku bierzemy udział w Zlocie Grun-
waldzkim, zwiedzamy muzea (na polu bitwy, na zamku w Malborku), 
oglądamy inscenizację Bitwy pod Grunwaldem, zdobywamy rycerskie 
sprawności (np. Sulimy), Znak Zawiszy. Dzięki temu harcerze stają się 
bardziej odpowiedzialni, zdyscyplinowani, empatyczni. W XV wieku 
(1462 r.) pod Świecinem niedaleko Pucka odbyła się równie wielka 
bitwa z Krzyżakami. Dzię-
ki współpracy z Muzeum 
Ziemi Puckiej, Bractwem 
Rycerskim spod Nordowej 
Gwiazdy poszerzamy naszą 
wiedzę na ten temat, co 
roku bierzemy też udział 
w inscenizacji bitwy. 

W kręgu naszych zainte-
resowań – jako drużyny im. 
gen. Józefa Hallera – jest 
też osoba dowódcy Błękit-
nej Armii i jego żołnierze. 
Doskonałym źródłem wiedzy są dla harcerzy nie tylko prace historyczne, 
ale spotkania z członkami Towarzystwa Przyjaciół Hallerowa i przy-
jaciółmi drużyny. W ramach kampanii „Bohater” poznaliśmy nie tylko 
biografię gen. Hallera, ale wiele miejsc na ziemi puckiej związanych 
z jego osobą. Nasze działania zaowocowały „Konkursem wiedzy o gen. 
Hallerze i Błękitnej Armii”, przeprowadzanym na poziomie hufca w cza-
sie zlotu „Zaślubiny”. Tradycją staje się też udział harcerzy w festynie 
organizowanym we Władysławowie z okazji kolejnych rocznic urodzin 
gen. Hallera. 

Hufiec nasz nosi imię Obrońców Helu, więc czujemy się zobowiązani 
do poznania historii walk toczących się tu od 1 września do 2 paździer-
nika 1939 r. Tradycją stał się rajd, w czasie którego podczas gry tereno- 
wej poznajemy szlak umocnień i heroiczną obronę granic naszego 
państwa na początku II wojny światowej. Zwiedzamy też Muzeum 
Obrony Wybrzeża, uczestniczymy w konkursach wiedzy i konkur-
sach sprawnościowych (na orientację, strzeleckich, rzutu granatem).  
Bierzemy udział w uroczystościach miejskich, które odbywają się przy 
pomniku „Obrońcom Helu” oraz na cmentarzu miejskim.
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Puck to także pierwszy polski port wojenny RP i kolebka polskiego lotnictwa morskiego. 
Zawsze działa to na wyobraźnię harcerzy, którzy wspominają te fakty w czasie Zlotu 
„Zaślubiny”.

Święto Niepodległości to dzień, w którym wspominamy osobę Antoniego Abra-
hama – kaszubskiego działacza na rzecz odzyskania niepodległości, delegata 
Kaszubów na konferencję pokojową do Wersalu w 1919 r. Od ponad 20 lat 
hufiec organizuje zlot „Abraham”, który przez kilka ostatnich lat przygotowuje 
nasza drużyna. W czasie tego spotkania w różnorodny sposób pokazujemy 
innym drużynom drogi Kaszubów-Polaków ku niepodległości, np. w formie raj-
du „gwiaździstego”, wycieczek do Zdrady, Gdyni i Oksywia, biegów patrolowych 
po Pucku, różnych konkursów: wiedzy, plastycznego, piosenki patriotycznej, fo-
tograficznego (np. „Mamy Niepodległą” organizowanego przez Muzeum Piłsud-
skiego), warsztatów z biało-czerwoną…

