VIII SWIATOWY ZLOT ZIJP
,,TWIERDZA"
ZEGRZE. POLSKA

. 24VII -7 VIII2010

r.

ZAS\TIADCZENIE
Za6w iadczam, 2e druh/druh n a

2.,,^""

DZIENNTCZEK
ZLOTO\$rY

,

'

brallbrala udzial
w VIII Swiatowym Zlocie Harcerstwa
wZegrzu-Polska
od24lipca do 8 sierpnia 2010 r.

?ror

no

t;5.tt

or6rsrgf,fu-
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Komendanci Obozu St. Harcerstwa/OPH

Modlitwa
lVszechpotg2ny Bo2e, m6j Stw6rco i Ojcze!
D ew izq 2y cia naszego nowego blogoslawionego,
Ks. Jerzego Popieluszki bylo: ,,Zlo - dobrem zwycigiaj!".
Uczestnicz4c w Zlocie Stulecia chcg sobie na nowo u6wiadomi( i zroztmie6, jak wielkim darem dla naszego Narodu byl
i jest ruch harcerski!

I00lat, stu24c Bogu, Ojczyinie i bliZniemu, Harcerstwo Polskie realizowalo swe przyrzeczenie, zastgpuj4c
wszelkie ludzkie zlo, harcerskim dobrem, wychowuj4c
w ten spos6b niezliczone, wspaniale zastgpy harcerek i harPrzez

cerzy. Za to

Zesp6l redakcyjny

phm. H. Bromberg
hm. A. Marikowska
hm. O. Marikowska
hm. V. Marikowski
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DTP - hm. G. Nowak

-

Boze, dzigki Ci!

Dobry Jezu, tu na tym historycznym, dla Zwiqzku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, miejscu, proszg Cig
w spos6b szczeg6lny o dar m4dro6ci i umiejgtno6ci. Spraw,
abym na tym Zlocie, nie tylko dobrze zrozumial ducha Harcerstwa Polskiego i poj4l jego wielko66, ale stal sig te2 wiernym obroric4 tych pigknych warto6ci!
Bardzo Cig proszg, obdarz mnie wszelk4 silq i moc4, abym
przez osobisty przyklad wiernej stu2by Bogu, Polsce ibliiniemu stal sig dobrym wzorem do na6ladowania, w nowym
stuleciu, dla nowych pokoleri polskich Harcerek i Harcerzy.
Proszg o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego i wstawiennictwo blogoslawionego Ks. Stefana \flincentego Frelichowskiego, naszego Patrona.
Amen.
Ks.

Infulat phm. Stanislaw Sznierczyriski
Naczelny Kapelan

ZHP

:

v

3

;
7
ltl
l
:l
:J

:
()
(-'

f)

l
t

o

Druhny i Druhowie!
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ZLOT ,,TWIERDZA''

Zlot,kt6ry odbyrva sig dla uczczenia setnej rocznicy zalozenia Harcerstwa, nosi nazwg,,TWIERDZA".
T\7IERDZA symbolizuje obrong warto6ci i wieczne
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czuwanie, aby ich nie utraci6.
?/or Do .;ErtHAfcEfSTwA

Harcerstwo zbudowane bylo na chrze6cijafrskich wartoSciach sluZby Bogu, Polsce i bliZnim i do dziS od tych warto6ci nie odstgpuje.
Zjechali6my sig na Zlot z Zachodu i ze \7schodu, by na
polskiej ziemi, gdzie powstala nasza organizacja sto lat temu, wsp6lnie prze2y(. tg wielk4 rocznicg.
Uczestnicz4c w Zlocie, Swiadczymy o tym, 2e cho1 Zyjemy w r62nych stronach 6wiata, cenimy nasze wsp6lne polskie dziedzictwo i wig2 z krajem pochodzenia naszych rodzic6w, dziadk6w czy nawet pradziadk6w.
Papie2 Jan Pawel II powiedzial: ,,Czuztai - to znaczy

I

Haslo Zlotu:

Czuwamy, wierni twierdz obrofice.

.

.

strzec wielkiego dobra",

I dalej m6wil: ,,Nie moina Ttozzpolii na to,by marnowalo sig
to co ludzkie, to co polskie, to co chrzeftijaltskie".

Piosenka Zlotu:

Czeka nas wielka przygoda zlotowa, kt6rq co dziefi ra-

zem przeLyjemy radoSnie

i

z uSmiechem, w prawdziwej

Wolnofti jasno (wiet narn sloftce,
Ku grirze wzbij sig, orle nasz;
Czuzuamy, wierni msierdz obrofr.ce Wierna po (wiecie czuu)a straz:

przyjain| Niech ka2dy harcerski moment zlotowy
wzmocni nasze postanowienia, by broni6 tego, czego bronili nasi przodkowie przez ostatnie 100 lat. St4d nabierzmy sil do dalszej slu2by Bogu, Polsce i bliZnim w naszych
oSrodkach harcerskich na calym 6wiecie.
Czuwaj!
hm. Teresa Ciecierska
I(omendantka VI I I Swio
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Zlotu,,Twierdza"
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strzezemy wiary, prawa, mowy
Nas nie pochtonie obcy {wiat;
Odejdzie Tieden, wzro(nie nowy,
Z harcerskich druzyn siostra, brat.
n

v

v

V

Regulamin Gl6wny Zlotu
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Komenda Gl6wna

