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Wydanie zlotowe

Inaczej niż co roku

Ludzie zlotu

Okrągła rocznica, wielkie wydarzenie, ogólno-
polski zlot, niespotykane przeżycia. Takie i po-
dobne określenia słyszymy już od około roku, 
przygotowując się do obchodów 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlacze-

go tegoroczne uroczystości mają być inne od 
tych, które przeżywamy zawsze 1 sierpnia? 
Bo choć niezwykle istotna jest tutaj pamięć 
o wydarzeniach z roku 1944 i ludziach, którzy 
wówczas zerwali się do walki o wolność, to dla 
nas dzisiaj o wiele istotniejszą staje się nauka, 
jaką winniśmy wyciągnąć z lekcji „odrobionej” 
przez naszych przodków. Na temat tego, czy 
Powstanie Warszawskie było potrzebne, od-
byto już wiele gorących dyskusji. Jednak nie 
często nadarzała się okazja do odtwarzania 
ówczesnej rzeczywistości przez tych, którzy 
chcieli historię powstania rzeczywiście poznać. 
W niniejszym numerze „Instruktora” polecamy 

kilka propozycji do wykorzystania w poznaw-
czym przeżywaniu. W ramach idei radosnego 
patriotyzmu, który jest wyjściem naprzeciw 
corocznemu składaniu hołdu pod pomnika-
mi, proponujemy Wam m.in. projekty: „Noc-
na Zmiana Miasta”, „Przestrzeń bez tajemnic” i 
propozycję programową „Harcerki i harcerze w 
Powstaniu Warszawskim”. Wykorzystując moż-
liwości, jakie stwarzają wymienione inicjatywy, 
sami możemy uczyć się w działaniu, nie za-
pominając o dramatach ludzi, dla których wol-
ność była stawką większą niż życie.

hm. Katarzyna Krzak 
dzięki niej serce zlotu, czyli nasze biuro zlotowe, działa 
jak szwajcarski zegarek

phm. Ola Nowak 
dzięki niej możecie wziąć udział w konkursach i to 

ona wybiera zwycięzcę

hm. Sławomir Otap
to on najlepiej wie, jak spowodować, żeby kartka wy-
słana Pocztą Harcerską dotarła do adresata phm. Michał Kaczmarski

dzięki jego zaangażowaniu możecie zwiedzić 
Warszawę, odnajdując kolejne punkty podczas gry 

geocachingowej 
phm. Agnieszka Fietkiewicz
dzięki niej na zlocie mamy spokój i porządek: Agniesz-
ka jest specjalistką od poskramiania chaosu

phm. Aneta Radziszewska
jeżeli widzicie na zlocie skautów, to właśnie dzięki 

pracy Anety

pwd. Marcin Świderski
dzięki jego energii i dobrym kontaktom macie okazję 
spotkać na zlocie Powstańców

phm. Antek Morawski
dzięki niemu harcerze w trakcie pierwszosierpnio-
wych uroczystości znajdują się zawsze tam, gdzie 

najbardziej ich potrzeba

hm. Paweł Błasiak
to on stoi za przygotowaniem i realizacją Nocnej 
Zmiany Miasta

hm. Anna Nowosad
stara się, żeby zlot był dla wszystkich niezapomnia-

nym przeżyciem

hm. Marek Ruszczak
czuwa nad udziałem instruktorów Chorągwi Stołecz-
nej w Konferencji Instruktorskiej organizowanej przez 
SHK Zawisza FSE hm. Maciej Kądzielski

dzięki niemu podczas zlotu działają wszystkie rzeczy, 
o których nawet nie myślimy, bo ich istnienie jest 

dla nas tak oczywiste, jak to, że rano wstaje słońce. 
Pyszne jedzenie to także zasługa Maćka

phm. Wojtek Puchacz
chodząca encyklopedia wiedzy z zakresu promocji, 
dzięki niemu o zlocie wiedzą nie tylko harcerze

ks. phm. Rafał Łaskawski
dzięki niemu możemy spotkać się w niedzielę z inny-

mi harcerzami na polowej Mszy Świętej

hm. Paulina Gajownik
spotykamy się dziś na zlocie, ponieważ Paulina miała 
taki pomysł

hm. Tomasz 

Dudewicz
Redaktor naczelny
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Harcerki i harcerze łączą miasto
W tym roku obchodzimy 70. rocznicę wybu-
chu Powstania Warszawskiego najważniejsze-
go zrywu narodowego dla większości Pola-
ków. Jubileusz ten jest szczególnie istotny dla 
harcerek i harcerzy, którzy wciąż pamiętają o 
bohaterach Szarych Szeregów, Związku Koni-
czyn i innych konspiracyjnych organizacji. Z 
ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o 
tym, że tegoroczny jubileusz warszawskie or-
ganizacje harcerskie uczczą wspólnie pod ha-
słem: „Harcerki i harcerze łączą miasto”. 

Pamiętając o sierpniowych dniach 1944 r., War-
szawa zaplanowała uroczyste obchody rocz-
nicowe. Do stolicy zaproszeni zostali wszyscy 

żołnierze Powstania Warszawskiego, zarówno 
ci mieszkający w Polsce, jak i ci, którzy po woj-
nie musieli uciekać z ojczyzny i wciąż  pozo-
stają na emigracji. 

Oprócz pomięci o tych, którzy walczyli za wol-
ną Polskę, powinniśmy także myśleć o nowych 
pokoleniach. Obecnie młodzież nie musi wal-
czyć z bronią w ręku za swoje ideały. „Służba 
Bogu, Polsce i bliźnim” ma już inny, współcze-
sny wymiar. 
W ramach obchodów rocznicowych na tere-
nie naszego miasta trzy z czterech warszaw-
skich organizacji harcerskich (Stowarzyszenie 
Harcerskie, Związek Harcerstwa Polskiego 
- Chorągiew Stołeczna i Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej - Okręg Mazowiecki) zorga-
nizują zloty, w których weźmie udział ponad 
3 300 osób z całej Polski. Już 31 lipca ZHP 
przeprowadzi Nocną Zmianę Miasta, podczas 
której  harcerki i harcerze udekorują Warszawę 
flagami i innymi symbolami przypominającymi 
mieszkańcom o powstaniu. Wspólnie ze Strażą 
Miejską przystroją wiankami ze świeżych kwia-
tów miejsca pamięci na terenie całego miasta.
1 sierpnia do SH, ZHP i ZHR dołączą Skauci Eu-
ropy, którzy wesprą działania w ramach oficjal-
nych obchodów rocznicowych. Dodatkowo 
w przestrzeni miejskiej zorganizują: Harcerską 
Pocztę Polową, happening „Godzina W”, kina 
podwórkowe oraz Wielką Grę. W tym roku dzię-
ki harcerzom warszawiacy w sposób aktywny 
będą mogli uczestniczyć w jubileuszowych 
obchodach. Mieszkańcy, oglądając filmy doku-

mentalne na ekranach 
podwórkowych kin, 
poczują atmosferę po-
wstańczych dni i przy-
pomną sobie kawałek 
naszej historii. Uczest-
nicząc w Wielkiej Grze, 
będą musieli wykonać 
zadania powstańcze, 
np. przenieść meldunek 
z punktu do punktu. Za 
pośrednictwem Har-
cerskiej Poczty Polowej 
będą mogli wysłać kartkę 
z podziękowaniami dla 
Powstańców. Jednak za 
najbardziej symboliczne 
działanie można uznać „Godzinę W” - o 
17.00 Warszawa zatrzyma się, by przez minu-
tę uczcić pamięć o tych, którzy polegli i dzięki 
którym my możemy żyć w wolnej Polsce.  
Uruchomiliśmy, jak co roku, stronę interneto-
wą poświeconą rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego: powstanie44.um.warszawa.pl. 
Znajduje się na niej zakładka „Harcerze”, gdzie 
można zapoznać się z pełną informacją o har-
cerskich działaniach. 