Pamięć o Piaśnicy – największym na Pomorzu miejscu martyrologii patriotów  
z terenu Kaszub – jest przez naszą drużynę szczególnie kultywowana. 
Trzy lata temu z naszej inicjatywy Hufiec Puck przejął oficjalnie opiekę 
nad jednym z masowych grobów znajdujących się przy leśnej kap-
licy. Jako pierwsi przez cały rok porządkowaliśmy grób, a teraz kolej-
no czynią to pozostałe drużyny. Dzięki temu wszyscy harcerze poznają 
historię Piaśnicy i naszych instruktorów (Sławińskiej, Nowackiego),  
a także mieszkańców ziemi puckiej, którzy swój patriotyzm przypłacili życiem.
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Szlakiem Powstańców Wielkopolskich
Na terenie południowej Wielkopolski, pomiędzy miastami Kalisz 
i Ostrów Wielkopolski położone jest niewielkie miasteczko Nowe 
Skalmierzyce. Jesienią 1918 r., kiedy część ziem polskich odzyskała 
niepodległość, Wielkopolska, a wraz z nią Skalmierzyce, nadal należała 
do Niemiec. Mieszkańcy Skalmierzyc zaczęli przygotowania do 
udziału w powstaniu. 27 grudnia rozpoczęto walki na pobliskich po-
lach, na których śmiercią bohaterską poległ pierwszy z powstańców, 
Jan Mertka. Dwa dni później powstańcy opanowali Skalmierzyce, 
rozbrajając stacjonujący tam oddział żołnierzy niemieckich. Prze-
prowadzenie sprawnej akcji stało się możliwe dzięki bohaterskiej 
i ofiarnej postawie żołnierzy kompanii skalmierzyckiej. 

To właśnie ich imię, Powstańców Wielkopolskich, przyjął działający  
na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Szczep ZHP. Chcąc  
zachować pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń, w roku 
2006 szczep po raz pierwszy zorganizował Rajdobiwak Szlakiem 
Powstańców Wielkopolskich. Impreza okazała się wspaniałym 
przedsięwzięciem i kolejna, dziewiąta już edycja przyciągnęła 
patrole z całego prawie województwa. 

Cel rajdobiwaku to nie tylko uczczenie pamięci bohaterów Powstania 
Wielkopolskiego, lecz przede wszystkim zaszczepienie młodzieży idei  
patriotycznych. Organizatorzy również pragną szerzyć wiedzę 
o powstaniu. Każdego roku impreza ta przyciąga całe rzesze młodych 
ludzi, którzy pragną wczuć się w klimat walki o niepodległość narodu 
i przeżyć dreszcz emocji wywołanej działaniami zbrojnymi w pełnej 
konspiracji pod nosem wszechobecnych patroli zaborcy, poczuć się 
obywatelami Prus pełnymi lęku o swą przyszłość czy też wygodnickimi  
konfidentami.
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Każda edycja tego przedsięwzię-
cia obejmuje rajd po Nowych 
Skalmierzycach, gdzie uczest-
nicy, wcielając się w powstańców, 
poznają miejsca pamięci oraz 
zachowane zabytki, pochodzące 
zarówno z okresu powstania, 
jak i początków miejscowości.  
Uczestniczą w wysłuchaniu 
przemowy Ignacego Paderew-
skiego z balkonu zabytkowego 
poniemieckiego dworca kole-
jowego, uczestniczą w akcjach 
rozgrywających się w budynku 

Domu Katolickiego pochodzącego z początku XX wieku, który podczas powstania 
był ośrodkiem przygotowań zbrojnego oddziału powstańczego Skalmierzyc, skąd 
w nocy 29 grudnia 1918 r. powstańcy wyruszyli do walki z zaborcą. Każdy patrol 
musi wykazać się nie lada sprytem, gdy na jego drodze pojawi się umundurowany 
patrol niemiecki lub kiedy przekracza symboliczny punkt graniczny pomiędzy za-
borami. Aby wczuć się w powstańczy klimat, uczestnicy zobowiązani są zapewnić 
sobie właściwy dla epoki ubiór, a w trakcie biegu zdobywają – czy to sprytem, czy 
to siłą – broń i przedmioty, które przydatne będą do realizacji kolejnych zadań 
wskazywanych przez organizatorów.