Zlotu
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Zlotu
. hm. T. Ciecierska
Zastgpca KomendantkiZlofi
.. hm. A. Borowv
OboZny Zlofir .
..... hm.M. Szablewski
KomendantkaZlotn Harcerek
hm. A. Bniiska-Ggbska
KomendantZlotuHarcerzy ...
..... hm. R. Rospgdzihowski
Organizacia Pnyiaci6l Harcerstwa . . . dz. harc. A. Malhomme
Organizacia Starszego Harcerstwa.
. . . . pwd. K. Chyla
Komendantka Kolonii
phm. T. Myk-Szwagrzak
Kapelan Zlotu .
ks. phm. infulat S. Swierczynski
AdministracjaZlotu
. . hm. K. Rzyska, phm. O. Borowa
SkarbniczkaZlotu......:
....hm. K. Link-\flardawv
Kwatermistrz.....
....hm. S.Berkieta
Proiekty Zlotowe
. . . hm. tI(. Marikowski
Referat Programowy .hm.J. Kaczorowska, hm. O. Maikowska
LekamZlofoi.
. pwd. dr C. Young
PielggniarkaZlotu .
.....phm.K.OstrEga
Szef Sluiby Zdrowia
. . hm. A. Paszkiewicz
GospodyniZlotu.
...... hm.K.Reitmeier
Referat Radia i Lqczno6ci
. hm. K. Jasifski
Referentka Prasowa
hm. B. Chatko
Kierowniczka Sklepu Zlotowego
. . . hm. B. Trylska
Redaktorka PismaZlotowego ...
...... hm. K. Paszkiewicz
Komendantka
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Regulamin gl6wny uzupelnia Regulamin Zwiqzku Harcerstwa
Polskiego. Obowi4zuje on wszystkich uczestnik6duczestnicz-

ki Zlotu.
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2. Na czele Zlotu stoi KomendantkaZlotu, mianowana przez Na-

u

czelnictwo.

i program Zlotu wyznaczony przez Komendantkg Zlotu obowiqzuje wszystkich uczestnik6duczestniczki.

3. Rozklad dnia
4. Adres

Zlon:

ZLOT 100-lecia,,T\flIERDZA",

05- 140

SEROCK, POLSKA

5. Dyscyplina:
a) Opuszczenie terenu

Zlotu jest dozwolone tylko za zezwoleniem Komendantki Zlotu. Powr6t musi teLby6, zgloszony.
b) Kqpiel i sporty wodne, miejsce i spos6b przeprowadzenia
okreSla oddzielny regulamin k4pieli poszczeg6lnych oboz6w
zlotowych.
c)ri(szystkich uczestnik6duczestniczki Zlotu obowi4zuje
utrzymanie na terenie Zlotu naleiytego porz4dku i czysto6ci.
d)'Wszelkie skaleczenia

i

dolegliwoSci nale2y meldowa6

, w punkcie sanitarnym.
e) Cisza nocna obowi4zuje wszystkich

i

musi by6

Sci6le prze-

strzegana.

f) Vszelkie 6wiczenia lub gry nocne musz4 by6 uzgodnione
z Komendantkq Zlotu.
6. Sankcje karne:
a) Ka2dy uczestnik i uczestniczkaZloru,kt6ry/kt6ra w jakikolwiek spos6b zagraila 2yciu swojemu i otoczenia bgdzie usu-

nigty/usunigta ze Zlotu. ,
b) Komendantka Zlotu ma prawo karania za wszystkie wykroczenia przeciwko Regulaminowi.
7. Na Zlocie wszystkich obowiqzufe jgzyk polski.
Ws zy stkich ucze

stnikdw lut z estniczki Zlotu powinno cechowai har-

cerskie braterstwo, uprzejmoii, grzeczno$ i poszanmlanie drugich.
Niech kazdemu spotkaniu sig towarzgszy u(miech na hxarzy i hasto:

Czuwai!
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Zlot Harcerek
,rBuczett
Drogie Druhny,
JesteSmy pokoleniem, kt6re ma zaszczyt obchodzi6 100.
rocznicg harcerstwa. Jeste6my spadkobiercami wielkiego
dziedzictwa, jakim jest Organizacja Harcerek budowana
ptzezpoprzedniczki. Dlatego na Zlocie Harcerek bgdziemy
opiera6 sig na przykladzie instruktorek, kt6re swoj4 niestrudzon4 prac4 tworzyly nasze jednostki harcerskie poczqtkowo w Polsce, a p62niej poza granicami Kraju. Pragniemy zapozna(, sig z ich dobrymi cechami i wzi4C. je jako
wz6r dla naszej osobistej pracy nad sob4. Pragniemy za
przykladem naszych instruktorek pozna6 lepiej, co to znaczy slu2y6 Bogu, Polsce i blilnim.
ZjechalySmy sig na VIII Swiatowy Zlor ZHP z 62nych
stron Swiata, aby w OjczyLnie Swigtowa6 ten wielki Jubilel;.sz. Zlot bgdzie okazjqdo blizszego wzajemnego poznania
sig, wymiany pogl4d6w i zdolno6ci. Bqd1my otwarte na
ka2de nowe do6wiadczenie, szanujmy sig nawzajem, podajmy sobie codziennie siostrzanq dlo6. Niech haslo Zlotu
Harcerek zapisane przez Olgg Malkowsk4 w pamigtniku
uczestniczki kursu na Buczu w 1932 r. stanie sie dla nas
drogowskazem:

,,Zwracaj sig twarzq ku storicu,
a w6wczas

cief bgdziesz miala poza sobq".

Zyczg wszystkim uczestniczkom Zlotu wspanialych prze2y6 i wiele nowych przyja1ni. Na zakoiiczenie Zlotu wywieZmy ze sob4 dobro, kt6re bgdzie prowadzi6 harcerstwo

w nastgpne strrlecie.
Czuwaj!
hm. Anna Bnifiska-Gebska

Naczelniczka
Komendantka Zlotu Harcerek

Pios enka

Zlotu Harcerek

i
U

,,Kri Orlei Perci" - slowa i melodig fiozyla Olga Matkowska
w 1927 r. podczas wycieczki dla jednej z dru|ynpoznadskich,
kt6r4 wtedy w Tatrach prowadzila.

Ku orlej perci pnfum
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sig wzzuyz,

Harcerki, hsrcerki.
Na kazdej srebrny btyszczy krzyz,
Zapowiedi przysztych prdb.
I z kazdej piersi bije w gtos
Mtodzieficzy serca dzwon:
Wstaft, skrzep sig, a zbr6j sig,
b9 b6j zacigty ure.
Swiat czeka cztowieka,
co w hufce ducha tchnie.

Nie strqszne dla nas widma chmur,
Przepa{cie, pioruny,
Bo my(my cdrki skat i 96r,
Slonecznych wyzyn lud.
I wichr6w wiew, i burzy grorn,
to jedno wola nam:
Wstait, skrzep sig, a zbr6j sig,
b9 b6j zacigty wre.
Swiat czeka czlowieka,
co w hufce ducha tchnie.
v
i/
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Komenda
Zlotu Harcerek
Komendantka Zlotu Harcerek
Obotna Zlotu Harcerek
Referat Programowy

-

-

hm. A. Bniriska-Ggbska

hm. D. Sokolska

- hm. A. Swidlicka
- hm. M. Zaj4czkowska

Referat Wgdrowniczek

- hm. A. Kucewicz
- hm. A. Lew
- hm. T. \fi4cek

Administracia na Zlocie

-

hm. K. Pogoda

Zlot Harcerzy
,,Orle Gniazda"

Czuwaj!

v

hm. Robert Rospgdzihawski

v

Komendant Zlotu Harcerzy
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Drodzy Druhowie!
Zjechali6my sig na VIII Swiatowy ZlotZHP,by obchodzi6
stuletnie ,urodziny" harcerstwa polskiego wla6nie w Polsce.
PrzyjechaliSmy do Polski z r62nych stron 5wiata, paza granicami Kraju, gdzie przez przeszlo polowg tego stulecia harcerstwo nie tylko przetrwalo i istnieje, ale tgtni 2yciem i sig
rozwija. Na Zlocie lqczymy sig razem - ze \(schodu i z Zachodu, jak i z reprezentacjami harcetstwa z Polski, by
wsp6lnie uczcil ten jubileusz.
Dorobek 100 lat, w Polsce oraz poza jej granicami, tworzy
solidny fundament. V ci4gle zmieniaj4cym sig Swiecie idealy slu2by s4 nadal aktualne, zalo2enia harcerskiego systemu wychowawczego sq nadal atrakcyjne, a nasze cele wci4i
warte zdobywania. Skladamy uznanie iwyrazy wdzigczno6ci
tym, kt6rzy tworzyliruch harcerski w pierwszym jego okresie oraz tym, kt6rzy zaktadali jednostki w naszych 6rodowiskach i do dzi6 je pielggnuj4. R6wnoczeSnie musimy dba6
o to, zeby nie zabraklo nastgpc6w gotowych do prowadzenia
harcerstwa w przyszlo6ci, a ta przyszloi1, zaczyna sie od dzi6.
ZlotHarcerzy przybral haslo ,,Idealy przemieniaj w czyn".
\Vzywa nas ono do akcji. Czyn wprowadzaj4cy idealy harcerskie w 2ycie nie musi by6 czym6 wielkim - wystarcz4 codzienne uczynki, kt6re siej4 rado56, przyja2fi i dobro, by
przyczynil. sig do tworzenia lepszego 6wiata.
PrzyjechaliSmy na Zlot,Zeby pozna(. sig wzajemnie, wymienid pogl4dy i pomysly, i nawi1zaC kontakty, kt6re b9d4
nam i naszym organizacjom stu2y6 naprzyszloil.
2yct9 wszystkim, 2eby uczestnictwo w Zlocie byto fu6dlem sily i inspiracji na hastgpne stulecie.
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Ob6z Starszego Harcerstwa
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Komenda
Zlotu Harcerzy
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Komendantka

