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15 lat Polski w Unii Europejskiej
15 lat  temu,  o północy  1 maja  2004 r.,  Polska
stała  się  członkiem  Unii  Europejskiej.  Polska
do Unii  Europejskiej  wstąpiła  wraz  z Cyprem,
Czechami,  Estonią,  Litwą,  Łotwą,  Maltą,
Słowacją,  Słowenią  i z Węgrami. Było
to największe  w historii  rozszerzenie  Unii
Europejskiej. 

W tej chwil  Unia  Europejska  liczy  28 państw
europejskich. Jej historia sięga roku 1993, kiedy
powstała  1 listopada  na mocy  podpisanego
7 lutego 1992 traktatu z Maastricht.

Z okazji tej rocznicy Narodowe Centrum Kultury
przygotowało  kilka  niezwykłych  wydarzeń
kulturalnych:

30 kwietnia – widowisko     Gramy dla Europy

•1 maja – koncert     Symfonia Europejska

•1 maja – Piknik Rodzinna Europa

•4 maja – koncert     Chórem za     Europą

•30 kwietnia-24 maja – wystawa   Ojcowie
Założyciele UE

1600 harcerek i harcerzy z ZHP
wyrusza na Wyprawę Pamięci

do Włoch

W tym  roku  ponad  1600 harcerek  i harcerzy
z całej  Polski  wyrusza  na Harcerską  Wyprawę
Pamięci,  aby  wziąć  udział  między  innymi
w obchodach  75.  rocznicy  bitwy  o Monte
Cassino.  Harcerki  i harcerze z ZHP od wielu lat
odwiedzają  polskie  cmentarze  wojenne
we Włoszech,  by uczcić  pamięć  o żołnierzach,
który przelali  swą  krew  w drodze  do ojczyzny.
Kultywowanie  pamięci  o nich  jest  naszym
ważnym obowiązkiem.

Tej wiosny  na uroczystości  przybędą  ostatni
świadkowie bitwy.  To doskonały moment,  aby
spotkać  bohaterów  Armii  Generała  Andersa
oraz wysłuchać  ich  opowieści.  Te  kilka  dni
spędzonych  we Włoszech  na Harcerskiej
Wyprawie Pamięci ZHP jest okazją do poznania
osób i odwiedzenia miejsc, związanych z naszą
historią.  Wyprawa  jest  także  czasem,
by symbolicznie  połączyć  pokolenia  –
kombatantów i młodzieży, Włochów i Polaków.

Związek  Harcerstwa  Polskiego  jako
patriotyczne  stowarzyszenie  pamięta  o historii
naszego kraju, pielęgnuje polskie tradycje. Dba
o narodowy  dorobek  i szanuje  go.  Umożliwia
młodym  ludziom  aktywne  poszukiwanie
własnych  dróg  do patriotyzmu.  To właśnie
wyprawy,  takie  jak  ta,  pozwalają  młodym
osobom jeszcze lepiej poznać historię Polski.

Kulminacyjnym  momentem  Harcerskiej
Wyprawy  Pamięci  ZHP  będą  uroczystości
związane z 75. rocznicą bitwy o Monte Cassino,
które  odbędą  się  w sobotę  na Polskim
Cmentarzu  Wojennym.  W uroczystościach
udział  weźmie  Prezydent  Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą.
Harcerze  w trakcie  wizyty  we Włoszech  będą
pełnić służbę także podczas innych uroczystości
związanych z historią Polski.

Relację z Harcerskiej Wyprawy Pamięci można
będzie  śledzić  na Facebooku  ZHP,  Twitterze
ZHP i Instagramie ZHP.