Wieczornica „Moja Polska” 
3 kwietnia 2014 r. w anińskim liceum odbyła się 
harcerska wieczornica „Moja Polska”, podczas 
której wręczano świeżo wydane śpiewniki hm. 
Danuty Rosner. 

Uroczystość rozpoczęto od  rozpalenia harcer-
skiego kominka przez wójta gminy Jaktorów 
- Macieja Śliwerskiego. W imieniu władz dziel-
nicy Wawer świeczkowisko rozpaliła Renata 
Potrzebowska – naczelnik Wydziału Oświaty. 
W tym anińsko-harcerskim święcie wzięli 
udział także: hm. Barbara Wachowicz – przyja-
ciel Szczepu 147 WDHiGZ „Błękitni”, hm. Adam 
Sikoń – szef referatu Nieprzetartego Szlaku w 
Chorągwi Stołecznej, hm. Małgorzata Jansiń-
ska z Muzeum Harcerstwa, phm. Katarzyna 
Świątek – komendantka Hufca Warszawa-Wa-
wer, Ewa Skiba – dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 218 w Aninie,  Anna Głowacka – dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 138 w Międzylesiu oraz 
dyrektor Zespołu Szkół nr 114 w Aninie, w skład 
którego wchodzi od niedawna XXVI LO im. 
gen. Henryka Jankowskiego „Kuby” oraz Gim-
nazjum nr 103 – Michał Szczepański.

Zapatrzeni w ogień, zasłuchani w pieśni i wier-
sze autorstwa hm. Danuty Rosner odkrywali-
śmy piękno harcerskiej służby druhny, która 
przewodzi od ponad 52 lat harcerzom w Ani-
nie i jest wierna ideałom w służbie Bogu, Pol-
sce i ludziom.

Wstęp do śpiewnika „Moja Polska” napisał bp 
Józef Zawitkowski. W tym serdecznym wstępie 
biskup zwrócił uwagę na to, że książeczka hm. 
Danuty Rosner jest śpiewnikiem, modlitewni-
kiem i pamiętnikiem, a dla tych szczególnie, 
którzy „jeszcze myślą i tęsknią po harcersku, 
po polsku”, czyli dla współczesnych harcerzy 
noszących na piersi krzyż harcerski, a w sercu 
zawołanie „Czuwaj!” – śpiewnik ten jest dro-
gowskazem. 

W drugiej części spotkania głos zabrali goście, 
wychowankowie, którzy dzielili się wspomnie-
niami i anegdotami związanymi z  dh. Rosner. 
W wieczornicy wzięło udział ponad 250 gości, 
mieszkańców Anina i Międzylesia.
Pieśni autorstwa dh. Rosner są popularne nie 
tylko w środowisku harcerskim. Jedną z nich 

– „Ciszę” – zaśpiewał 
na spotkaniu Chór Uni-
wersytetu Trzeciego 
Wieku z Rembertowa.

Warto przypomnieć, że 
największym dziełem 
hm. Danuty Rosner jest 
Szczep 147 WDHiGZ 
„Błękitni” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego, który ist-
nieje nieprzerwanie od 
1962 roku. Obecnie w 
pięciu jednostkach działa 
ponad 150 harcerzy i zu-
chów z Anina i Międzyle-
sia. Szczep ma w repertu-
arze wiele pieśni druhny, m i ę d z y 
innymi: „Musimy siać”, „Nieprzetarty Szlak” , 
„Tobie Warszawo” , które uczą młode pokolenia 
„Błękitnych” miłości, patriotyzmu i szacunku do 
Polski, Warszawy i harcerstwa. 

Wieczornica zakończyła się w „Bratnim Kręgu”, 
poczęstunkiem oraz zwiedzaniem wyremon-
towanej harcówki w anińskim liceum.

Grażyna 

Zajączkowska

Naczelnik Cen-

trum Komuni-

kacji Społecznej 

Urzędu m.st. 

Warszawy

pwd. Marcin 

Świderski
komendant 

Szczepu 147 

WDHiGZ „Błękit-

ni” im. Tadeusza 

Sygietyńskiego
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Wydanie zlotowe

Harcerze są godni zaufania

Przygotowania do uro-
czystości rocznicowych 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego zbliżają 
się ku końcowi. Czy na-
stąpiły jakieś zmiany w 
stosunku do pierwot-
nych ustaleń?

Jeśli chodzi o program, to prawdopodobnie 
będą to niewielkie zmiany wpływające na 
przebieg i przygotowanie imprezy. Od razu 
pragnę zapewnić, że cztery sztandarowe wy-
darzenia, czyli: Nocna Zmiana Miasta (Chorą-
gwi Stołecznej ZHP), kina podwórkowe (SH), 
gra miejska (ZHR) oraz konferencja instruk-
torska (SHK „Zawisza” FSE) są wciąż aktualne 
i raczej nie ma zagrożenia, że się nie odbędą. 
Jeśli chodzi o sprawy natury logistyczno-orga-
nizacyjnej zlotu, to zaistniała zmiana lokaliza-
cyjna. W pierwotnej wersji wydarzenie miało 
odbywać się na Polu Mokotowskim, natomiast 
pojawiły się dwa czynniki, które generują zbyt 
duże koszty. Pierwszym z nich jest ustawienie 
ogrodzenia terenu – droższe, niż zakładaliśmy 
(poza kosztem wypożyczenia, konieczne było-
by wynajęcie i opłacenie firmy do ustawienia). 
Kolejne, większe niż pierwotnie zakładaliśmy 
koszty generowałby wynajem kontenerów sa-
nitarnych z prysznicami. Dlatego zlot odbędzie 
się w Harcerskim Ośrodku Specjalnościowym 
na Cyplu Czerniakowskim. Na pewno wynie-
sie nas to taniej niż opcja, o której wcześniej 
powiedziałam. 

Czy podczas współpracy przy projekcie na-
stąpiło zjawisko integracji z przedstawiciela-
mi z ZHR, SH i SHK „Zawisza” FSE?

Integracja do dużo powiedziane, ale z pewno-
ścią polubiliśmy się, poznajemy się coraz lepiej 
i dochodzimy do przekonania, że korzystne dla 
wszystkich organizacji będą wspólne rozmo-
wy z władzami Miasta Stołecznego Warszawy, 
a być może także z innymi urzędami.

Czy współpraca, która zawiązała się w 
związku z organizacją obchodów 70. rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 
zaowocuje w przyszłości innymi wspólnymi 
inicjatywami?

Mam nadzieję, że tak. W przeszłości zwykle 
bywało, że ZHR, SH lub SHK „Zawisza” FSE 
współpracowały razem przy niektórych przed-
sięwzięciach. Nie włączała się w to niestety 
Chorągiew Stołeczna ZHP. Byłoby pięknie, 
gdybyśmy współpracowali także poza sie-
demdziesiątką. Tym samym w jakimś stopniu 
spełnilibyśmy marzenie śp. Stanisława Bro-
niewskiego „Orszy”, który za życia podejmował 

wiele starań, żeby zjednoczyć wszystkich har-
cerzy w jeden wielki ruch. Jesteśmy organiza-
cjami, które swoją działalność kierują głównie 
do dzieci i młodzieży. Dlatego warto byłoby 
krzewić w nich przekonanie o współpracy po-
nad podziałami. Ja jestem optymistką.

Czy na obecnym etapie działań odkryłaś 
jakieś organizacyjne talenty w ludziach, o 
których wcześniej nie myślałaś, że są aż tak 
zdolni?

Nie. Coś takiego nie miało miejsca z prostej 
przyczyny. Zanim skompletowaliśmy zespół 
organizacyjny, dobrałam ludzi, których wcze-
śniej poznałam z dobrej strony przy pracy w 
chorągwi, a w innych przypadkach oparłam się 
na rekomendacji osób, do których mam zaufa-
nie. 

W jaki sposób uroczystości sierpniowe mogą 
stać się przełomem w postrzeganiu i cele-
browaniu wydarzeń historycznych?