-

pwd. K. Chyla
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KomendantZlotu Harcerzy

-

Zastgpca KomendantaZlotu

hm. R. Rospgdzihowski

-

l

hm. M. Szablewski

Oboiny - phm.A. Borkowski
Kapelan Zlotu. Harcerzy - ks. phm. A. Kolaczkowski

- hm. F. Pepliriski
- phm. I. Zychowicz
- pwd. P. Czerniajew
- dh M. Suchocki
Referat Komisii Instruktor6w - hm. A. Szwagrzak
Komendant Podobozu Wgdrownik6w - pwd. J. Lasocki
Referat Sportu - phm.J. Minor

I

Referat Programowy

Referat Ognisk
Sekretarz

-

- dh M. Baumgart

hm. D. Jackowski

t..

Ob6z
Komendant

-

P

ruyiaci6l Harcerstwa

dz. harc. A. Malhomme
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Mlodzie2 harcerska bierze udzial w obronie Lwowa
w 1918 r., w Bitwie o Warszawg w 1920 roku i w Powstaniach Sl4skich 1920 i 1921.
1918 - organizacje harcerskie ze wszystkich czg6ci Polski

0 Fil,i'd-i: ",+3THf,,
(mo2e kilka wigcei...)
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1909

I

- Andrzej Malkowski przetlumaczyl na

jgzyk polski ksi42k9 Baden-Powella ,,Scouting for Boys".
1910 - Malkowski i inni wychowawcy mlo-

t

dziezy (Olga Drahonowska, p62niej Matkowska,
E. Nabel, J. Grodyriski, K. rVyrzykowski) zakladajq druzyny w \$flarszawie i we Lwowie. Ideg

T

Skautingu przystosowuj4 do potrzeb i warunk6w polskich.
19f3 - Matkowski prowadzi reprezentacjg polskq na migdzynarodowym Zlocie (Jamboree) w Birmingham, chocia2
Polska wtedy nie istniala na mapie Europy.

ffi 1913 - Baden-Powell zapocz4tkowal ruch
,,'Wilcz4t" dla mlodszych dzieci.
. W Polsce powstaj4 dru2yny ,,Wilcz4t"
'i ,Sarenek". Ks. Jan Mauersberger chc4c
nada6 tej pracy charakter odpowiedni dla
duszy dziecka polskiego, proponuje nazwQ
,rztJch".

Polska Organizacja Skautowa przyimuje nazwg,,harcerstwo".
l9L4 - Tekst prawa i przyrzeczenia zostal
uzgodniony dla organizacji harcerskich
istniej4cych na terenach trzech zabor6w.

ffi 1914 -

I
I

l4cz4 sig,by utworzy6 jeden Zwiqzek Harcerstwa Polskiego.

Tru ,,wentylatorek"
uznawany za preruszE
polskq odznakq skautowa;
byl zapinkq do ronda
kapelusza skautowego;
wprowadzony w Krakowie

l9l4 - 1918 okres Pierwszej \Wo jny Swiatowej; harcerki i harcerze bior4 czynny
udztal. w walkach lub wspiera j4 w alczqcy ch

o odzyskanie niepodleglo6ci Polski.
\|tr tvm samvm czasie harcerki i harcerze,

.

kt6rzy sig znaleZli poza granicami Polski
prowadzq pracg wychowawcz4i w inne sposoby pomagajq w odbudowie Pafistwa Polskiego.
Andrzej Malkowski

I
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l9l9 - zginql Andrzej Malkowski, gdy
statek, kt6rym plyn4l w misji wojskowej najechal na ming w zatoce Messina.
I9L9 - ustalono formg krzyLa harcerskiego, kt6ry harcerz i harcerka otrzymuj4 sklada j4c przyrzeczenie.
W lipcu l9I9 - prof. Tadeusz Strumillo zqg9.1.-ry..yh1g;
"' "'
ny pierwszym Przewod ;I;i1;in Zi'iP:
1926 - z inicjatywy dhny Jadwigi Falkowskiej Komisja Zuch6w opracowuje prawo zuchowe (9 punkt6w)
i program gwiazdek (4 punkty).
1927 - w Gl6wnej Kwaterze Harcerek powstaje wydzial

zttch6w pod kierownictwem Jadwigi Zienkiewicz6wnej.
l93I - OrganizacjaHarceruy przeksztalca ruch ,,Wil-

Buczu kolo

Skoczowa.