Każdego roku organizatorzy zmieniają trasy patrolowe, wymyślają nowe zadania, 
wymagające od uczestników pełnego wczucia się w rolę i wykazania się kreatyw- 
nością w dążeniu do celu. Dzięki temu każda impreza jest jedyna w swoim rodzaju,  
dostarcza nowych przeżyć i dzięki kolejnym edycjom uczestnicy mają szansę  
poszerzyć swoją wiedzę historyczną, gdyż organizatorzy zmuszeni są do 
wyszukiwania nowych faktów historycznych, nieznanych dotąd ciekawostek 
dotyczących powstania, które pozostają w pamięci jako przekazywane z pokolenia 
na pokolenie opowieści rodzinne rdzennych mieszkańców miasta. Pod-
niosłym wydarzeniem każdego rajdobiwaku jest złożenie wieńców pod pomni- 
kiem Powstańców Wielkopolskich.

Opisana inicjatywa, zapoczątkowana przez kilkoro drużynowych, będąca pierwot-
nie elementem obchodów osiemdziesięciolecia istnienia na naszych ziemiach har-
cerstwa, przerodziła się w patriotyczną imprezę, w której organizację zaangażo-
wane są lokalne władze. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obejmuje 
to przedsięwzięcie patronatem honorowym. Do organizacji włączają się lokalni 
przedsiębiorcy, media, dyrektorzy szkół, rodzice członków szczepu oraz pojedyn-
czy inni mieszkańcy Nowych Skalmierzyc. Dzięki temu młodzież poza oczywistym 
poszerzaniem wiedzy i nabieraniem postaw patriotycznych ma możliwość współ-
tworzenia jedynej w swoim rodzaju społeczności lokalnej opartej na wspólnym 
dążeniu do zachowania pamięci o wydarzeniach, które miały miejsce w tej okolicy 
oraz trosce o miejsca pamięci historycznej, by nie uległy zniszczeniu pod wpły-
wem nieubłaganie płynącego czasu.
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VII Szczep „Antidotum” od początku swego powstania w 2011 r. 
dba o pamięć o bohaterach, którzy walczyli o Polskę i poświęcali dla 
Ojczyzny życie, zarówno w codziennej pracy gromad i drużyn, jak  
i włączając się w akcje programowe. 

W hołdzie druhom Józefowi Skrzekowi i Pawłowi Wójcikowi
„Wszystko, co nasze, Polsce oddamy…” brzmią pierwsze słowa hymnu 
harcerskiego. Jakże dosłownie wypełniali to przyrzeczenie, odda-
jąc swoje młode życie, bohaterowie spod znaku lilijki. Wśród nich 
druhowie Paweł Wójcik i Józef Skrzek. Powieszono ich na bytkowskim 
drzewie. Umierali wśród tłumu przerażonych ludzi, dając wyraz swej 
miłości do Ojczyzny. „Niech żyje Chrystus Król! Niech żyje Polska!” – 
zawołał Józef Skrzek, gdy zakładano mu pętlę na szyję…

Właśnie te wydarzenia wspominali harcerze zgromadzeni na 
uroczystym apelu 3 grudnia 2011 r. W gawędzie wygłoszonej w trakcie 
uroczystości przytoczone zostały słowa hm. Stefana Mirowskiego: 
„My też jesteśmy kamieniami rzuconymi na szaniec. Mamy te same 
ideały! Nie musimy pięknie umierać. Ale czy umiemy pięknie żyć?”.

W chwili zadumy druhny i druhowie wspominali czyny swoich 
poprzedników, które wciąż wyznaczają azymut na harcerskim 
szlaku. Miłość do Ojczyzny, służba drugiemu człowiekowi, przyjaźń  
i braterstwo – tym ideałom chcą być wierni dzisiaj, tak jak Oni byli wczoraj.