To będą chyba pierwsze takie uroczystości, 
gdzie nie spotkamy się jedynie z patosem. 
Chcemy krzewić ideę radosnego patriotyzmu. 
Oczywiście, będziemy czcić pamięć tych, któ-
rzy 70 lat temu oddali życie w nierównej walce. 
Chcemy jednak zwrócić uwagę, że patriotyzm 
to nie tylko pamięć o przeszłości, lecz przede 
wszystkim pozytywne budowanie wspólnej 
przyszłości poprzez zacieśnianie więzów po-
między ludźmi o różnych poglądach i prze-
konaniach. Osobom, które były świadkami 
wydarzeń z 1944 roku na pewno miło będzie 
patrzeć, jak młode pokolenia uczą się historii 
w działaniu.

Czy jesteś w stanie, patrząc na wspólnotę in-
struktorską Chorągwi Stołecznej, dostrzec i 
nazwać grupę ludzi, którzy bardziej niż inni 
angażują się w działania związane z uroczy-
stością?

Jak już wspomniałam wcześniej, nie ma tu 
ludzi przypadkowych. Nie jestem w stanie te-
raz określić konkretnych grup, bo są to osoby 
w różnym wieku z różnych hufców, zarówno 
warszawskich, jak i podwarszawskich. Na pew-
no można o nich powiedzieć, że się angażują, 
za co jestem im ogromnie wdzięczna. 

Do czego sprowadza się wsparcie ze strony 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy?

Przy organizacji siedemdziesiątki współpra-
cujemy z Centrum Komunikacji Społecznej 
Miasta Stołecznego Warszawy. CKS wspiera 
nas w tym przedsięwzięciu finansowo, orga-
nizacyjnie, rzeczowo i promocyjnie. Projekt 

ma dofinansowanie, CKS aranżuje spotkania z 
przedstawicielami urzędów, które także poma-
gają nam w organizacji. 

Co dobrego może przynieść organizacja ju-
bileuszu powstańczego w kontekście dalsze-
go funkcjonowania harcerstwa w stolicy?

Mam nadzieję, że damy poznać się władzom 
Warszawy jako godny zaufania współpracow-
nik i organizacja, której warto być sojuszni-
kiem. I jeśli dodatkowo udowodnimy, że po-
trafimy pracować ponad podziałami i wspólnie 
z innymi organizacjami realizować poważne 
projekty na rzecz mieszkańców, to naprawdę 
trudno będzie znaleźć argumenty przeciwko 
udzieleniu kredytu zaufania stołecznym har-
cerzom.

Jest takie powiedzenie, żeby kuć żelazo póki 
gorące. Czy znajdzie ono zastosowanie w 
przypadku współpracy organizacji harcer-
skich zaangażowanych w przygotowanie 
jubileuszu?

Oczywiście. Tak właśnie się dzieje. Wprawdzie 
nikt stanowczo o tym nie powiedział, ale moż-
na dostrzec, że każda organizacja, która włą-
czyła się do współpracy przy siedemdziesiątce, 
stara się ze wszystkich sił, by ich podprojekt 
został w maksymalnym stopniu dopracowany. 
Dla Chorągwi Stołecznej jest to pierwsze takie 
doświadczenie. Na poziomie hufcowym czę-
sto słychać o lokalnej współpracy z harcerzami 
z innych organizacji. Dobrym przykładem jest 
Hufiec Legionowo, który po raz piąty w przy-
gotowaniach do festiwalu Wiosenne Czarowa-
nie korzystał z wsparcia przedstawicieli ZHR i 
Skautów Europy, Hufiec Warszawa-Mokotów 
współpracuje z ZHR przy organizacji Rajdu 
Arsenał, a Hufiec Warszawa-Praga-Południe 
przy Rajdzie Olszynka Grochowska. Takich 

Długo wyczekiwane obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego stają się faktem. Wszyscy spodziewają się 
innowacyjnej imprezy, która tym ma się różnić od uroczystości z poprzednich lat, że składanie hołdu poległym pod po-
mnikami nie będzie głównym i jedynym jej elementem. O przygotowaniach i współpracy z innymi organizatorami tego 
projektu rozmawiam z komendantką Chorągwi Stołecznej ZHP – hm. Pauliną Gajownik. 

 hm. Tomasz 

Dudewicz

hm. Paulina Gajownik
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przypadków z innych środowisk jest pewnie 
jeszcze kilka. Mam nadzieję, że po jubileuszu 
i wspólnych doświadczeniach związanych z 
jego przygotowaniem, harcerze ze wszyst-
kich organizacji w Warszawie i na Mazowszu 
w sprawach kluczowych będą mówili jednym 
głosem.

Czy poza organizacją obchodów 70. rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
chorągiew ma plan poprawienia swojego 
wizerunku?

Takie plany oczywiście są, ale to długotrwały 
proces, który już od jakiegoś czasu trwa. Nie 
problem zmodyfikować logo oraz identyfika-
cję wizualną, którą prezentujemy na zewnątrz. 
Zmiany przede wszystkim powinny nastąpić w 
mentalności ludzkiej, a to nie jest łatwe. Musi-
my sami poczuć się wspólnotą, by inni zaczęli 
nas tak postrzegać. Od dwóch lat, kiedy pełnię 

funkcję komendantki, pozyskaliśmy całkiem 
niemałą ilość pozytywnie nastawionych do ży-
cia instruktorów, którzy podjęli z nami współ-
pracę. Wcześniej nie było o nich słychać. No-
wych twarzy wciąż przybywa i mam nadzieję, 
że dobra energia, jaką zarażają innych, a także 
równie dobre efekty ich pracy, złożą się na po-
zytywny wizerunek Chorągwi Stołecznej.

W przygotowanie wydarzeń rocznicowych 
włożono dużo pracy. Jak Ty i pozostałe oso-
by zaangażowane w organizację czujecie 
się teraz? Czy jesteście zmęczeni, czy może 
zmotywowani?

Jestem zmotywowana kilkoma czynnikami. 
Pierwszy z nich to właśnie to zaangażowanie. 
Drugi motywator to odnalezienie wspólnego 
celu i języka z pozostałymi harcerzami z terenu 
Warszawy. Nasza przyszła współpraca może 
zaowocować pięknymi efektami. Trzeci - to 

chęć zaprezentowania mieszkańcom miasta, 
że patriotyzm nie musi być nudny i smutny. Że 
pamięć można uczcić radością i zabawą oraz 
chwilą refleksji.

Na koniec muszę podkreślić, że to, o czym 
rozmawiamy, nie jest efektem mojej pracy. 
Tylko Ani Nowosad, która jest komendantką 
zlotu, Maćka Kądzielskiego, który wspiera Anię 
w kwestiach logistycznych, organizacyjnych i 
finansowych, Wojtka Puchacza, który zajmuje 
się promocją imprezy, Pawła Błasiaka, który 
odpowiada za Nocną Zmianę Miasta, a także 
wielu innych osób, których długą listę wymie-
nię po zakończeniu projektu. Serdecznie im 
dziękuję za dotychczasową pracę.

Dziękuję za rozmowę.

Nocna zmiana miasta - Konkurs!
Mapa, której szukali bohaterowie opowiadania „Obudzić ducha w mieszkańcach Warszawy”, ostatecznie została odnaleziona. Znajdziesz ją w środ-
ku numeru Instruktora (str. 6-7), który właśnie czytasz. Twoim zadaniem będzie zaznaczenie jak największej liczby miejsc na tej mapie, w których 
będzie miała miejsce „Nocna zmiana miasta” wydarzy się ona w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia br. Dlatego w dniu rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego życzę efektywnego spaceru po stolicy w poszukiwaniu tajemniczych sygnałów naszej akcji. 10 osób, które zaznaczą największą liczbę 
prawidłowych miejsc na mapie otrzyma nagrodę – niespodziankę. Akcja szukania tych miejsc będzie trwała do północy 1 sierpnia. Nad ranem dnia 
następnego zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

 -Sosna

Obudzić ducha w mieszkańcach Warszawy
Już kolejny dzień przeszukiwali starą piwnicę 
pod siedzibą władz miasta. Towarzyszył im 
strach, że zostaną złapani i wszystko się wyda. 
Co prawda Sosna jako specjalistka od kompu-
terów zadbała o wyznaczenie nowych rekinów 
patrolowych dla cyberstrażnikow, ale niewielka 
szansa zawsze istniała, że któryś z nich zapuści 
się w to zapomniane miejsce i ich przyłapie. 