Harcerska  Wyprawa  Pamięci  została
dofinansowana  ze środków  Rządowego
Programu  Wsparcia  Rozwoju  Organizacji
Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Noc Muzeów w Muzeum
Harcerstwa 

Noc  Muzeów  to jedyna  taka  noc  w roku,
podczas  której instytucje  kultury,  galerie
czy muzea  udostępniają  swoje  zbiory
zwiedzającym  za darmo.  W Polsce  po raz
pierwszy  miała  ona  miejsce  w 2003 roku
w Poznaniu.  W tym  roku  w ramach  Nocy
Muzeów będzie można zwiedzić także Muzeum
Harcerstwa.

https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/15latpolskiwue/aktualnosci/wystawa-ojcowie-zalozyciele-ue
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/15latpolskiwue/aktualnosci/wystawa-ojcowie-zalozyciele-ue
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/15latpolskiwue/aktualnosci/widowisko-gramy-dla-europy
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/15latpolskiwue/aktualnosci/koncert-chorem-za-europa
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/15latpolskiwue/aktualnosci/piknik-rodzinna-europa
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/15latpolskiwue/aktualnosci/symfonia-europejska-jimek-nospr-borowicz


W roku 80. rocznicy przejścia ZHP do konspiracji
pod kryptonimem  Szare  Szeregi  Noc  Muzeów
poświęcamy  pamięci  bohaterów  tamtego  czasu.
Dedykujemy  ją  również  naszej  Honorowej
Druhnie  Barbarze  Wachowicz  w pierwszą
rocznicę  śmierci,  w podziękowaniu  za jej
wieloletnia  pracę  na rzecz  zachowania  pamięci
o harcerkach  i harcerzach  II  wojny  światowej
oraz ofiarowanie do zbiorów Muzeum Harcerstwa
kolekcji szaroszeregowych pamiątek.

Tegoroczna  oferta  będzie  obejmowała
nie tylko otwarcie  wystawy  „BRATERSTWO.
Harcerki i Harcerze w służbie Polskiego Państwa
Podziemnego”.  Wystawie  towarzyszyć  będą
spotkania  wspomnieniowe  w Sali  Kominowej.
O godzinie 17:00 Komisja Historyczna Chorągwi
Stołecznej  zaprasza  na spotkanie  poświęcone
pamięci Stanisława Sieradzkiego ps. „Świst”.

Nasi  goście  będą  mogli  zobaczyć  na wystawie
najcenniejsze  pamiątki  po bohaterach  Szarych
Szeregów takich jak: Jan Bytnar „Rudy”, Tadeusz
Zawadzki „Zośka”, Aleksy Dawidowski „Alek” ,
Aleksander  Kamiński  „Kamyk”  oraz harcerkach
na wielu  ich  polach  służby.  Większość
prezentowanych eksponatów pochodzi z kolekcji
Barbary Wachowicz.

O 20:00 zapraszamy  na spotkanie  z hm.
Andrzejem  Borodzikiem  –  najmłodszym
drużynowym „Zawiszy” w Otwocku. Spotkaniom
towarzyszyć  będą  stanowiska  zajęciowe  poczty
harcerskiej  oraz LXX  LO  im. A.  Kamińskiego
w Warszawie – członka Ruchu Kamykowego.

Równocześnie  w Filii  Muzeum  Harcerstwa
Ursus-Włochy  działającej  przy  Domu  Kultury
Kolorowa  dostępna  będzie  wystawa  planszowa
ze zdjęciami  oraz gabloty  z eksponatami
i dokumentami  przedstawiającymi  okres
od 1 września  1939 roku  do stycznia  1945 roku.
Pokazana zostanie działalność Szarych Szeregów
oraz Polskiego  Państwa  Podziemnego  na terenie
Ursusa i Włoch.

Podczas  Nocy  Muzeów,  która odbędzie  się
z 18 na 19 maja  2019 Muzeum  Harcerstwa
będzie  otwarte  w godzinach  17:00  –  00:00,
a Filia  Muzeum  Harcerstwa  Ursus-Włochy
w godzinach 16:00 – 00:30.

Wystawę „BRATERSTWO. Harcerki i Harcerze
w służbie  Polskiego  Państwa  Podziemnego”
można  obejrzeć  także  po Nocy  Muzeów,
w ramach  zajęć  edukacyjnych.  Będą  one
przeprowadzane,  po wcześniejszym
uzgodnieniu,  z wolontariuszami  Muzeum
Harcerstwa.  Zapraszamy  wszystkie  drużyny
i osoby prywatne do poszerzania swojej wiedzy
i uczestnictwa w zajęciach.