rffii

L932 - Swiatowa Konferencia Skautek odbywa sie na
Buczu. Na tej Konferencji zaloLono doroczn4 zbi6rkg
przeprowadzonqw Dziefi My6li Braterskiej (Vorld Thinking Day Fund).
1933 - w Nierodzimiu powstal oSrodek Ksztalcenia Gl6wnej Kwatery Harcerzy i tak2e szkola instruktor6w zuchowych, kt6r4 prowadzil Aleksander Kamifski. W 1937 roku szkola zostala przeniesiona do o6rodka w G6rkach
\Tielkich.
ffi f933 - wychodzi ksiq2ka Jadwigi Zwolakowskiei ,,\7 Gromadzie Zuch6w".

l
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Naczelnictwo ustala wsp6lny tekst prawa zuchowego i obietnicy.
f-l #1 1935 Harcerstwo obchodzi 25-lecie swego za-ffii
:
loLenia na Zlocie w Spale, gdzie bylo 25 tysigcy uczestnik6w.
ffi 8 kwietnia 1936 r. - Rada Ministr6w zatwierdzlla Statut
Zw i4zku Harcerstwa Polskiego.
frffi W latach 30. w Organizacjach Harcerek i Harcerzy bylo
wiele konsultacji nad tym, by opracowa6 program pracy
odpowiedni dla mtodzieLy odlat 15. do 20.
. Uzgodniono,2e zasady pracy s4 ujgte w 3 punktach:
a) praca nad sob4,
b) szukanie swego miejsca w spoleczeristwie,
tl

1935

.

c) slu2ba.

Przyjgto naramiennik zielony z ftzema plomieniami jako odznakE wgdrowniczq.
. Harcerki przyigly nazwQ.Wgdrowniczki" na ten okres
2y cia har cers kiego, a harcer ze nazw Q,, S kaut". Nazwg
,,Skaut" zmieniong w 1949 r. na ,,Harcerz - wgdrownik".
. 1936 -IZjazd Starszego Harcerstwa nad jeziorem Na' rocz opracowal wytyczne slu2by publicznej starszych
harcerzy i harcerek.
. Istnialo ju2 wiele Krgg6w Starszoharcerskich w ramach
Organizacji Harcerzy i Harcerek.
. Kota Przyjaci6l Harcerstwa zawi4zywaly sig w Polsce
w latach 30. Ich obowi4zki byly okreSlone nastgpuj4co:
1. popieranie cel6w harcerstwa,
2. czynny tdzial w pracy harcerskiej na stanowisku
innym ni2 wychowawcze,lub udzial w pracach Kola P rzyjaci6l Harcerstwa.

ffi 1e39 mai -

I

.

an mi.g!a-f .pLe?.yi.L\1..2-qstaje koleiny raZ *o
"""''" ""
:,'
wvbranv Przewocinic2;;til
1939, I wrze6nia - wybuch II Vojny Swiatowej. Najazd Niemc6w i Rosji na Polskg.
1940 - Harcerze pod kryptonimem ,,Szare
Szeregi" bior4 udzial w akcjach Zwiqzku'Walki Zbrojnej, ap62niej Armii Krajowej (AK).

Harcerki pod pseudonimem ,,84d2 Got6w" (BG) wspieraj4 akcje Szarych Szereg6w i pomagaj4ludno6ci cyrrilnej.
Komendantkq,,B4d2 Got6w" byta J6zefina t apiriska.
1946 - dh Gra2yriski, przez Rumunig i Francjg, przedostaje sig do \Tielkiej Brytanii, gdzie powstaje Komitet Naczelny ZHP. ObecnoS6 dha Grazyliskiego potwierdza legaln4 kontynuacjg Komitetu z przedwojennym ZHP.
Komitet Naczelny ZHP dziatapod przewodnictwem dhny
Olgi Malkowskiej. Jest uznawany przez Migdzynarodowe
Biuro Skautowe jako reprezentacia ZHP.
1940 - powstaj4liczne dru2yny harcerskie wSr6d Polak6w
rozrztJconych w 6wiecie ptzez wojng - we Francji, w Anglii i innych krajach.
1942 - po wydostaniu sie Polak6w z niewoli sowieckiej,
powstaj4 dru2yny w Iranie, Iraku, Palestynie, Egipcie' Indiach i Afryce.
1942-L947 - gdziekolwiek poza Polsk4 istnialo harcerstwo, tam teL dzialaly dru2yny wgdrowniczek i skaut6w,
a wigc w Indiach, wschodniej Afryce, Palestynie i Niemczech.

pod okupacj4 niemieckq harcerskie bataiiony ,,Zolka"r,,Parasol", ,,'Wigry" w AK walcz4 w Powstaniu rWarszawskim. Harcerki pracuj4 w slu2-

W 1944,1 sierpnia - w Polsce
bie sanitarnej,w l4czno6ci i

sabota2u.

:
:

:

w Enghien (Francja) Komitet Naczelny ZHP przekazuje swq wladzg Radzie Naczelnej ZHP dzialaj4cego
poza granicami Kraju. Przewodnicz4cym ZHP nadal
pozostat dh Michat Gra2yriski, podkre6laj4c ci4glo66 organizacyjn4.
1946

Zt{P.