Obrońcom Wieży Spadochronowej
Zuchy i harcerze VII Szczepu pamiętają również o obrońcach 
Wieży Spadochronowej. Katowicka wieża jest dla śląskich harcerzy 
miejscem szczególnym. To tutaj młodzi harcerze we wrześniu 
1939 r. oddali życie w obronie Ojczyzny. By uczcić ich pamięć, har-
cerze „Antidotum” brali udział w grach terenowych na terenie Parku 
Kościuszki, składali pod pamiątkową tablicą kwiaty, zapalali znicze. 
Niejednokrotnie wieża była też świadkiem harcerskich przyrzeczeń 
i zobowiązań instruktorskich. Reprezentacja wędrowników w roku 
2012 wzięła udział w XVII Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Wieży 
Spadochronowej. W 2014 oraz 2015 roku harcerki 22 DH „Dębowe 
Liście” im. J. Bytnara uczestniczyły w inscenizacji obrony „Wieża ’39”. V
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Zapalili Znicze Pamięci w 2012 i 2013...
20 października 2013 r. VII Szczep „Antidotum” wziął udział w akcji Chorągwi 
Śląskiej ZHP „Zapal Znicz Pamięci 2013”. Harcerze zapalili symboliczne płomienie  
w miejscach pamięci bohaterów II wojny światowej: przy pomniku Nieznanego 
Żołnierza, pod tablicami na budynku dyrekcji byłej Huty „Jedność” oraz pod pom- 
nikiem druhów Skrzeka i Wójcika. Druhny i druhowie „Antidotum” rozpoczęli swoją 
„żywą lekcję historii” pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Zapalając tu znicze, 
oddali cześć wszystkim bezimiennym bohaterom. Przemaszerowali następnie 
pod budynek dyrekcji byłej Huty „Jedność”, gdzie symboliczne tablice przypomi-
nają polskich patriotów zamordowanych „w tym domu przez zbirów hitlerowskich 
w latach 1939-1944” oraz więźniów podobozu oświęcimskiego „Laurahütte”, ist-
niejącego na terenie huty w latach 1944-45. Pod tablicami zapłonął ogień pamięci… 
Młodzi siemianowiczanie zakończyli swoją wędrówkę po przeszłości w miejscu 
dla nich szczególnym – u stóp bytkowskiej topoli – drzewa, na którym w 1941 r. 
zostali powieszeni przez niemieckiego okupanta bohaterowie spod znaku lilijki – 
druhowie Paweł Wójcik oraz Józef Skrzek. 

Cała Polska czyta „Kamienie na Szaniec”
27 marca 2014 r. w harcówce 22 DH „Dębowe Liście” im. Jana Bytnara popły nęła 
opowieść o Alku, Rudym, Zośce i innych bohaterach spod znaku sza rej lilijki. Byli 
młodzi, mieli marzenia, wspaniałe plany na przyszłość, uczyli się, rozwijali ta lenty, 
podejmowali wyzwania dla kształtowania swoich charakterów, by „być coraz 

lepszym”. Wojna wtargnęła w ich nastolet-
nie życie. W czasach grozy i okrucieństwa 
podjęli służbę w Szarych Szeregach. A ich 
postawa odwagi, poświęcenia i braterstwa 
jest wzorem dla kolejnego pokolenia. 
Pragnęli dla Ojczyzny„pięknie żyć”, nie za-
wahali się dla Niej „pięknie umierać”…

W czasie spotkania odbyła się też minigra. 
Harcerze podzieleni na grupy wiekowe  
na wzór Szarych Szeregów wybierali sobie  
i szyfrowali pseudonimy, a następnie wyko- 
nywali zadania, m.in. małego sabotażu, 
udzielania pierwszej pomocy, opraco-
wania planu odbicia „Rudego”.
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