Harcerki i harcerze podzielili się
swoim radosnym patriotyzmem

Radosny patriotyzm jest nieodłączną częścią
wychowania obywatelskiego. Początek maja

to czas, w którym w całej Polsce harcerki
i harcerze – aktywni obywatele i patrioci – biorą

udział w obchodach świąt państwowych.

Co roku zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy
w całej  Polsce biorą udział  w obchodach świąt
państwowych. Pokazują  czym  jest  patriotyzm
oraz zachęcają  mieszkańców  swoich
miejscowości do radosnego świętowania. Po raz
kolejny harcerki i harcerze wzięli udział w akcji
„Oflaguj się”. Przez trzy dni udostępnili tysiące
zdjęć,  na których pokazywali,  jak  włączają  się
w obchody świat narodowych.

W ramach  obchodów  Dnia  Flagi,  członkinie
i członkowie  ZHP  brali  udział  w grach
miejskich,  spotkaniach  czy piknikach.  W wielu
miejscowościach w Polsce włączyli się do akcji
społecznych  i podejmowali  różne  aktywności
związane  z upowszechnianiem  barw
narodowych.



3 maja  w całej  Polsce  odbywały  się  obchody
rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3 Maja,
na których nie zabrakło  licznych  reprezentacji
ZHP.  W uroczystościach  państwowych  Święta
Narodowego  Trzeciego  Maja  w Warszawie
wzięła  udział  naczelniczka  ZHP  hm.  Anna
Nowosad i zastępca naczelniczki ZHP hm. Karol
Gzyl.

Podczas obchodów Świąt Państwowych harcerze
pełnią  swoją  służbę  –  pamiętają  o ważnych  dla
naszego kraju rocznicach, oddają hołd bohaterom.
Związek Harcerstwa Polskiego nie zapomina przy
tym,  że dzisiejszy  patriotyzm  to nie tylko udział
w uroczystościach  państwowych,  ale przede
wszystkim  świadomość  poczucia  wspólnoty
z rodakami  oraz umiejętność  dzielenia  się
radością z innymi.

22. Harcerska Służba Lednica
za nami

„Wiesz, że Cię kocham…” to hasło tegorocznego
XXIII Spotkania Młodych Lednica 2000, podczas
którego ponad  pół  tysiąca  harcerzy  i harcerek
Związku Harcerstwa Polskiego pełniło służbę.

W piątkowe południe wszyscy uczestnicy służby
spotkali  się  na wspólnej  mszy  świętej.  Wzięli
w niej udział również harcerze i harcerki z innych
organizacji  harcerskich. Następnie  odbyło  się
ognisko,  które w tym roku rozpalili  instruktorzy
pełniący  swoją  służbę  po raz  piąty.  Razem
z harcerzami  przy  wspólnym  ogniu  zasiadła
naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad.

Sobota była czasem służby. Najliczniejszą grupę
stanowili harcerze w służbie porządkowej. To oni
dbali  o bezpieczeństwo  pielgrzymów
oraz przejezdność dróg życia. Nie zabrakło także
harcerskich  ratowników  medycznych,
który we współpracy  z głównymi  organizatorami
pełnili patrole na terenie całego spotkania. Bardzo

ważna  była  również  służba  liturgiczna,
wspierająca program całego spotkania.

Wspólnym  przejściem  przez bramę  Rybę
zakończyła  się  22.  Harcerska  Służba  Lednica.
Była  ona  inicjatywą  poznańskich  środowisk,
które  odpowiedziały  na zaproszenie  o.  Jana
Góry  –  pomysłodawcy  spotkań  nad brzegiem
Jeziora  Lednickiego.  Każdego  roku  służba
przyciąga  coraz  więcej  osób.  W tegorocznej
edycji  wzięli  udział  harcerze  m.in. Gdańska,
Gliwic i Krakowa.