,!

WA

-

1946 - Naczelna Rada Harcerska uchwalila, 2e Starsze
Harcerstwo staie sig organizaci4 niezale2n1 w ramach
ZHP.
17
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1946 - w Polsce wtadze komunistyczne nara)caiq harcerstwu swojq ideologig, odrztcaj4c zasady skautowe.
To,,pseudoZHP- wycofuje swoje czlonkostwo ze Swiatowego Skautingu.
L947 - pod wplywem r6znych presji Migdzynarodowe
Biuro Skautowe przestaje uznawae ZHP dzialaj4cy poza
granicami Kraju jako reprezentacjg Polskiego Harcerstwa.
Luty 1949 - ZHP w Polsce zostaje rozwi4zane i powstaje nowa organizacja mlodzie2owa na wzor komsomotu, tzw. Zwiqzek

Mlo dzieiy Polskie j (ZMP).

&

m

ffi
m

ffi

Od,1946

- ZHP dzialajqcy

poza granicami Kraju rozrasta

sig i umacnia we wszystkich krajach, gdzie osiedlili sig Po-

lacy po wojnie. Okrggi ZHP dzialaj4 w: Argentynie,
Australii, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych,
'Wielkiej Brytanii. ZHP pozostaje wierny idealom
i zatoieniom harcerstwa przedwojennego, ale z koniecznoSci pol4czone z programami dwukulturowoSci, by dostosowai sig do warun\6w, w kt6rych 2yje polska mlodzie?
w r62nych krajach Swiata.
1957 - 50-Iecie zal.oLenia Skautingu ZHP otrzymal o zaproszenie do udzialu
w Jamboree w Anglii w Sutton Coldfield
(harcerze) i \Tindsor Great Park (harcerki).
1960 - we wszystkich Okrggach odbywaly
sie zlotv dlatczczenia 5O-lecia Harcerstwa.
1966 - Harcerstwo bierze czynny udzial w uroczysto6ciach
w swych krajach zamieszkania z okazji 1000-lecia Polski
Chrze6cijafiskiej.
L969 - Pierwszy Swiatowy Zlot ZHP na Monte Cassino dla rczczenia25. rocznicv zwvciestwa Polak6w w zdobyciu g6ry i klasztoru. Komendantem Zlotu byl hm. Ryszard Kaczorowski. W czasie Zlotu odbyrva sig symboliczne przekazanie harcerstwu opieki nad
sztandarami wojskowymi i kontynuacjg
dalszei walki o wolno56 Polski.

m W 1969

I

- na Zlocie ZHP

na Monte Cassino odbyl sig

Sejmik \7gdrowniczy.

ffi l97I - Zlot

Wgdrowniczy w Stanach Zjednoczonych

w Kittaning.
W 1976 - lI Zlot Swiatowy ZHP
w Kanadzie na stanicy ,,Kaszuby".
Komendantem Zlotu byl hm. Stanislaw Orlowski.
ffi \7 krajach poza Polsk4, gdzie dziala ZHP Kola Przyjaci6l istniejqprzy jednostkach i hufcach.
ffi 1976 - II Og6lny Zjazd ZHP w Kanadzie uchwalil, 2e
Przedstawiciel Kot Przyjaci6I Harcerstwa zostanie czl.onkiem Naczelnictwa.
ffi 1979 - pierwsza pielgrzymka - wlprawa reprezentacji
ZHP do Rzymu, by spotka6 sig z papieZem Janem
Pawlem II. Harcerstwo po raz pierwszy spotyka sig takZe
z Prymasem Polski Ks. Kardynalem Stefanem \7yszyfi-

:t)

<

o
Z

V

skim.

ffi

ru

1979 - Olga Malkowska zmarla w wieku lat 89 w Zakopanem, gdzie mieszkala.
1980

-

w Polsce porozumienie Krgg6w

Instruktorskich im. Andrzeja Malkowskiego (KIHAM) domaga sig po-

wrotu do tradycyjnych warto6ci wychowawczych w harcerstwie.
ffi 1981 - w Polsce harcerki i harcerze ze sztandarami spontanicznie uczestnicz4 w uroczysto6ciach pogrzebowych
kardynala Stefana \Wyszyriskiego.
ffi Lg82 - III Swiatowy Zlot ZHP
w Belgii w Comblain-la-Tour. Komendantem Zlotubyl hm. Ryszard Kaczorowski.

H

f983 - harcerze i harcerki w Polsce petniq ,,Bial4 Stuzbg" podczas pielgrzymki Jana Pawla II.

t9

:-

1985

-

1985

- instruktorki

75-lecie istnienia harcerstwa obchodzono uroczysto6ciami i zlotami we wszystkich Okrggach ZHP.