- Hej, Scythe - szepnął Ketasz. – Przymierza-
łeś te mundury, co je ostatnio znaleźliśmy w 
skrzynkach? 
- Pewnie, od razu jak tylko znalazłem się w 
swoim pokoju. Bluza jest nawet fajna, ale do 
tej czapki nie mogę się przyzwyczaić. Dziwna 
jakaś. Jak oni ją nazywali? 
- Beret - syknął Paul, po czym dodał - Bądźcie 
ciszej. To nie jest czas ani miejsce na rozmo-
wy o modzie z XXI wieku. Po co innego tutaj 
przyszliśmy. 
- Właśnie - wtrąciła Kris. - To jest już ostatnia 
sprawa, którą mamy do zrobienia. Musimy zna-
leźć starą mapę Warszawy i zaznaczyć na niej 
wszystkie te miejsca, które chcemy oznako-
wać wraz z harcerzami. 
- Tylko żeby nam uwierzyli - burknął Scythe. 

Pamiętajcie, że oni nie wiedzieli wówczas, że 
podróże w czasie są możliwe. Właśnie tego 
najbardziej bał się Scythe. Braku wiary i tego, 
że zostaną potraktowani jak głupcy, że nikt im 
nie uwierzy i cały skok pójdzie na marne. A tak 
wiele od tego zależy. Szykowali się do tej misji 
od wielu miesięcy. Narażali się na niebezpie-
czeństwo, ale także i na pogardliwe spojrzenia 
rodziny i przyjaciół. Przez wiele tygodni uczyli 
się sposobu mówienia z XXI wieku, zwyczajów, 
obrzędów i słownictwa. Scythe upodobał so-
bie jakieś powiedzonko znalezione w starych 
kronikach: „Harcerstwo to nie popierdółka” i 
teraz przy każdej okazji je powtarzał. Znaleź-

li sporo materiałów pod gmachem siedziby 
władz miasta, wszystko poukrywane było w 
szczelnie zamkniętych piwnicach tak, jakby 
ktoś specjalnie schował tę skarbnicę wiedzy, 
jakby przeczuwał, że w dalekiej przyszłości 
wszyscy zapomną o bohaterach minionych 
lat. Jakby przewidział, że znajdzie się grupka 
młodych ludzi, którzy za główny cel postawią 
sobie zmianę świadomości całego państwa 
i miasta, w którym żyją. Mimo wielkiego nie-
bezpieczeństwa, z jakim wiązał się duży skok w 
przeszłość, postanowili wszystko zaryzykować 
i w przeszłości odmienić przyszłość. 
Gdy na górze miasto spało i tylko odgłosy su-
nących powietrzu automatów zagłuszały ciszę, 
czwórka śmiałków krążyła starymi tunelami w 
poszukiwaniu mapy Warszawy z XXI wieku. 
Tylko Sosna jak zwykle ze swojej kryjówki ob-
serwowała ich zdalnie, pilnując, by żaden z 
cyberstrażnikow nie wszedł im w drogę. Aż w 
końcu przywitał ich świt. 

- Za chwilę wielkie miechy ogłoszą świt i mia-
sto się obudzi - powiedział Paul, zatrzymując 
się. Był ich przywódcą. Zawsze gotowy do 
działania, ale też najbardziej rozważny z nich 
wszystkich. Był zwolennikiem dokładnego 
planowania, podczas gdy Scythe czy Ketasz 
głównie kierowali się emocjami. 
- Musimy na dzisiaj przerwać poszukiwania 
mapy. Ale zanim się rozejdziemy do domostw, 
Ketasz przypomnij nam, co mamy. Skok już 
niedługo. 
- Mamy stare mundury – szybko zaczął re-
cytować Ketasz. – Berety, spodnie i wszystko, 
co nam jest potrzebne, by po skoku wtopić 
się w tłum. Sosna przygotowała nam już pa-
rametry skoku. Skaczemy do 2014 roku, a do-
kładnie do 31 lipca i wraz z harcerzami, jeśli 
tylko nam uwierzą, zmieniamy miasto. Jedyne, 
czego nam brakuje, to mapa, na której musi-

my zaznaczyć wszyst-
kie punkty, w których 
chcemy zaakcentować 
naszą obecność. Cała 
reszta jest gotowa. Sam 
już nie mogę się docze-
kać - cały podekscyto-
wany skończył recyto-
wać Ketasz. 

Scythe, jak zwykle za-
myślony w takich chwilach, gdzieś w swoim 
świecie patrzył w pustkę starych ścian i tylko 
on wiedział, co mu tej chwili chodzi po głowie. 
Nagle zerwał się na nogi, bo przez ten czas 
wszyscy zdążyli usiąść na ziemi. Spojrzał na 
nich i powiedział:
- Słusznie robimy. Nie można zapomnieć 
o swojej przeszłości i o tym, skąd jesteśmy i 
skąd pochodzimy. Musimy to zmienić. Wiem, 
że sprawa jest niebezpieczna, ale każdy z Was 
czytał stare kroniki i dobrze wiecie, że kiedyś 
też ryzykowali życie dla słusznej sprawy. Musi-
my obudzić ducha w mieszkańcach Warszawy. 
Niedopuszczalne jest, by zapomnieli. Musimy 
zrobić wszystko, co w naszej mocy, by War-
szawa obudziła się odmieniona. By obudziła 
się harcerska. By wraz z nią przyszłość obudziła 
się, pamiętając. 
I poszedł. Nikt go nie zatrzymywał. Zobaczą 
się jutro i pojutrze, by wreszcie spotkać się pod 
tym miastem po raz ostatni. Spotkać już tylko 
po to, by Sosna przerzuciła ich w przeszłość. 
Tam, gdzie czekała ich Nocna Zmiana Miasta. 
A skok już niedługo. 

pwd. Maciej 

Kosecki
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Z dziećmi o wojnie
Czy można i czy należy rozmawiać z dziećmi 
o wojnie? Myślę, że warto, chociaż pomysł wy-
daje się nieco ryzykowny. Każdy podejmowa-
ny podczas pracy gromady temat należy solid-
nie przemyśleć oraz odpowiednio się do niego 
przygotować. I tak, jak w przypadku wydarzeń 
wojennych i ich konsekwencji, właściwie dzie-
ciom przedstawić.

Celem podejmowania tematów wojennych z 
zuchami jest wychowanie patriotyczne. Zgo-
da, należy jednak używać odpowiednich słów, 
aby skupić się na nauce miłości do własnego 
narodu z poszanowaniem innych kultur. Bez 
tego drugiego blisko już będzie do krzewienia 
treści nacjonalistycznych, czego przecież nie 
chcemy. 

Zazwyczaj na początku sierpnia świętujemy 
obchody kolejnych rocznic wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Bywamy tym czasie 
na koloniach, organizujemy uroczyste apele, 
wspomnienia, kominki czy gry historyczno-
-rekonstrukcyjne. Czasem zostajemy w domu 
i korzystamy z możliwości uczczenia pamię-
ci poległych podczas obchodów centralnych. 
Aby jednak nasza uroczysta zbiórka czy komi-
nek nie pozostały wyrwane z kontekstu, aby-
śmy mieli pewność, że zuchy wiedzą, o czym 
mówimy i co wspominamy, warto te treści w 
odpowiedni sposób przekazać. Jak? Najpro-
ściej - przez zabawę. 

Zachęcam – zainteresujcie się sprawnością 
„Zawiszak”, która poprzez proste zabawy i za-
dania pomaga wyszczególnić to, co było naj-
ważniejsze w działaniach harcerzy i zuchów 
podczas II wojny światowej, odbyć pouczają-
cą lekcję historii oraz pochylić się nad takimi 
cechami, jak karność i punktualność. Zapo-
znanie dzieci z hasłami programu ideowego 
„Dziś – jutro – pojutrze” pozwala im dostrzec 
konsekwencje podejmowanych działań i uczy 
planowania. 