Dziękujemy wszystkim harcerkom i harcerzom,
którzy zaangażowali  się  w spotkanie.  Już  dziś
zapraszamy na kolejne  – XXIV Ogólnopolskie
Spotkanie Młodych na Polach Lednickich, a tym
samym na Harcerską Służbę Lednica 2020.

Informacje  dotyczące  Harcerskiej  Służby
Lednica  można  znaleźć na     stronie internetowej
Lednicy oraz na FB HS Lednica ZHP

autorka: phm. Marianna Kłos

Ponad 650 harcerek i harcerzy
z ZHP bierze udział

w InterCampie w Holandii

Od piątku  7 czerwca  do poniedziałku
10 czerwca 2019 roku reprezentacja ZHP bierze
udział  w międzynarodowym  zlocie  InterCamp,
który odbywa  się  w De  Steeg  w Holandii.
Wśród  4500 skautów  z kilkunastu  krajów  jest
ponad  650 harcerek  i harcerzy  z ZHP.
Tegoroczne  hasło  przewodnie  spotkania  to Be
a part of nature.

InterCamp  to 4-dniowy  międzynarodowy  zlot
skautów  odbywający  się  od 52 lat  w weekend
Zielonych  Świątek  w różnych  miejscach
w Europie.  Uczestnikami  są  dzieci  i młodzież
w wieku  od 12 do 17 lat  oraz pełnoletni
wolontariusze  prowadzący  zajęcia.
Każdorazowo  w zlocie  bierze  udział  między
kilka  tysięcy  osób.  Trzon  stanowią  skauci
z Niemiec,  Francji,  Belgii,  Holandii,  Wielkiej
Brytanii,  Czech,  Szwajcarii,  USA,  Polski,
Kanady, Słowacji i Ukrainy.

Uczestnicy  obozują  w namiotach.  Wspólnie,
w międzynarodowych  grupach,  gotują,  jedzą,

https://www.facebook.com/hslednicazhp/
http://www.lednica.zhp.pl/


biorą  udział  w zajęciach  programowych
czy wieczornych  koncertach.  Językami
„urzędowymi”  zlotu  są  język  angielski
i niemiecki.

Nad przebiegiem  zlotu  czuwa  grupa  około
300 międzynarodowych  wolontariuszy,
którzy przygotowują  zajęcia  programowe,  dbają
o bezpieczeństwo  uczestników,  współpracują
z lokalnymi  służbami  w zakresie  wsparcia
infrastrukturalnego  obozowiska,  zabezpieczenia
przeciwpożarowego  itp.  Harcerki  i harcerze
z ZHP również włączają się w pełnienie służby.

Członkowie ZHP od 17 lat biorą udział w zlotach
InterCamp,  które  odbywały  się
m.in. w Niemczech,  Czechach,  Francji,  Belgii
czy Holandii.  Od 2009 roku  Polska  ma  swojego
reprezentanta  w zarządzie  międzynarodowego
stowarzyszenia InterCamp e.V., które jest ciałem
nadzorczym  i decyzyjnym.  W 2015 roku  zlot
InterCamp został po raz pierwszy zorganizowany
w Polsce,  w okolicach  Nysy.  W 2022 roku
InterCamp odbędzie się w okolicy Torunia.

Reprezentacja ZHP wzięła udział
w uroczystości przyjęcia urny

z prochami hm. Ryszarda
Białousa – dowódcy

harcerskiego batalionu Zośka

W piątek,  28 czerwca  2019 roku  reprezentacja
ZHP  uczestniczyła  w uroczystość  przyjęcia
szczątków kpt. Ryszarda Białousa – harcmistrza,
kierownika  Wielkiej  Dywersji  Grup
Szturmowych  Szarych  Szeregów,  dowódcy
Batalionu Armii Krajowej „Zośka”, który 27 lat
temu  zmarł  w Argentynie,  a chciał  być
pochowany w Polsce.