6

z

:

ZHP w

Stanach Zjednoczonych,

wsp6lpracuj4c z Gl.6wn4 Kwater4 Harcerek w Londynie,
opracowujq metodykg i programy pracy dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Powstaj4 gromadki ,,Skrzat6w".

v

1988

- IV Swiatowy Zlot ZHP w Stanach

n

w Polsce dzialaj4 nastgpu j 4ce or ganizacje harcerskie: - Zwiqzek Harcerstwa Polskiego
- Zwiqzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
- Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego,,Zawrsza"
- Stowarzyszenie Harcerskie.
Ob ecnie

o
7.

'
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rt

Zjednoczonych w Rising Sun. Komendantem
Zloubyl hm. Stanislaw KuS.

1989 - w Polsce powstaie Zwiqzek Harcerstwa
Rzeczypospolitej.
L99l - pierwsza wyprawa
Polski na Zlot w Olsztynie
Pawlem II na Jasnej G6rze.

ffi
ffi
ffi

w Zlocie ZHPkrajowego w Polscew Zegrzt pod \7arszaw4.
2000 - VI Swiatowy Zlot ZHP
w Acton w Kanadzie. Komendantka
Zlotu byla hm. El2bieta Morgan.
2003 - Swiatowy Zlaz lVEdrowniczy
,,Patrioci" odblrva sie na Fraser Island
w Australii.
2004 - Okoliczno6ciowy Zlot ZHP w Okuniewie
k. \$flarszawy dla uczczenia 60. rocznicy Powstania Warszawskiego. Komendantem Zlotu byl hm. Edmund Kasprzyk.

ffi 2010, 10 kwietnia - w katastrofie lotniczej
pod Smoleriskiem w drodze do Katynia ginie
hm.Rzpl.By..LZtt4.5gqz.9l9y.9_Bl,.9tl?1ti.pI_e..-zy-_.-

dent Polski na uchodZstwie i bvlv Przewodni-

-

czqcy ZHP.

ffi 2010-VIIISwiatowy Zlot ZHP

w

Polsce,

w Zegrzu dlauczczenia setnej rocznicy zal,o2enia polskiego harcerstwa. Przyjechali6my tu z:
Argentyny, Australii, Francji, Kanady,
Stanow Zjednoczonych, \(rielkiej Brytanii. Naszymi go56mi s4 reprezentacie
z: ZHP, ZHR, ZHP na Bialorusi, ZHP
na Litwie, ZHP na Ukrainie, Harcerstwa z Kazachstanu.

2006 - VII Swiatowy Zlot ZHP w 'Whiteford w Stanach Zjednoczonych. Komendantkq Zlotu byla hm. Gabriela Backiel.
ffi 2008 - Swiatowy Zlaz Ylgdrowniczy ,,Sila
Ducha" w okolicach Sydney. Zlaz polqczony z udzial.em
w Swiatowym Dniu Miodzie2y.

ffi
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Starajcie sig zostawii ten Swiat tochg lepszym,
niz go zastali{cie.
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Najkrdtsza droga do podziwiania przyrody
prowadzi przez studiowanie ,,ksiqg pgdzqcych strumieni,
mowy skat, dobrs w kazdej rzeczy".

R. BaonN-PowELL
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- 7 sierpnia 2010 r.
Zlot
Likwidacja oboz6w

\ryjazd

Warszawa

- mieisca,

gdzie bgdziemy

Swi4tynia Opatrzno6ci Bo2ei w Wilanowie

v

Ojczyzna Polak6w zyje i dziata wszgdzie,
gdzie bijq wiernie serca jej syndw.

A. Mtcrunvrcz
36
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Idea zbudowania Swi4tyni OpatrznoSci Bo2ej jako wotum
podziEkowaniaza opiekE Bo24 nad narodem polskim, powstala200lat temu, gdypo Sejmie Czteroletnim uchwalono Konstytucjg 3 Maia w 1797 roku. Niestety, wkr6tce nadeszly rozbiory. \(l latach wolnoSci 1918 do 1939 zn6w t9 ideg wznowiono, ale nic nie zd4iono zrobi6,.
Dopiero w 2002 roku rozpoczgto budowg obecnej Swiqtyni.
Jest oria wotum dzigkczynienia Narodu Polskiego za Konstytucjg 3 Maja, odzyskanie niepodleglo6ci w 1918 roku i wolno66 odzyskanq w 1989 roku, jubileusz 2000 lat chrzeScijafistwa i pontyfikat polskiego papie2a Jana Pawla II.

Plac Pilsudskiego
Plac Pilsudskiego jest rozleglym miejscem w centrum miasta, na kt6rym odbyvaj4 sie spotkania i uroczysto6ci narodowe. Pomnik l6zefa Pitsudskiego, pierwszego Marszalka Polski, odstonigto w 1995 roku.
Na placu r6wnie2 znajduje sig Gr6b Nieznanego Zolnierza,
kt6ry powstalw 11925 r. \7 nim s4zloione szczqtki anonimowego 2olnierza z cmentalza Obroric6w Lwowa z lat I9I8-L9I9.
Przy grobie pali sig wieczny znicz i stoi warta wojskowa.
Budynek symbolicznego grobu tworzq trzy arkady, kt6re
pozostaly ze zniszczonego palacu saskiego. (Palac kr6l6w Sas6w (XV[ i XVIII wiek).