Z wojną nieodzownie łączy się zawód żołnie-
rza. Odwaga, posłuszeństwo i karność, a tak-
że zdolność do poświęceń to cechy, na które 
zwracamy uwagę zuchów podczas zdobywa-
nia sprawności „Żołnierza”. Możemy przy tej 
okazji trenować musztrę i meldowanie, przez 
co sprawność zarówno tę, jak i poprzednią, za-
leca się dla zuchów starszych.

Przy pracy z zuchami 
młodszymi zachęcam 
do skorzystania z ofer-
ty Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Oprócz 
standardowych lekcji mu-
zealnych dla szkoły pod-
stawowej oraz wielu publi-
kacji dla dzieci, dysponuje 
ono świetnie przemyślaną 
ofertą zajęć i zabaw w Sali 
Małego Powstańca, gdzie 
w przyjaznej maluchowi atmosferze i po-
mieszczeniu pełnym kolorowych rekwizytów 
pokazywany jest kontrast naszych czasów z 
mniej radosnym okresem wojny i powstania. 
Repliki zabawek z epoki i reprinty książek, kąciki 
tematyczne: harcerska poczta polowa i szpi-
tal polowy, gry planszowe i puzzle dotyczące 
Powstania Warszawskiego oraz filmy i muzyka 
przygotowane specjalnie dla dzieci, to dosko-
nały początek przygody z historią. 

Którego dnia tygodnia rozpoczął się obóz na 
wyspie Brownsea? 
Jakie drugie imię nosił Andrzej Małkowski? W 
którym mieście ukazał się rozkaz Naczelnej 
Komendy Skautowej powołujący cztery druży-
ny przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym 
„Sokół”? W którym roku odbył się Jubileuszowy 
Zlot Harcerstwa w Spale? Ile granatów rzucił 
Alek podczas Akcji pod Arsenałem? Na jakiej 
ulicy w Warszawie mieściło się dowództwo SS 
podczas zamachu na Franza Kutscherę? W któ-
rym obozie zginął pierwszy Naczelnik Szarych 
Szeregów – hm. Florian Marciniak? W którym 
roku Organizacja Harcerska Związku Młodzie-
ży Polskiej przekształciła się w Organizację 
Harcerską Polski Ludowej? 

Z tymi lub podobnymi pytaniami spotkał się 
prawdopodobnie każdy z nas podczas biegów 
harcerskich, rajdów upamiętniających wyda-
rzenia historyczne, zbiórek o dziejach skau-
tingu i harcerstwa, gawęd nawiązujących do 
dawnych czasów oraz odpytywań na stopnie 
i w trakcie zdobywania sprawności z dziedziny 
„Wyrobienie harcerskie”. Takie lub podobne py-
tania zadał być może każdy z nas harcerzom z 
prowadzonej przez siebie drużyny. Zastanów-
my się jednak, czy posiadanie tej wiedzy jest w 
gruncie rzeczy istotne? Nie sądzę, abyśmy my 
– instruktorzy ZHP i drużynowi, a także harce-
rze, w których wpajaliśmy wiedzę z zakresu 
historii skautingu i harcerstwa, umieli spraw-
nie udzielić odpowiedzi na powyższe pytania 
(chyba, że ktoś jest specjalistą z tej dziedziny). 
Zakuliśmy, zaliczyliśmy i zapomnieliśmy, a w 
ślad za nami poszli nasi podopieczni. Uzyskana 
wiedza okazała się być niezbyt przydatna. Za-

tem, czy jest sens uczyć harcerzy historii?

Oczywiście, jak najbardziej! Warto przytoczyć 
nieco odległe, lecz nadal aktualne słowa Cy-
cerona: „Historia to świadek czasu, światło 
prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, 
zwiastunka przyszłości”. Znajomość historii po-
zwala nam pamiętać o naszych korzeniach i 
ustalić naszą tożsamość. Pomaga także zmini-
malizować przypadki, podczas których „wywa-
żamy otwarte drzwi”, czyli uniknąć wymyśla-
nia rozwiązań, na które ktoś już kiedyś wpadł, 
a co za tym idzie – zaoszczędzić cenny czas. 
Analizowanie przyczyn, przebiegu i skutków 
poszczególnych wydarzeń historycznych oraz 
wyciąganie z nich praktycznych wniosków jest 
niezastąpioną nauką, która pozwala ominąć 
popełnione niegdyś błędy, wystrzec się pora-
żek, kontynuować właściwe praktyki i udosko-
nalić jakość teraźniejszych działań. Warto kul-
tywować pamięć o przeszłości wśród naszych 
podopiecznych, trzeba jednak przy tym wziąć 
pod uwagę to, czego i w jakim celu chcemy 
ich nauczyć oraz dobrać odpowiednią formę.

Historię skautingu i harcerstwa przekazujemy 
harcerzom po to, by wspierać ich we wszech-
stronnym rozwoju, by ich wychować. Przywo-
ływanie dziejów przeszłych, wydarzeń i posta-
ci obrazuje harcerzom to, jak można wcielać 
w życie harcerskie ideały: być odważnym, 
bezinteresownym, pomocnym, aktywnym. 
Historia unaocznia takie wartości, jak przyjaźń, 
poświęcenie, patriotyzm, braterstwo, praca nad 
sobą, służba. Jej przekazywanie rozwija także 

u dzieci umiejętność 
logicznego myślenia, 
wyciągania wniosków, 
analizowania zdarzeń, 
odróżniania dobra od zła. 
 
Tych celów wychowaw-
czych nie osiągnie się jed-
nak poprzez wkuwanie 
dat, odpytywanie z mało 
istotnych, niewiele wno-
szących szczegółów i 
przysłuchiwanie się zbyt długim, niezrozumia-
łym wywodom. Historia skautingu i harcerstwa 
w drużynie harcerskiej powinna być przekazy-
wana w sposób atrakcyjny dla dziecka w wieku 
10-13 lat (np. poprzez grę), stanowić dla niego 
wiedzę praktyczną, możliwą do wykorzystania. 
Warto zatem „odbrązowić” chłopaków z Sza-
rych Szeregów, obchodzić ich urodziny, po-
kazać, jakimi wartościowymi i sympatycznymi 
osobami byli, przeprowadzić w drużynie ple-
biscyt „Bohater dnia codziennego”, nawiązując 
do wydarzeń z przeszłości pokazać współcze-
sne sposoby wcielania wartości harcerskich, 
odkrywać zapomnianą historię zapisaną w 
miejskich murach i skwerach, nawiązać kon-
takt z grupami rekonstrukcyjnymi, poznawać 
strategie, którymi posługiwali się harcerze wal-
czący podczas II wojny światowej. Historię da 
się przedstawić w sposób ciekawy! Nawet nie 
ma innego wyjścia: wszak nuda na zbiórkach 
nie wróży nic dobrego. 

phm. Paulina 

Marzęcka

phm. Zofia 

Walkiewicz
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Po co nam autorytet?

Na tropie Złotej Strzały

Nastały ciężkie czasy dla harcerskich wycho-
wawców, ponieważ niemal każdą wartość da 
się zakwestionować. Istnieje coraz mniej ostoi 
normalności, do których możemy się odnosić, 
np.: 
• czy za autorytet wypada uznać osobę, 

która została laureatem Pokojowej Na-
grody Nobla, prezydentem dużego eu-
ropejskiego kraju i doszła do tej funkcji w 
wyniku przemian powodujących odejście 
od ustroju komunistycznego, których to 
przekształceń sama była współautorem i 
która jednocześnie posiada jedynie wy-
kształcenie zawodowe, wypowiada czę-
sto kontrowersyjne opinie i – przez część 
historyków – uważana jest za byłego 
agenta Służby Bezpieczeństwa donoszą-
cego m.in. na kolegów z pracy?