Harcmistrzyni  Natalia  Gorgol,  przewodniczka
Alicja  Chmielewska,  harcmistrz  Michał
Michałowski  i podharcmistrz  Igor  Sawicki
z Hufca  ZHP  Warszawa  Mokotów  z samego
rana  udali  się  samolotem  wojskowym  CASA
do Ramstein  Air  Base  — największej
amerykańskiej  bazy  lotniczej  w Europie.
Czekała  tam  na nich  delegacja,
która przetransportowała  urnę  z prochami
z Argentyny  do Niemiec,  w której składzie  był
ksiądz  harcmistrz  Mateusz  Kubiak  — członek
Wydziału  Wychowania  Duchowego
i Religijnego  GK  ZHP.  W ostatniej  drodze
szczątkom  Bohatera  towarzyszą  również
m.in. żołnierze  WOT,  którzy organizują
to wydarzenie,  a także  przedstawiciele
Społecznego  Komitetu  Opieki  nad Grobami
Poległych Żołnierzy Batalionu “Zośka”.

W uroczystościach na terenie 1. Bazy Lotnictwa
Transportowego  w Warszawie  wzięła  udział
zastępczyni  naczelniczki  ZHP  hm.  Justyna
Sikorska,  komendantka  Chorągwi  Stołecznej
ZHP  hm.  Paulina  Gajownik,  drużyna
reprezentacyjna  ZHP wystawiona  przez Hufiec
ZHP  Ruda  Śląska  z Chorągwi  Śląskiej  ZHP
oraz poczty  sztandarowe  Chorągwi  Stołecznej
ZHP  i Hufca  ZHP  Warszawa  Mokotów.
Delegację powitał Minister Obrony Narodowej
Mariusz Błaszczak.

Po uroczystościach  na płycie  lotniska  prochy
zostały  przewiezione  do Katedry  Polowej
Wojska  Polskiego,  gdzie  odbyło  się
nabożeństwo.  Msza  święta  pogrzebowa
odbędzie  się  w Katedrze  Polowej  Wojska
Polskiego  31 lipca  2019 roku  — później  urna
z prochami  zostanie  złożona  w kwaterze
Batalionu “Zośka” na Powązkach Wojskowych.

Ten rok dla wszystkich Polaków jest niezwykle
ważny.  Obchodzimy  80.  rocznicę  rozpoczęcia
podziemnej działalności ZHP pod kryptonimem
Szare Szeregi, 75. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego, 80. rocznicę wybuchu II Wojny
Światowej.  Związek  Harcerstwa  Polskiego



kształtuje odpowiedzialnych obywateli-patriotów,
którzy znają  historię  swojego kraju  i dbają  o to,
aby  nie została  ona  zapomniana.  Już  31 lipca
Naczelniczka  ZHP  ogłosi  Alert  Pamięci,
zachęcający do tego, aby jednostki w całej Polsce
aktywnie  włączyły  się  w upamiętnienie  tych
rocznic.

Członkini  GK  ZHP  wygłosiła
referat  podczas  konferencji
“Umiejętności  i kompetencje
zdobywane  w organizacjach
społeczeństwa obywatelskiego”
Naczelniczka  ZHP  hm.  Anna  Nowosad
i członkini  Głównej  Kwatery  ZHP  hm.  Joanna
Skupińska  wzięły  udział  w konferencji
“Umiejętności  i kompetencje  zdobywane
w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego”.

Konferencja  odbyła  się  we wtorek  10 lipca
2019 roku w Kancelarii Premiera Rady Ministrów
przy  współpracy  Narodowego  Instytutu
Wolności, Centrum Monitorowania Rynku Pracy
Europejskiego  Komitetu  Ekonomiczno-
Społecznego  i Komitetu  do Spraw  Pożytku
Publicznego.

Podczas  spotkania  hm.  Joanna  Skupińska
wygłosiła  referat  „Droga  ZHP  do statusu
Instytucji  Certyfikującej  w Zintegrowanym
Systemie  Kwalifikacji”  w ramach  sesji
„Organizacje  społeczeństwa  obywatelskiego  –
ważne  miejsce  nabywania  umiejętności
i kompetencji”.