I'}o

II Wojnie Swiatowej palacu nie odbudowano,

ale pozostal ,,Ogr6d Saski". Jest to du2y park, w kt6rym zachowaly sig

m.in. rzeiby z XVIII wieku i fontanna z XIX wieku. Park
przyciqga wielu mieszkaric6w W'arszawy na spacery, szczeg6lnie w niedziele, gdy odbywaj4 sig tam koncerty.

.l
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Plac Krasifiskich
Znaduje sig tu Polowa Katedra Wojska Polskiego. KoSci6l
byl zbudowany w tym miejscu w 1642 rokl przez kr6la Vladyslawa IV dla braci pijar6w. Po inwazji szwedzkiej w XVII
wieku byl przebudowany w stylu barokowym. Od 1920 r. jest
koSciolem garnizonowym (wojskowym), a od 1991 r. Polow4
Katedr4 \Tojska Polskiego.

Przy placu r6wnie2 jest pomnik Powstania \flarszawskiego
(1944). Pomnik sklada sig z dw6ch czg6ci. Jedna czg6d przed-

stawia powstafc6w walcz4cych na barykadach, druga ezg6e,,
schodzqcych do kanal6w. Jedno z wej56, do kanat6w iest wlaSnie w pomniku. Pomnik ufundowano ze skladek publicznych i odslonigto w 45. rocznicg Powstania, I sierpnia 1989 r.

Cmentarz Powstaric6w'na Woli
Cmentarz ten jest najwigksz4 nekropoliq Powstania \[arszawskiego, bo pochowane sq tu szczqtki ponad 104 tysigcy
os6b. Okolo 80% z nich to ludno66 clrvilna, poza tym Zolnierze AK zabici w czasie i po Powstaniu. Niemcy dokonywali
39
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masowych egzekucji ludnoSci cywilnej,
kt6rych zwtoki
potem palono,
a prochy wywozili na \flolg.
Spoczywaj 4
tt teL ilolnierze
z kampanii we wrze6niu 1939 r., Zydzi, kt6rych Niemcy masowo rozstrzeliwali i wigZniowie Pawiaka.
Na cmentarzu jest 177 ptyt ustawionych pionowo, kt6re
upamigtniaj4 zbiorowe mogily (groby).
\f 1973 r. na mogile kryj4cej prochy okolo 40-50 tysigcy
os6b, ustawiono pomnik przedstawiaj4cy umierajqcego bojownika, kt6ry zaslania swoim cialem otw6r w barykadzie.
Bojownik ten trzyma tarcz% kt6ra symbolizuje ludzi broni4-

lala na terenie cmentarza, byty tu sklady broni, odbywaly sig
wyklady wojskowe i tgdy szty transporty 2ywnoSci do getta.
Powstaricy z 1944 roku s4 tu pochowani w wojskowej czg6ci

N

cmentarza.

Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum mie6ci sig w dawnej Elektrowni Tramwaj6w Miejskich w dzielnicy \7ola. Zostalo otwarte 3l lipca 2004 r.,by
uczci( 60. rocznica wybuchu Powstania.

cych sig przed agresj4.

Cmentarz Pow4zkowski
C5nentarz zostal zalo2ony w 1790 r. i zajmowal powierzchnig 2,I5 hektara. Byt wiele razy powigkszany tak, 2e teraz zajmuje 43 hektary. Na terenie tym jest koSci6t Sw. Karola Boromeusza i katakumby. Na cmentarzu spocz)'\ila okolo I milion
os6b, w6r6d nich jest wielu zaslu2onych i znanych Polak6w
i Polek, w tym 2olnierze powstaf narodowych (lqcznie zPowstaniem \fiarszawsk im 1944), dzialacze niepodleglo5ciowi,
wybitni pisarze.. poeci,
uczeni i arty6ci.

Cz$e.

z

nich

znajduje

sie

w Alei zaslu2onych, zalo2onej
w 1925 roku.
V czasie II
Vojny Armia
Krajowa dzia40

'W

muzeum przedstawiona jest walka i codziennoit iyira
powstaniu
i w czasie calej okupacji Warszawy. Ekspozycja
w
uLywa techniki audiowizualnej, by ztiedzajqcy mogli interaktywnie ogl4da6 eksponaty.
Ekspozycja ma okolo 1000 eksponat6w, 1500 fotografii, wiele informacji historycznych, mapy, filmy, kroniki itd. Przedstawia historig Powstania, zaczynaj1c od napa6ci Niemc6w
i Rosjan we wrze6niu 1939 r., przez okupacjg, akcig ,,Burza",
Powstanie i jego upadek oraz dalsze losy rVarszawy. \fl6r6d
eksponat6w jest zegar ustawiony na godzing ,,\(/", maszyny
drukarskie, replika kanal6w, kt6rymi powstaricy przechodzili, brori r62nego rodzaju i wiele pami4tek osobistych.
Calo56, z efektami audiowizualnymi, przybliha historig
przezycia
i
bohater6w Powstania.
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