• czy autorytetem może być dziennikarz, 
pisarz, działacz społeczny, więzień Au-
schwitz, żołnierz Armii Krajowej, uczest-
nik Powstania Warszawskiego, dwukrotny 
minister spraw zagranicznych, który ty-
tułowany profesorem w rzeczywistości 
nigdy nie ukończył studiów wyższych, a 
jednocześnie w sposób bardzo niewy-
bredny, krzywdzący i przejawiający się 
brakiem szacunku względem drugiego 
człowieka wypowiada się o przedstawi-
cielach partii politycznej, z której hasłami 
się nie zgadza?

Chyba jesteśmy niewolnikami relatywizmu i 
coś mi się wydaje, że nie sprzyja to pracy wy-
chowawczej. 

Z badania przeprowadzonego przez CBOS 
w 2009 r. (dla zainteresowanych poda-
ję adres, pod którym znajdują się wyniki 
tego badania: http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2009/K_134_09.PDF) wynika, że „prawie 
co drugi ankietowany (48%) przyznaje, że w 
jego życiu jest lub była osoba, którą traktuje 
jako wzór, autorytet, która wywarła jakiś szcze-
gólny wpływ na jego życie. Niewiele mniej ba-
danych (44%) twierdzi jednak, że w ich życiu 
nie było takich osób”. 

Zatrważa ilość tych, którzy nie mają lub nie 
mieli autorytetów. Zastanówmy się więc nad 
tym, po co nam autorytety. Tu trzeba poczynić 
uwagę – autorytetem nie jest osoba będąca 
wzorem do naśladowania w każdej możliwej 
dziedzinie, nie jest nią też osoba nieomylna, 
idealna, niesplamiona żadną słabością. Takich 
osób nie ma! Autorytetem jest, zgodnie z de-
finicją słownikową, osoba, która posiada spo-
łeczne uznanie lub prestiż, oparte na cenio-
nych w danym społeczeństwie wartościach. 
Autorytet to nie mityczny stwór, to nie niedo-
ścigniony ideał. Osoby godne naśladowania 
w ogromnej liczbie znajdują się wśród nas: w 
naszych drużynach, szczepach i hufcach.

Zatem, po co nam autorytet? Oczywiście po to, 
żeby móc się do niego odwołać w chwilach 
zwątpienia. To nie może być tak, że szukamy 
autorytetów z poczucia lęku. Autorytet bywa 
realnym punktem odniesienia dla naszych co-
dziennych wyborów, swojego rodzaju prze-
wodnikiem przez życie. Powinniśmy je mieć, a 
niezależnie od tego musimy ich stale poszuki-

wać. To nie dylema-
ty, które posiadamy 
i rozterki, które prze-
żywamy, a obawa 
przed zwróceniem 
się z prośbą o radę 
czy pomoc, świadczy 
o naszej słabości. 
Trzeba sobie bez-
względnie zdać spra-
wę z tego (tu nie ma 
miejsca na żaden rela-
tywizm), że rezultat naszej pracy wychowaw-
czej zależy przede wszystkim od autorytetu 
instruktora. Nie bójmy się tego słowa – każdy 
(nie większość, nie prawie wszyscy, nie tylko 
ci pracujący bezpośrednio z młodzieżą, ale 
każdy) instruktor musi być autorytetem. Zo-
stało to w sposób jasny zapisane w idei stopni 
instruktorskich: przewodnik jest wzorem dla 
harcerzy, podharcmistrz buduje swój autory-
tet, harcmistrz jest wzorem dla instruktorów. 
Najlepszy nawet organizator, najbardziej kre-
atywny programowiec nic nie zdziała, kiedy 
za jego „twardymi” umiejętnościami nie będzie 
szedł autorytet i coś, co nazywa się osobistym 
przykładem instruktora.

Jakiś czas temu, gdy byłem w wieku wędrow-
niczym, komendant szczepu zaprosił mnie 
do dołączenia do grupy kilkorga rówieśników. 
„Będziemy szukać Złotej Strzały” – powiedział. 
Choć nie miałem wówczas pojęcia, że właśnie 
zgadzam się na udział w projekcie wędrowni-
czym, bez wahania wszedłem w to.

Złota Strzała miała być przekazana przez Ba-
den-Powella wszystkim reprezentacjom naro-
dowym, które pojawiły się na III Światowym 

Jamboree Skautowym w 1929 roku w Arro-
we Parku w Wielkiej Brytanii. Uczestniczy-
li w nim także Polacy, którzy – podobnie jak 
inni – dostali drewniany artefakt, Złotą Strzałę. 
Baden-Powell podkreślał jej symboliczny wy-
miar. Zgromadzonym na placu przedstawicie-
lom narodów powiedział, że Złota Strzała jest 
znakiem pokoju i braterstwa między nacjami. 
Dzięki temu, że trafi do najdalszych zakątków 
świata, pokój zapanuje wszędzie tam, gdzie są 
skauci.

Choć strzała trafiła do Polski, to ślad po niej za-
ginął. I właśnie jej odnalezieniem zajmował się 
zespół, do którego zostałem zaproszony. Pod-
czas naszych comiesięcznych spotkań opra-
cowywaliśmy plan działania, snuliśmy wizje. 
Mieliśmy cel, który choć z pozoru wydawał się 
bardzo mało realny, to dla nas był na wycią-
gnięcie ręki. Dlaczego? Myślę, że na to pytanie 
najlepszą odpowiedź daje metodyka wędrow-
nicza: byliśmy zjednoczeni w dążeniu w wy-
znaczonym przez grupę kierunku.

W trakcie naszych po-
szukiwań udało się do-
trzeć do informacji, że 
podczas II wojny świato-
wej strzała została prze-
kazana brytyjskim skau-
tom, którzy mieli jej strzec 
przed zniszczeniem. Złota 
Strzała przetrwała zatem 
okres wojny, przez cały 
PRL również przeleżała na 
wyspach. W 1996 r., czyli 
w roku, w którym ZHP po- nownie wstąpiło 
do WOSM i WAGGGS – w Warszawie na Cyplu 
Czerniakowskim odbył się zlot „Polish Partners”. 
Podczas spotkania, do którego doszło z Brytyj-
czykami, strzałę przekazano ówczesnemu ko-
misarzowi zagranicznemu, a zatem - powró-
ciła do Polski. 

Zaczął się kolejny etap naszych poszukiwań. 
Spotykaliśmy się z kolejnymi komisarzami za-
granicznymi, czytaliśmy książki o historii har-
cerstwa – każdy z nas miał za zadanie znale-
zienie jakiegoś tropu. Choć ostatecznie Złotej 
Strzały nie udało się odszukać, to na naszych 
mundurach pojawił się znak służby pamię-
ci, który do dziś nosimy z dużą radością. To 
była przygoda z historią, która pokazała nam, 
że przeszłość to nie tylko tomy zakurzonych 
książek. Trzeba jednak znaleźć na nią metodę.

 phm. Wojtek 

Puchacz

phm. Grzegorz 

Kaszuba
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Wydanie zlotowe

Użyteczna 
lekcja historii

Konia z rzędem temu, kto wskaże szkołę, w 
której podczas lekcji historii można poczuć się 
uczestnikiem głośnych wydarzeń z przeszło-
ści. Zazwyczaj w trakcie 45 minut nauczyciel 
„przerabia” konkretny temat, a na następnej 
„historii” przechodzi już do innego. I bądź tu 
człowieku dobrze wyedukowany. 

Swojego czasu mądrze wyraził się Konfucjusz: 
„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamię-
tam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Ostatnią 
część tego zdania z pewnością wzięła sobie do 
serca grupa ambitnych ludzi z Głównej Kwate-
ry ZHP i pod redakcją Agnieszki Kazek popełniła 

(moim zdaniem) świetną propozycję programową pt. „Harcerki i har-
cerze w Powstaniu Warszawskim”. Wydanie ukazało się jako składowa 
cyklu „Teka drużynowego”. W propozycji została zawarta wiedza hi-
storyczna okresu powstania z 1944 r., podana w niezwykle przystęp-
ny sposób. „Teka drużynowego” to właściwy motyw, bo istotnie każdy 
drużynowy znajdzie w niej coś dla swoich podopiecznych, a w wielu 
przypadkach także i sam pogłębi swoją wiedzę. Dzięki temu wydaniu 
każda z grup metodycznych ma okazję prawdziwie uczyć się w dzia-
łaniu. 