400 harcerek i harcerzy
wyruszyło do USA na Światowe

Jamboree Skautowe
Ponad  400-osobowa  reprezentacja  Związku
Harcerstwa  Polskiego,  Związku  Harcerstwa
Rzeczypospolitej  i Leśnej  Szkółki  poleciała
za ocean  na Światowe  Jamboree  Skautowe
do USA.  Wydarzenie  odbędzie  się  od 22 lipca
do 2 sierpnia  br. Patronat  honorowy
nad wyjazdem  objął  Premier  RP  Mateusz
Morawiecki.  Mecenasem  przedsięwzięcia  jest
Grupa  Energa,  wspiera  je  Grupa  ENERGA
w ramach  Strategii  CSR  Grupy  ENERGA.
Partnerem  wyjazdu  ZHP  na Jamboree  2019 jest
PKN  ORLEN.  Wraz  z harcerzami  na Jamboree
udadzą  się  także  żołnierze  Wojsk  Obrony
Terytorialnej.

„Niezwykle  się  cieszę,  że tak wiele  harcerek
i harcerzy  bierze  udział  w międzynarodowych
wydarzeniach,  takich  jak  Światowe  Jamboree

Skautowe. Każdy wyjazd zagraniczny poszerza
nasze  horyzonty.  To z jednej  strony  duże
wyzwanie  i często  też  stres,  ale przede
wszystkim  to niepowtarzalna  możliwość,
żeby poznawać  inne  kultury  i zwyczaje.”  –
mówi  naczelniczka  ZHP  harcmistrzyni  Anna
Nowosad.

Światowe Jamboree Skautowe jest największym
regularnie  odbywającym  się  zlotem
organizowanym  przez Światową  Organizację
Ruchu  Skautowego.  Ma  ono  charakter
edukacyjny  i przyczynia  się  do szerzenia  idei
braterstwa i budowania porozumienia pomiędzy
narodami.  Uczestnikami  zlotu  mogą  być
członkowie organizacji  skautowych  należących
do Światowej  Organizacji  Ruchu  Skautowego,
którzy mają  14-17 lat,  zatem  można  wziąć
w nim udział tylko raz w życiu. W tegorocznym
Jamboree w Wirginii Zachodniej w USA spotka
się ponad 40 000 skautów z całego świata.

„Udział  w międzynarodowych  wydarzeniach
powoduje,  że nasze  harcerki  i nasi  harcerze  są
bardziej zaradni i potrafią skutecznie znajdować
rozwiązania.  Kontakt  ze skautami  buduje także
w naszych  harcerzach  i harcerzach  otwartość
na to,  że ludzie  są  różni  i przekonanie,  że te
różnice  nie muszą  być  problemami
do pokonania tylko okazją, żeby rozwinąć swoją



wiedzę  i umiejętności.”  –  dodaje  naczelniczka
ZHP harcmistrzyni Anna Nowosad.

„Wyjazd  na Jamboree  jest  dla  mnie  przygodą
życia,  nowym  doświadczeniem  i możliwością
nauczenia  się  nowych  rzeczy”  –  mówi
o wyjeździe Michał z Krakowa, który w tym roku
jedzie na Jamboree jako uczestnik.

„Takie  wyjazdy  to okazja  do poznania  nowych
osób  z całego  świata  i zetknięcia  się
z różnorodnymi  kulturami”  –  dodaje  Filip,
który również  jest  członkiem  krakowskiej
reprezentacji na Jamboree.

Przygotowując  się  do Jamboree  patrole
wykonywały  wiele  zadań,  aby  jeszcze  lepiej
poznać  miejsce,  do którego się  udadzą.
Na przykład  poznawały  kulturę  amerykańską
i historię 100-letnich kontaktów dyplomatycznych
między  USA  a Polską.  Na program  edukacyjny
na samym  zlocie  składają  się  przede  wszystkim
mikrokonkursy,  wystawy,  projekty i gry.  Zajęcia
podzielone  są  na modułowe  bloki  poranne
i popołudniowe. To właśnie dzięki takiej budowie
programu  każdy  skaut  ma  możliwość
uczestniczenia  we wszystkich  zajęciach
tematycznych.