Zuchom dedykowane są dwa cykle spraw-
nościowe: „Zawiszak” i „Mały Powstaniec” 
– każdy z nich przewiduje pięć zbiórek. 
Harcerzom proponuje się wykorzystanie 
pomysłowych gier: „Zrzut” (której celem 
jest m.in. doskonalenie kreatywności, ko-
munikacji i spostrzegawczości), „Roznosi-
ciele radości” (dzięki niej harcerze mogą 
poznać realia służby poczt powstańczych) 
oraz „Nasi rówieśnicy” (będąca okazją do 
zgłębienia wiedzy o najmłodszych szaro-
szeregowcach – Zawiszakach). Harcerze 
starsi znajdą w propozycji programowej 
kilka inspiracji do ciekawych projektów, 
np. powstańcze murale, powstańcze śpie-

wanki, spektakl multimedialny, film historyczny. Bardzo ciekawie wy-
gląda część wspólna poświęcona dwóm najstarszym metodykom, ale 
tu pozwolę sobie nie zdradzać treści w nadziei, że dzięki temu roz-
budzę ciekawość harcerzy starszych i wędrowników. Dział stricte wę-
drowniczy to przede wszystkim propozycja realizacji znaku służby pa-
mięci oraz dyskusyjnych form pracy. Wydanie zawiera dużo ciekawych 
zdjęć, kart do gry, opisów postaci z okresu Powstania Warszawskiego, o 
których powinniśmy wiedzieć. Załączniki te skomponowane są w taki 
sposób, żeby można było je wycinać i wykorzystywać. 

Reasumując, propozycja programowa 
Głównej Kwatery „Teka drużynowego: 
Harcerki i harcerze w Powstaniu War-
szawskim” zapowiada się bardzo cie-
kawie. Wykorzystanie zawartych w niej 
scenariuszy gwarantuje użyteczną lek-
cję historii, której dzieci i młodzież nie 
mają szans odbyć w typowej szkole. 
Mam nadzieję, że wiele drużyn skorzy-
sta z pomysłowości grupy harcerskich 
„zapaleńców” i wcieli ją w życie. A kiedy 
już to zrobi, redakcja „Instruktora” bardzo 
chętnie przyjmie informację zwrotną, czy 
sprawdza się ona w działaniu. 

Serdeczne podziękowania za poświęcony czas, podzielenie się wiedzą 
i energią do stworzenia tak konkretnej propozycji programowej nale-
żą się: Agnieszce Kazek, Emilii Kulczyk-Prus, Agnieszce Rytel, Markowi 
Skrzydlewskiemu i Gracji Bober, a także Kai Drąg, Piotrowi Saulewiczo-
wi i Magdalenie Suchan. 

Wydanie dostępne jest za pośrednictwem strony: 
http://www.zhp.pl/index.php?news=1090

Witajcie w 
harcerskiej Warszawie!

Przestrzeń Warszawy to teren naszych codzien-
nych działań. Przy zastosowaniu komputerów, od-
biorników GPS, cyfrowych aparatów fotograficz-
nych i telefonów komórkowych, chcemy tworzyć 
interaktywną mapę ważnych, ciekawych i inspiru-
jących miejsc. Dla nas przestrzeń nie będzie miała 
tajemnic. Odkryjemy ją razem! 

Portal HarcerskaWarszawa.pl  jest już otwarty. 
Każdy kto tutaj trafi, ma możliwość dodawania 
autorskich lokalizacji. Jednocześnie, w oparciu o 
interesujące punkty można planować rozmaite ak-

tywności - spacery, zwiady, wycieczki i gry miejskie. Do mapy portalu 
warto dodawać  miejsca działania harcerskich jednostek, punkty histo-
ryczne oraz lokalizacje, w których można aktywnie spędzić czas.

Budujemy…
Nasze pierwsze wspólne zadanie to zapełnienie mapy dziesiątkami 
punktów. Każdy z Was w bardzo prosty sposób może dodawać kolejne 
lokalizacje. Jeśli znacie miejsca, które warto pokazać innym – oznaczcie 
je na portalowej mapie.

… i korzystamy
Z każdym dniem na naszej mapie przybywa nowych punktów. Dowia-
dujemy się, gdzie działają inne drużyny. Odkrywamy miejsca historycz-
ne, nieoznaczone lub zapomniane.  Patrzymy, gdzie warto się wybrać 
po przygodę i dobrą zabawę. W oparciu o mapę, planujemy działania 
drużyn i zastępów w terenie. Zapraszamy! 

Portal HarcerskaWarszawa.pl prowadzony jest przez Chorągiew Stołecz-
ną ZHP w ramach projektu „Przestrzeń bez tajemnic”, realizowanego przy 
wsparciu finansowym m.st. Warszawy.

hm. Tomasz 

Dudewicz
  hm. Marcin 

Adamski
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Czuwaj wiaro!

Każdy, kto zdecydował się pojawić na tegorocznym zlocie Chorągwi 
Stołecznej, miał z pewnością jakiś powód. Być może niektórych przycią-
gnęła niesamowita atmosfera towarzysząca każdym obchodom roczni-
cy wybuchu Powstania Warszawskiego. Innych - perspektywa wzięcia 
udziału w ciekawych akcjach i wydarzeniach. A może myśl, że podobna 
rocznica w takim wymiarze i okolicznościach już więcej się nie powtó-
rzy? Powodów może być wiele, ale jedno jest pewne: to, co wydarzy się 
w stolicy w ciągu kilku najbliższych tygodni ma swoje źródło w pewnej 
historii sprzed siedemdziesięciu lat. 

Nasza opowieść zaczyna się w zasadzie nieco wcześniej, bo już w 1939 
r. W roku, w którym państwo polskie, rozbite i podzielone między dwa 
wrogie mocarstwa, Rzeszę Niemiecką i Związek Radziecki, musiało zejść 
do podziemia. W konspiracji znalazły się wszystkie najważniejsze struk-
tury oraz wiele organizacji społecznych, także i harcerskie. Jedna z nich 
przyjęła kryptonim Szare Szeregi. Celem podziemnej pracy stało się co-
dzienne działanie wymierzone przeciwko okupantowi, ale też przygoto-
wanie się do odbudowy kraju po zakończeniu wojny. Drogą do wolności 
miał być moment otwartej walki w celu zadania wrogowi ostatecznego, 
zwycięskiego ciosu. Powstanie stało się marzeniem tysięcy młodych lu-
dzi, możliwym do zrealizowania w chwili, gdy okupanci stanęli w woj-
nie naprzeciw siebie. W sytuacji, gdy Niemcy opuszczali kolejne polskie 
miejscowości, wycofując się przed wojskiem radzieckim, Armia Krajowa 
miała zacząć ujawniać się w celu uniknięcia podporządkowania tere-
nów Sowietom. Wiadomym było jednak, że polskiej stolicy Niemcy nie 
opuszczą tak po prostu. O Warszawę trzeba było walczyć. A stawką stał 
się powrót rządu emigracyjnego z Londynu i przypieczętowanie suwe-
renności wobec rozlewających się coraz bardziej na Zachód wpływów 
sowieckich. Na tym polegał rozpoczęty na początku 1944 r. plan „Burza”. 
Rozkaz o rozpoczęciu walk w Warszawie następnego dnia od godziny 
17:00, nazwanej „Godziną W”, przebiegł przez miasto wieczorem 31 lipca. 
Przygotowywane od miesięcy starcie miało stać się faktem.