Szare Szeregi: Alert Pamięci –
80. rocznica przejścia ZHP

do konspiracji
Rozkaz  Specjalny  L.S.  4/2019  – ALERT
PAMIĘCI

Druhny i Druhowie!

27 września 1939 roku w okupowanej Warszawie
rozpoczął się rozdział historii, który na pokolenia 
zdefiniował etos polskiego harcerstwa. Nasi 
poprzednicy wobec ogromu tragedii pierwszych 
dni II Wojny Światowej zdecydowali, że Związek
Harcerstwa Polskiego przejdzie do podziemia 
i prowadzić będzie pracę konspiracyjną. „Szare 
Szeregi” stały się kryptonimem harcerstwa 
czasów wojny, w zbiorowej pamięci łącząc 
dziedzictwo Pogotowia Harcerek, czyli „Związku 
Koniczyn”, a później „Bądź gotów!”, z pracą 
Organizacji Harcerzy. Słowa „Dziś – Jutro – 
Pojutrze” wyznaczyły awangardowy program 
wychowania Polaków w warunkach wojennej 
zawieruchy.

Osiemdziesiąt lat temu harcerskie zawołanie 
„Czuwaj!” nabrało nowego znaczenia. 
Stanęliśmy do służby. Wielu z naszych 
harcerskich braci i sióstr w konspiracji 
i powstaniu warszawskim oddało Polsce ofiarę 
życia. Kolejni za służbę w Szarych Szeregach 
musieli odpowiadać przed komunistycznymi 
władzami powojennej Polski. Ich służba 
i poświęcenie zbudowały tożsamość i legendę. 
Przypomnijmy o nich naszym harcerzom. Raz 
jeszcze, w tych sierpniowych i wrześniowych 
dniach, przywróćmy ich pamięć.

Ogłaszam w Związku Harcerstwa Polskiego 
„Alert pamięci”. Zobowiązuję wszystkie 
drużyny i harcerskie komendy do upamiętnienia 
bohaterskich szaro-szeregowych Druhen 
i Druhów w trakcie specjalnych zbiórek 
i wieczornic. Zobowiązuję środowiska 
harcerskie do włączenia się i do udziału 
w lokalnych uroczystościach organizowanych 
dla uczczenia 80. rocznicy powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego oraz 80. rocznicy 
przejścia ZHP do konspiracji. Zapraszam 
reprezentacje chorągwi do udziału 
w Ogólnopolskiej Zbiórce Alertu Pamięci 
w dniach 27-28 września br. w Warszawie.

Druhny i Druhowie!

W tym roku będziemy mieli przywilej i zaszczyt
spotkać się z ostatnimi żyjącymi świadkami 
historii – Druhnami i Druhami z Szarych 
Szeregów. Wykorzystajmy tę okazję, 
by wysłuchać ich świadectwa.

W styczniu 1993 r. hm. Stefan Mirowski – 
legendarny pierwszy przewodniczący ZHP 
w wolnej Polsce, szaro-szeregowiec i oficer 
Armii Krajowej mówił: „My też jesteśmy 
»kamieniami rzuconymi na szaniec«. Mamy te 
same ideały! Nie musimy pięknie umierać. 
Ale czy umiemy pięknie żyć?” Jego pytanie 
niech stanowi dla nas zobowiązanie. Żyjmy 
najpiękniej jak umiemy, wcielając w życie 
harcerskie ideały służby Bogu, Polsce i bliźnim. 
Bądźmy dla siebie siostrami i braćmi, pracujmy 
nad sobą każdego dnia i nieśmy naszą harcerską 
służbę wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.

Czuwaj!

hm. Anna Nowosad
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