W ciągu kilku pierwszych dni powstania udało się opanować wiele 
ważnych obiektów i dzielnic. Stolica, po raz pierwszy od pięciu lat, od 
początku okrutnej okupacji i prześladowań, odetchnęła powietrzem 
wolności. Walka przeniosła się z mieszkań i konspiracyjnych lokali na 
ulice i skwery. Ludność szybko zaangażowała się w pomoc walczącym. 
Wspólnie budowano barykady, organizowano przedstawienia i kina, go-
towano posiłki. Atmosfera radości zdawała się być odbiciem pięknych, 
słonecznych dni. Szybko jednak okazało się, że oczekiwane natarcie i 
pomoc Armii Czerwonej nie nadejdzie. Stalin wydał polecenie, by woj-
sko zatrzymało się na linii Wisły. Osamotniona stolica nie zamierzała się 
jednak poddać.

Trudno jest wyobrazić sobie to, co działo się Warszawie la-
tem 1944 roku. Obszar zajmowany przez Powstańców malał 
z każdym dniem. Niemcy do stłumienia walk użyli specjalnych 
oddziałów SS, złożonych ze zbrodniarzy i recydywistów. Mor-
dowano ludność, zaczęło brakować wody, pożywienia i amu-
nicji, którą trzeba było produkować. Alianci, a zwłaszcza polscy 
lotnicy z Wielkiej Brytanii, organizowali zrzuty zaopatrzenia, ale 
tylko niewielka ich część dostała się w ręce Polaków. Drogą 
ucieczki do kolejnych, wciąż wolnych dzielnic stały się kanały. 
Pod gradem bomb miasto znikało. Nie gasł jednak duch walki. 
Każdy dom stawał się twierdzą, którą trzeba było zdobyć i obro-
nić. Żołnierze walczyli i ginęli. Bataliony harcerskie „Parasol”, „Wi-
gry” i „Zośka” wypełniały swoją służbę wzorowo. Właśnie wokół 
mogiły Tadeusza Zawadzkiego, który Powstania nie doczekał, 
wyrósł las brzozowych krzyży – nad grobami poległych z bata-
lionu nazwanego przez kolegów jego pseudonimem. W tymże 
batalionie, na cześć innego z przyjaciół, powstała kompania 
„Rudy” - za swe niewiarygodne wyczyny uznana przez do-
wództwo Armii Krajowej za najlepszą powstańczą kompanię.
Warszawa, przygotowana na kilka dni walk, toczyła krwawy bój 
przez 63 dni. Niemcy także nie byli w stanie dłużej się bronić. 2 
października za wzajemnym porozumieniem podpisano akt o 
przerwaniu działań wojennych w mieście. Powstańcy jednak, 
po raz pierwszy od wybuchu walk, mieli zostać potraktowani 
jako regularna armia, z zachowaniem praw i przywilejów. To, 
co wydarzyło się w Warszawie, wprawiło w zdumienie i wywo-
łało podziw wśród niemieckiego dowództwa. Ale Hitler wydał 
rozkaz zrównania miasta z ziemią. W czasie walk zginęło ok. 18 
tys. żołnierzy i ok. 180 tys. osób ludności cywilnej. Milionowe 
miasto zostało zniszczone w 80 procentach. Jeśli wojna była 

dla tych ludzi strasznym kataklizmem, to Powsta-
nie - wręcz końcem świata.

Wracamy do teraźniejszości. Jest rok 2014. Uczy-
my się, pracujemy. Prowadzimy drużyny, działamy 
w instruktorskich zespołach. Warszawa jest stolicą 
Polski  - członka europejskiej rodziny. Na jej skwe-
rach i ulicach widać tablice i kwiaty. Po co dziś 
wspominać historię sprzed siedemdziesięciu lat?

Ta opowieść powinna być dla nas przestrogą, pa-
miątką i powodem do radości. Przestrogą - bo świat nie może prze-
żywać już nigdy więcej tego, co działo się wówczas w Warszawie. Pa-
miątką - bo o tym nie da się zapomnieć, a walczącym i poległym oddać 
należy hołd i szacunek. Powodem do radości – bo sen się  spełnił! Bo 
nasz kraj jest wolny, prawdziwy. I dlatego też chcemy zaprosić Was do 
wspólnego przeżycia tej niezwykłej rocznicy. A uczynimy to na wiele 
sposobów: poprzez chwile zadumy, gry, spotkania z Powstańcami, nie-
zwykłe akcje w całym mieście. Poprzez znicze na Powązkach, konkursy, 
uroczystości. Bo o sierpniowym Powstaniu nie da się mówić inaczej, jak 
przez przywołanie tej ciszy wspomnień i radości serca jednocześnie.

By to zrozumieć, wystarczy jedna prosta rzecz. Zajrzyjcie do piosenek z 
tamtych dni. Pisano je, by podtrzymywać ducha dzielności wśród wal-
czących. Ale Oni myśleli także o Pojutrze. Myśleli przede wszystkim o 
nas. Czego sobie życzyli? - możecie zapytać. Ale być może słowa pio-
senki są wyzwaniem także i dla nas:

CZUWAJ WIARO i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch
PRACUJĄC za dwóch!

Życzę Wam chwil wspomnień i chwil radości – tych jak najwięcej! 

hm. Natalia 

Gorgol
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Program zlotu
Data Działania Organizacja

31 lipca 14.30 Otwarcie terenu Zlotu na Cyplu Czerniakowskim dla uczestników. Rejestracja patroli, 
wejście na teren zlotu, przygotowanie do działań programowych.

Chorągiew Stołeczna ZHP

18:00 Obchody na placu Krasińskich m.st. Warszawa

18:30 – 20.00  Światło i dźwięk - 10 dni do „W” Chorągiew Stołeczna ZHP

31 lipca / 
1 sierpnia

22:00 – 1.00 (dla wędrowników 3.00) Nocna Zmiana Miasta działania harcerzy (harce) pole-
gające na przygotowaniu Warszawy do obchodów rocznicowych związanych z 70. rocznicą 
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Chorągiew Stołeczna ZHP

1 sierpnia W ciągu dnia harcerze uczestniczą w wielu Warszawskich obchodach rocznicowych, m.in.:
• Uroczystości w Parku Dreszera
• Marsz Mokotowa
• Uroczystości pod pomnikiem AK
• Uroczystości pod pomnikiem Gloria Victis
• Uroczystości na Woli
• Kopiec na Czerniakowie

Miasto / Chorągiew Sto-
łeczna ZHP

17:00 Godzina W - spotkanie harcerzy na placu Zamkowym Stowarzyszenie Harcerskie/ 
Chorągiew Stołeczna ZHP/ 
Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej/ Zawisza

17:05 Happening – internetowe publikowanie zdjęć z miejsc pamięci w których harcerze 
obchodzą 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. + #tag

Chorągiew Stołeczna ZHP

15:00 – 19:00 Wyślij kartkę do Powstańca
W kilku punktach Warszawy rozstawione zostaną stoiska prowadzone przez Pocztę Harcerską. 
Na stoiskach warszawiacy będą mogli przygotować kartkę do powstańca. Kartka zostanie do-
starczona do adresata przez Pocztę Harcerską.

Chorągiew Stołeczna ZHP

W ciągu dnia dla uczestników obchodów dostępne będą atrakcje takie jak:
Gra geocaching – gra po miejscach związanych z Powstaniem Warszawskim,
Gra w Legionowie – w Legionowie też było powstanie.

Chorągiew Stołeczna ZHP

20:00 Kina podwórkowe Stowarzyszenie Harcerskie

2 sierpnia 10:00 – 16:00 Gra miejska

W trakcie gry będzie przerwa na posiłek – uczestnicy przed wyjściem na grę dostaną prowiant.

Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej

18.30 – 20.00 Ognisko podsumowujące Zlot Chorągiew Stołeczna ZHP

Wieczór: niespodzianka Chorągiew Stołeczna ZHP

3 sierpnia 9:00 apel zamykający Zlot Chorągiew Stołeczna ZHP

11:00 Msza harcerska Chorągiew Stołeczna ZHP

Ok. 12:15 Przemarsz na Plac Piłsudskiego – oddanie hołdu Powstańcom, wspólne zakończe-
nie harcerskich obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Chorągiew Stołeczna ZHP/ 
Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej/


